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V A B I L O 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Novo 
mesto,  vabi na brezplačno delavnico – webinar 
 

 

DDV PRAVILA NA PRAKTIČNIH PRIMERIH  
 

v  sredo, 7. septembra 2022, s pričetkom ob 12.00 uri, 
(on-line, preko MS Teamsa).  

 

 
Izobraževanje je namenjeno: podjetnikom in računovodjem v podjetjih, računovodskim servisom, 

predstavnikom finančnih služb ter vsem ostalim  MSP, ki obračunavate DDV, regije JV Slovenija.  
 
Kdaj je treba na izdanem računu za storitve obračunati DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj ste dolžni pri prejemu 
računa za storitve iz tujine narediti samoobdavčitev? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na račun? Na 
ta in podobna vprašanja boste dobili odgovore na webinarju, zato vas vabimo, da se ga udeležite. 

 
Vsebina: 

1. Osnovna pravila obdavčitve z DDV in povezana zakonodaja, račun v sistemu DDV, davčne 
evidence 

 

 2.  Zavezanci za DDV: 
   -  Razlika med identificiranimi in malimi davčnimi zavezanci 
   -  Kdaj se splača prostovoljno identificirati za namene DDV 
   -  Zavezanci s posebno davčno številko (atipični davčni zavezanci) in njihove obveznosti 

 
3. Opredelitev transakcij 
- Transakcije blaga in storitev 
- Prave in neprave oprostitve 

 

4.  Nastanek davčne obveznosti 
   -  kraj obdavčitve pri prometu blaga in storitev 
   -  posebnosti v mednarodnem prometu blaga in storitev 
   -  posebnosti pri obdavčitvi nepremičnin 
 
5. Nastanek pravice do odbitka DDV, s poudarkom na spremembah v letu 2022 

 

6. Posebne ureditve (prodaja rabljenih stvari, posebnosti pri prodaji blaga na daljavo (VEM)) 
 

7. Nekateri drugi praktični primeri in odgovori na vprašanja 
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Predavateljica:  Marija Tomc Muc 
Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica 

računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in 

računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah. 

 

Prijave: 
Prijave sprejemamo do petka, 2.9.2022 na POVEZAVI. Prijave so obvezne, saj je število udeležencev omejeno. 

Ob prijavi zapišite na označeno mesto vaše morebitno vprašanje za predavateljico. Vsa navodila in napotke boste 

prejeli pred webinarjem na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli na prijavi.   

 

Dodatne informacije:  
Breda Koncilja, GSM:  051 422 580 ali breda.koncilja@ozs.si 
 
 
Webinar v trajanju 4  šolske ure je za udeležence brezplačen.  
 
 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5hPlDeW2SgVwOGQvys-L0sqf6_ZSb1-mf29Ec2Jm1-p2Bvg/viewform?usp=sf_link
mailto:breda.koncilja@ozs.si

