
UVOD:
V času korona krize in splošnih omejitev gibanja se je povečala spletna prodaja in povpraševanje

po eletronskih storitvah. Podjetja, ki se prej niso posluževala takšnega načina poslovanja so bila

primorana vzpostaviti mehanizem za poslovanje na daljavo. Pri prodaji storitve so prav tako nekatere DDV

specifike, ki jih je potrebno poznati za uspešno poslovanje.

 

VSEBINA SEMINARJA:
1.DDV pri elektronskih storitvah:

•    kaj so elektronsko opravljene storitve – s čim si pomagamo pri ugotovitvah?

•    elektronske storitve, ki jih prejme davčni zavezanec (obveznosti izvajalca, izdajanje računov, poročanje).

•    elektronske storitve, ki jih prejme oseba, ki ni davčni zavezanec (kako se pravilno določi kraj, kako se

obračuna DDV drugih držav članic in izdajanje računov v tretje države).

•    uporaba mini VEM sistema.

•    opozorila pri prejemanju elektronskih storitev iz tujine (kaj če tujec obračuna slovenski DDV).

•    razlikovanje med elektronskimi storitvami in storitvami izobraževanja in zgledi.

2. DDV pri prodaji in nabavi blaga preko spleta:

•    prodaje blaga iz Slovenije v druge države članice.

•    dobava blaga na daljavo (obveznosti v drugih državah članicah, obveznost poročanja, izdajanje

računov).

•    nabava blaga preko spleta (pravočasnost obračuna DDV, prejem računa z lokalnim DDV).

•    skladiščenje blaga v drugi državi članici in prodaje preko spleta.

•    dobave blaga na daljavo kot del zaporednih dobav blaga.

•    izvoz in uvoz blaga preko spleta.

3. Povzetek sprememb, ki prihajajo s 1. 7. 2021:

•    razširitev miniVEM sistema.

•    sprememba pragov za prodaje blaga na daljavo.

•    ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga manjše vrednosti.

•    DDV obveznosti pri uporabi elektronskega vmesnika, ki omogoča prodajo blaga, ki se uvaža.

KOMU JE NAMENJEN SEMINAR:
- Računovodjem in tistim ki so odgovorni za pripravo sistema za prejem računa in logistike za spletne strani.

- Malim podjetjem, ki začnejo s spletno prodajo.

VLJUDNO VAS VABIMO NA SEMINAR

AKTUALNE SPREMEMBE PRI OBRAČUNOVANJU DDV

PRI ELEKTRONSKIH STORITVAH
ki bo v torek, 19. januarja 2021 preko platforme ZOOM, s pričetkom ob 09. uri

in predvidenim koncem ob 12. uri.

O PREDAVATELJICI
mag. Aleksandra Heinzer, je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in

predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale

Européenne). Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja

tudi na pisna vprašanja davčnih zavezancev. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV

zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.



KOTIZACIJA
Za seminar znaša 145,00 EUR + 22% DDV.

Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 9. januarja 2021

znaša kotizacija 135,00 EUR + 22% DDV.

V Kotizacijo je všteto: gradivo seminarja

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:

- 3 udeležence ali več je možen po dogovoru dodaten

popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001

7521 651 odprt pri Delavski hranilnici.

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po

prejemu računa v skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

PRIJAVE IN INFORMACIJE
Na naslov: Agencija za kadre, Dalmatinova ulica 3, 1000

Ljubljana

po telefonu: 01/42 55 220

po telefaksu: 01/42 55 221

preko e-maila: marketing@agencijazakadre.si,

agencijazakadre@siol.net

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne

informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi

prijavnici.

Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni

pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50%

znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne

odjave, kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (OZNAČITE)
S prijavo na dogodek dajem prostovoljno privolitev, da lahko

podjetje Agencija za kadre d.o.o. za namen vodenja

evidence udeležencev in obveščanja o poteku dogodka za

katerega je izpolnjena prijava, obdeluje osebne podatke.

Soglašam, da lahko osebne podatke iz prijavnice,

podjetje Agencija za kadre d.o.o. uporabi za namen

obveščanja o nadaljnjih dogodkih.

P R I J AV N I C A  Z A  S E M I N A R
»AKTUALNE SPREMEMBE PRI OBRAČUNOVANJU DDV PRI ELEKTRONSKIH STORITVAH«

ki bo potekal v torek, 19. januarja 2021, preko ZOOM. S pričetkom ob 09. uri in predvidenim koncem ob 12. uri.

P R I J AV N I C A Z A S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):

1._______________________________________    __________________ @________________

2._______________________________________    __________________@________________

3._______________________________________    __________________@________________

4. _______________________________________    __________________@________________

5. _______________________________________    __________________ @ _______________
NAZIV PLAČNIKA______________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj):

_____________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)        DA         NE

ID za DDV plačnika: ___________________ davčna številka: ___________________________

(v kolikor ste davčni zavezanec)                         (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _________________________________________ BIC BANKE: __________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________ FAKS: _________________________

 e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si

TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici.

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih? DA NE

Datum: ______________________________                              Žig in podpis odgovorne osebe:

                                                                                                        ______________________________________


