VABLJENI NA SEMINAR
SEMINAR, 4. JULIJ 2017: »POSEBNOSTI OBRAČUNAVANJA DDV V TRGOVINI –
PREGLED IN OBRAVNAVA PRIMEROV IZ PRAKSE«

»Računovodje, povabite na seminar tudi komercialiste in direktorje«
PROGRAM SEMINARJA – izpostavljena bodo bistvena pravila, ki jih je potrebno
upoštevati za pravilno obravnavo poslovnih transakcij z vidika DDV, kot sledi:
1. DDV v mednarodnih transakcijah:
‒ Pravila, ki jih moramo upoštevati za pravilno določitev kraja opravljanja
storitev
‒ Kateri »premiki« blaga se štejejo za predmet DDV?
‒ Kdaj je brezplačna dobava blaga oz. storitev predmet DDV?
‒ Kaj razumemo pod pojmom verižne transakcije?
‒ Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za tristranski posel?
‒ Katere listine pomenijo dokazilo o upravičenosti do oprostitve DDV oz. do prenosa
obveznosti obračuna DDV na prejemnika blaga oz. storitve?
2. Popravljanje napak z vidika DDV:
‒ napaka, ki je povezana z obračunom, odbitkom oz. popravkom DDV
‒ popravek izstopnega ali vstopnega DDV zaradi sprememb okoliščin, v katerih je bil
DDV obračunan oz. uveljavljan kot odbitek
3. Poslovanje s tujim davčnim zavezancem, ki opravlja dejavnost na ozemlju
Slovenije:
‒ primeri iz prakse (tuji davčni zavezanec ni pridobil slovenske ID za DDV oz. je še
v postopku pridobivanja ID za DDV)
4. DDV in nepremičnine:
‒ DDV pravila, ki jih morate upoštevati pri prodaji oz. nakupu nepremičnin
‒ Ali ločimo med najemom in uporabo nepremičnine?
‒ Pravilna obravnava obratovalnih stroškov, povezanih z najemom nepremičnine
‒ Pravila EU glede kraja opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, ki se
uporabljajo od 1.1. 2017
5. Spletna trgovina ali prodaja na daljavo:
Kdaj se mora slovenski davčni zavezanci registrirati za namene DDV v drugi državi
članici EU?
6. DDV in drugi posredni davki:
Kateri prometni davek lahko obračunamo skupaj z DDV
Datum seminarja: 4. julij 2017
Trajanje seminarja: od 9.00 do 12.30 ure
Predavateljica: mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka, ST Konzultacije
Kotizacija: 50 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca za člane TZS, za nečlane 150,00 EUR (z
vključenim DDV) na udeleženca
Zaradi učinkovitejše izvedbe posveta, vas prosimo, da morebitna vprašanja, izkušnje in komentarje
posredujete vnaprej na info@tzslo.si

PRIJAVNICA
za udeležbo na strokovnem seminarju
»POSEBNOSTI OBRAČUNAVANJA DDV V TRGOVINI – PREGLED IN OBRAVNAVA
PRIMEROV IZ PRAKSE«
ki bo v torek, 4. julij 2017 od 9.00 do 12.30 ure,
Dimičeva 13, Ljubljana, Dom gospodarstva dvorana B,
prvo nadstropje, (parkirišče za obiskovalce I. klet).
Davčna št. podjetja: _______________ ali matična št. podjetja: ___________________
Naziv in naslov družbe/s.p.: ________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefon:_______________ E-naslov (OBVEZNO*):______________________________
Ime in priimek udeležencev:
1._________________________________E-naslov:_____________________________
2._________________________________E-naslov:_____________________________
3._________________________________E-naslov:_____________________________
Datum:______________
Podpis:_______________________________
PLAČILO KOTIZACIJE:
Kotizacija za člane TZS znaša 50,00 € na udeleženca (DDV že vključen), za nečlane
TZS pa 150,00 € na udeleženca (DDV že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR
pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007.
Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete:
 po faksu: 01/ 58-98-219,
 po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana,
 na e-naslov: info@tzslo.si.
SPLOŠNI POGOJI:
Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v
primeru, da se od seminarja pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja o čemer vas bomo
pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da *navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo
morebitne spremembe oz. odpoved. Kotizacije povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja
ne izvedemo.

