Murska Sobota, 5.6.2013
Vabimo vas na seminar

DDV po vstopu Hrvaške v EU
ki bo v petek, 28. junija 2013 od 9.30 do 13.30 ure,
na PGZ (Klub PAC), Lendavska 5a v Murski Soboti.

Program:
1. Kaj mora vedeti slovenski davčni zavezanec, ki:
- naroča storitve pri hrvaških izvajalcih storitev
- izvaja storitve za hrvaške naročnike ali
- izvaja storitve na območju Hrvaške
2. Kje in kako preveriti hrvaškega poslovnega partnerja za namene DDV?
3. Kakšni morajo biti računi, ki se izdajo hrvaškim kupcem?
4. Razlikovanje storitev in DDV posledice (prevozne storitve, svetovalne storitve,
gradbene storitve)
5. Kdaj se bo treba na Hrvaškem identificirati za DDV?
6. Novosti v zvezi s spremembo stopnje DDV v Sloveniji
7. Dobave blaga na Hrvaško
8. Pridobitve blaga iz Hrvaške
9. Kaj so tristranski posli in zakaj bodo pomembni pri vstopu Hrvaške v Unijo za
slovenska podjetja?
10. Internetna prodaja, kataloška prodaja – prodaja na daljavo končnim potrošnikom
– slovenski DDV ali ne?
11. Dobava blaga z montažo
12. Primeri, ko je pri gibanju blaga vpletena tudi kakšna tretja država, ki še ni v Uniji
13. Vaša vprašanja in diskusija

Predavateljici:
Aleksandra Heinzer in Nina Klobučarič, davčni svetovalki.
Komu je seminar namenjen:
Seminar je namenjen računovodjem in finančnikom v podjetjih, ki že poslujejo s
Hrvaško in tistim, ki bi želeli poslovati s Hrvaško po njenem vstopu v EU, ne glede na
vrsto opravljanja dejavnosti.
Kotizacija:
- Za člane PGZ/GZS znaša kotizacija 45,00 € (DDV je vključen)
- Za nečlane pa znaša kotizacija

90,00 € (DDV je vključen)

Kotizacijo nakažite pred izvedbo seminarja na poslovni račun PGZ pri NLB številka:
SI56 02340-0257133318.

Prijave zbiramo do 21.6.2013.

prijavnica / naročilnica za seminar / posvet

DDV po vstopu Hrvaške v EU
28. junij 2013, ob 9.30 uri,
klub PAC, Lendavska 5a/IV v Murski Soboti.
Podatki o naročniku:
Podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Kontaktna oseba: _____________________________________________________________
Član GZS/PGZ:

DA

NE

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Davčna številka: _______________________

Tel. št.: _______________________________

Matična številka: _______________________

e-pošta: _______________________________

Prijavnico pošljite do 21.6.2013
o po faksu: 52 136 59
delovno mesto o po pošti na naslov:

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek

1
_________________________________________________

Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5a, 9000 M. Sobota

o e-pošti: mira.kikec@gzs.si
2
_________________________________________________
Datum: ________________________
Podpis in žig ____________________
Kotizacija:
Za člane PGZ znaša kotizacija

45,00 € (DDV je vključen)

Za nečlane pa znaša kotizacija

90,00 € (DDV je vključen)

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun pri NLB št: št: SI56 02340-0257133318

