Pravila obračunavanja DDV po 1. 1. 2010

Na podlagi sprememb in
dopolnitev ZDDV-1B
Aktualni

s e m i n a r !!!

V Uradnem listu RS, št. 85/09, z dne 30.10.2009 so bile objavljene spremembe in
dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B, s katerimi se dopolnjuje
sedaj veljavni Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.
Večina sprememb ZDDV-1B bo začela veljati že s 1. januarjem 2010, saj Slovenijo
k temu zavezuje evropska zakonodaja. Spremembe bodo nedvoumno vplivale na
utečeno poslovanje davčnih zavezancev, predvsem pri načinu obdavčevanja določenih
storitev in pri dobavah blaga in storitev v gradbeništvu, saj se skozi določbe 50. členov
ZDDV-1B, spreminja kar dosti do sedaj že uveljavljenih pravil, zato se je treba nanje
dobro pripraviti.
Na seminarju bodo spremembe zakona podane na preprost in razumljiv način, z
navedbami primerov, predvsem pa primerjalno z že sedaj poznanimi pravili iz
prakse.
SEMINAR JE NAMENJEN:

vsem delavcem v računovodstvu, ki želijo odpraviti nejasnosti pri obračunavanju davka
na dodano vrednost ter se seznaniti s spremembami in dopolnitvami ZDDV-1B.
SEMINAR BO VODILA:

davčna svetovalka Dunja Verbajs, dipl.oec. (UNI), članica Zbornice davčnih
svetovalcev Slovenije.
ČAS IN KRAJ:

torek, 8. december 2009 od 9.00 – 14.00 ure, Pomurska gospodarska zbornica, v
prostorih Kluba PAC, Lendavska 5a/4, Murska Sobota.
KOTIZACIJA IN PLAČILO:

Cena seminarja za člane Pomurske gospodarske zbornice je 75,00 EUR (+20 % DDV), za
nečlane pa 120,00 EUR (+20 % DDV), podatke za plačilo najdete na priloženi prijavnici.
Podrobnejša vsebina seminarja in vse dodatne informacije na www.cpu.si in
www.pgz.si
Vljudno vabljeni.

VSEBINA SEMINARJA:


S 1.1.2010 začnejo tudi v Sloveniji postopno veljati nekatere spremembe Direktiv sveta, ki
jih morajo države članice prenesti v nacionalne zakonodaje najkasneje do leta 2015 pomen novih pravil v zvezi s krajem opravljanja storitev oz. krajem obdavčevanja storitev.



Na kakšen način bodo po 1.1.2010 obdavčene storitve opravljene davčnim zavezancem –
podrobna obrazložitev temeljne spremembe, ki se nanaša na splošna pravila obdavčenja
storitev.



Tudi po 1.1.2010 zadržanih veliko izjem – posebna pravila glede kraja opravljanja storitev
bodo še vedno veljala za naslednje storitve (način obdavčitve navedenih storitev bo na
seminarju nazorno pojasnjen):
 Storitve posrednikov
 Storitve v zvezi z nepremičninami
 Storitve opravljanja prevoza oseb
 Storitve opravljanja prevoza blaga znotraj Skupnosti
 Storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja, pomožne prevozne
storitve, cenitve in dela na premičninah
 Restavracijske storitve in storitve cateringa
 Storitve najema prevoznih sredstev
 Elektronske storitve



Rešitve po 1. 1. 2010 v zvezi z vračilom DDV za davčne zavezance , ki nimajo sedeža
v državi članici, v kateri so nabavljali blago oziroma storitev s plačilom DDV –
zmanjšanje administrativnega bremena.



Določitev tržne vrednosti kot davčne osnove v zvezi z dobavami, ki se opravijo med
povezanimi osebami.



Nov rok vračila presežka DDV po 1.1.2010 in vračilo DDV v posebnih primerih – na novo je
predviden instrument zavarovanja izpolnitev obveznosti v postopku odločanja o vračilu DDV
na podlagi obračuna DDV.



Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti po 1.1.2010, po katerem bodo v Sloveniji
namesto dobaviteljev, DDV dolžni obračunati in plačati prejemniki storitev – navedeno bo
veljalo za:
 storitve gradbeništva
 dobave zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil možnost obdavčitve
 dobave odpadkov iz nove priloge III.
 storitve najemanja osebja za opravljanje storitev v gradbeni dejavnosti



Vsebina računa po novem – vidik izdajatelja računa (navajanje novih zakonskih klavzul).



Uvedba instituta solidarne odgovornosti – uvaja se pri ugotovitvah t.i. davčnih utaj
tipa »davčni vrtiljak«.



Zavarovanje izpolnitev davčne obveznosti – vezano na dodelitev ID- št. in
pridobivanje motornih vozil iz EU.



Odvzem ID - številke za DDV – v primeru suma zlorabe.



Pravila za davčne zavezance, ki prvič predlagajo Obračun DDV – obvezna predložitev
seznama prejetih in izdanih računov na DURS.



Rok plačila DDV in rok predložitve obračuna DDV na podlagi odločitve davčnega
organa – poseben ukrep davčnega organa, ko bo potrebno v določenih primerih
plačati DDV v 8. dneh po predložitvi davčnega obračuna.



Poglavitne rešitve v zvezi z davčnimi goljufijami – od 1.1. 2010 mora vsebovati
rekapitulacijsko poročilo tudi podatek o storitvah v državi članici prejemnika
storitev, za katere bo prejemnik dolžan plačati DDV – skrajšani rok za oddajo
rekapitulacijskega poročila.



Razširjena možnosti uporabe znižane davčne stopnje za določeno blago oz. storitve
– npr. rezano cvetje, sadike, lončnice, storitve frizerjev, čiščenje oken in čiščenje
zasebnih gospodinjstev ….



Povišanje pavšalnega nadomestila za kmete.

prijavnica / naročilnica za seminar

Pravila obračunavanja DDV po 1. 1. 2010
na podlagi sprememb in dopolnitev ZDDV-1B
Prijavljamo se na seminar, ki bo:
8. december 2009; Pomurska gospodarska zbornica, prostori Kluba PAC, Lendavska 5a/4, Murska Sobota

( vpiši datum)

(vpiši lokacijo)

POLNI NASLOV NAROČNIKA

PODATKI O NAROČNIKU
zavezanec za ddv

_____________________________ podjetje

DA

NE

davčna številka _____________________________
matična številka ____________________________

_____________________________ ulica

kontaktna oseba ____________________________

_____________________________ mesto

tel.

__________________________________

faks

__________________________________

število zaposlenih v podjetju, obkrožite:
do 10
do 30
do 100
e-pošta

nad 100

_________________________________________________________________________________

na seminar prijavljamo
ime in priimek

Ali želite prejemati naša elektronska obvestila?

DA

NE

delovno mesto

1 _________________________________________________________________________________________
2 _________________________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________________________
datum _____________

podpis in žig _____________________________

kotizacija
Cena seminarja za člane Pomurske gospodarske zbornice je 75,00 EUR (za plačilo z DDV 90,00 EUR), za nečlane pa 120,00
EUR (za plačilo z DDV 144,00 EUR in vključuje seminarsko gradivo. V odmoru bomo poskrbeli za prigrizek in osvežilne napitke.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana,
SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 5015. Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred
razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

prijavnico pošljite





po faksu št.:
01 565 59 20
preko spletne strani: www.cpu.si
po pošti:
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno
usposabljanje, p.p. 2517, 1001 Ljubljana
na e-naslov:
cpu@cpu.si



Za dodatne informacije pokličite: Grega Sodja, T: 01 58 97 663, grega.sodja@cpu.si



GZS CPU je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 68827075

