Želite pri vašem poslovanju obvladati DDV
tudi na davčno kompleksnejših – specifičnih področjih?
Pridružite se nam!
Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO
STROKOVNO DELAVNICO

Davek na dodano vrednost (DDV) v praksi
ki bo

24. septembra 2019 od 9.00 do 14.00 ure
na

Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota
(dvorana IV. nadstropje)
Namen delavnice
Davčna zakonodaja se dnevno spreminja, kar pomeni, da ji je vedno težje slediti. Eden izmed
ključnih davkov, s katerim se srečujete v podjetjih je Davek na dodano vrednost. Sicer se zdi,
da gre za enostavno obdavčitev, vendar lahko ta davek kaj hitro postane kompleksen in
zapleten predvsem na davčno specifičnih področjih, katera bodo samo za vas obravnavana na
delavnici.
Osnovna predpisa, ki v Sloveniji urejata obračunavanje DDV, sta Zakon o davku na dodano
vrednost (v nadaljevanju ZDDV) ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
(v nadaljevanju P-ZDDV-1). Ker je Slovenija članica EU, mora tudi pri obračunavanju DDV
upoštevati pravo EU, ki se uporablja primarno in neposredno.

Komu je delavnica namenjena
Delavnica je namenjena podjetnikom, direktorjem, računovodjem v podjetjih, računovodskim
servisom, predstavnikom finančnih služb ter vsem ostalim, ki komunicirate s finančno upravo,
kakor tudi za tiste, ki zastopate davčne zavezance v različnih postopkih (odvetniki, davčni
svetovalci, poslovni svetovalci).
Na delavnici bomo:
- seznanili udeležence z najnovejšo sodno prakso s področja DDV;
- izpostavili in opozorili na najpogostejše davčne napake v praksi;
- obravnavali davčno kompleksnejša – specifična področja – osnovna sredstva,
nepremičnine, prenos podjetja …

Vsebina/program
A.

UVOD (načela DDV, ugotovitve davčnega organa v postopkih nadzora)

B.
▪
▪
▪
▪

OBRAVNAVA DAVČNO SPECIFIČNIH PODROČIJ
DDV v povezavi z nepremičninami – najpogostejši primeri;
Posebnosti pri odtujitvi osnovnih sredstev, kot npr. odplačna – brezplačna odtujitev –
likvidacija gospodarskega subjekta;
Novejša – pomembnejša evropska in slovenska sodna praksa s področja DDV;
Prenos podjetja ali dela podjetja za namene DDV;

C.

ZAKLJUČEK IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Gradivo za izvedeno izobraževanje
Gradivo za izvedbo delavnice vključuje:
▪ e-knjiga DDVpoznavalec.si od 01.01.2019 naprej – v elektronski obliki, dostopna vsem
udeležencem na www.DDVpoznavalec.si / www.SuperDavki.com (na željo slušateljev se
zainteresiranim udeležencem izobraževanja omogoči brezplačni dostop do navedene
spletne strani za krajše časovno obdobje, knjiga obsega cca. 550 strani, več kot 300
praktičnih primerov …).

Usposabljanje bo zajelo predvsem praktične primere s področja DDV.

Strokovni izvajalec
-

mag. Damijan Špes, samostojni davčni svetovalec (Davčna hiša Bilans d.o.o.)

Je avtor številnih člankov ter 6 knjig (v tiskani obliki) z davčnega področja. Kot predavatelj je
sodeloval na že več kot 350 seminarjih, konferencah, davčnih šolah…
Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih.
Posebej ljubi tematiki sta mu davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo
davčno-računovodsko tematiko.
Davčna hiša Bilans d.o.o. je ena izmed vodilnih davčnih hiš v Sloveniji, tudi pri izvedbi
specializiranih davčnih izobraževanj. V zadnjih 7 letih se je njihovih izobraževanj udeležilo cca.
10.000 slušateljev po celi Sloveniji (interni in eksterno izvedeni seminarji).
So tudi kreatorji in lastniki najbolj obiskanih davčnih spletnih strani v Sloveniji
www.SuperDavki.com, www.DDVpoznavalec.si in www.DoberRacunovodja.si.

Trajanje delavnice
-

skupaj 5 šolskih ur

Za okrepčila med odmori bo poskrbljeno.

Prijave
Prijave sprejemamo do 20.9.2019 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si
Zaradi omejenega števila mest, se lahko iz posameznega podjetja prijavita največ 2
udeleženca. Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 30 udeležencev!

PRIVOLITEV
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo
za namene vabljenja za delavnico dne 24.9.2019. Z evidentiranjem na prezenčno listo
udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in
spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od
1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo
izvedba delavnice fotografirana.
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000
Murska Sobota.

PRIJAVNICA
Ime in priimek:
Podjetje/institucija:
Naslov:
Starost podjetja (nad ali
pod 5 let):
Kontakt, e-pošta:

Projekt »SPOT SVETOVANJE POMURJE«
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija

