Program semináře 1FU561
„Právní a daňové dopady členství v EU na
účetnictví“
Týden

Téma

1.

Úvod, seznámení s programem, organizace výuky, požadavky na zápočet, zadání témat
seminárních prací, zásady vypracování seminární práce a její prezentace.
Právo EU – prameny práva, struktura, orgány.

2.

Vliv práva EU na právní systémy členských států. Nařízení, Směrnice, přímý a nepřímý
účinek. Směrnice s vlivem na daně a účetnictví.

3.

Nařízení EU o vykazování dle IFRS
‐ vliv na české prostředí, přístup ČR v zákoně o účetnictví k vykazování dle IFRS

4.

Směrnice EU o zdaňování mateřských a dceřiných společností
‐ vliv směrnice do českého zákona o daních z příjmů

5.

Směrnice EU o jednotném systému zdanění fúzí, vkladů podniků a výměny podílů
‐ vliv směrnice do českého zákona o daních z příjmů

6.

Směrnice EU o přeshraničních fúzích
‐ implementace v ČR a v celé Evropě,

7.

Přeshraniční fúze v ČR
‐ množství a kvalita přeshraničních fúzí v ČR a na Slovensku.

8.

CCCTB – jednotný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
‐ vymezení základního přístupu, možnosti uplatnění

9.

ESD – Judikatura Evropského soudního dvora – vliv na utváření práva v jednotlivých státech
příklady judikátů ESD a jejich vliv do českých předpisů

10.

Směrnice EU o účetních závěrkách, směrnice o konsolidovaných závěrkách, směrnice o
auditu.

11. Prezentace seminárních prací

12. Prezentace seminárních prací

13. Prezentace seminárních prací

Požadavky na úspěšné absolvování semináře:
‐
‐
‐

Aktivní účast na seminářích na základě domácí přípravy na dané téma
Vypracování seminární práce na dané téma
Prezentace seminární práce v závěru semestru

50 %
25 %
25 %
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