DAC 6 - Oznamovanie cezhraničných opatrení
Pozvánka na online webcast

Dobrý deň,
pozývame Vás na online seminár, ktorý sa bude konať 18. septembra 2019
na tému Oznamovanie cezhraničných opatrení v zmysle Smernice EÚ o
administratívnej spolupráci v oblasti daní DAC 6.
Odkaz na sledovanie Vám pošleme pred konaním webcastu. Ponúkame Vám možnosť
pripojiť sa aj cez mobilnú aplikáciu.

Dátum



18. septembra 2019
Od 10.00 do 10.30 hod.

Registrácia



Online prihlásenie
Zaregistrujte sa, prosím, do 13. septembra 2019.

Program
V rámci webcastu sa zameriame hlavne na nasledovné:








Aké povinnosti zavádza Smernica EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti
daní DAC 6?
Aké transakcie a usporiadania sa budú oznamovať?
Kto bude oznamovať a kto nemusí oznamovať?
Aké informácie sa budú oznamovať?
Aké pokuty hrozia za nesplnenie oznamovacej povinnosti?
Aké znaky musí naplniť cezhraničné opatrenie?
Čo je test hlavného účelu?

Prednášajúci


Martin Chlebec, Senior Manager, Deloitte Tax

Mobilná aplikácia

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na dantalova@deloittece.com,
tel. +421 918 188 097.
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