organizira
enodnevni seminar

PRAVNI, RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIKI IZVAJANJA
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V REŽIJSKEM OBRATU
Seminar bomo organizirali:
 25. septembra 2012 v dvorani C (prvo nadstropje) GZS, Dimičeva 13, Ljubljana (brezplačno
parkiranje v garažni hiši GZS)
SEMINAR JE NAMENJEN predvsem predstavnikom občine:
 direktorjem občinskih uprav
 zaposlenim v sektorjih za gospodarske javne službe oziroma sektorjih za pravne zadeve
 zaposlenim v finančno-računovodskih sektorjih
 delavcem v režijskih obratih, ki skrbijo za zakonitost poslovanja režijskega obrata
 ostalim, ki jih tematika zanima
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo obravnavali glavne probleme in posebnosti:
 Katere dejavnosti se smejo izvajati v režijskem obratu?
 Ali lahko občina izvaja tržne dejavnosti?
 Ali sodi vodenje katastrov ter izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam v
rezultate režijskega obrata?
 Ali zaračunavanje najemnine sodi v režijski obrat v primeru izvajanja GJS prek javnih
podjetij ali koncesionarjev?
 Ali skrb za investiranje v infrastrukturo sodi v režijski obrat?
 Kako morajo biti urejene pravne podlage, da je izvajanje gospodarskih javnih služb v
režijskem obratu skladno z zakonodajo?
 Kako ločiti obdavčljiv in neobdavčljiv promet v občini (»upravne in neupravne naloge«) glede
na to, da je v občini organiziran režijski obrat in kakšen pomen ima režijski obrat z vidika
DDV?
 V katerih primerih je obvezna uporaba obrnjene davčne obveznosti v režijskem obratu?
 Ali se pri vzdrževanju hidrantnega omrežja uporablja obrnjena davčna obveznost?
 Kako je treba oblikovati cene storitev gospodarskih javnih služb individualne komunalne rabe
v režijskem obratu?
 Kako ravnati na področju DDV, če cene ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov (ali gre za
subvencije in obseg uporabe načela nevtralnosti)?
 Kako zagotoviti ustrezno ločitev vrednosti infrastrukture za namene DDV in ugotavljanja cen?
 Kako v knjigovodstvu evidentirati neposredne in posredne stroške gospodarskih javnih služb,
ki se izvajajo v okviru režijskega obrata?
 Kako ugotoviti posredne stroške v knjigovodstvu občine?
 Kako pravilno sestaviti izkaze prihodkov in odhodkov po posameznih gospodarskih javnih
službah?
 Odgovori na vaša vprašanja…
GRADIVO (prosojnice) prejme vsak udeleženec ob začetku seminarja.
Vaša vprašanja pošljite najmanj pet dni pred seminarjem na e-naslov: boris.jagodic@lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA
1015-1145 Pravni, davčni in nekateri finančni vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb
v režijskem obratu
mag. Boris Jagodič, pravni in davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o.
-

opredelitev gospodarskih javnih služb, javnih pooblastil in upravnih nalog
kaj se sploh sme izvajati v režijskem obratu – nepravilne opredelitve dejavnosti v obstoječih
odlokih (upravljanje upravnih stavb, neprofitna stanovanja …)
ureditev pravnih podlag za izvajanje gospodarskih javnih služb v režijskem obratu
pravni, finančni in davčni vidiki oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb s
poudarkom na nevtralnosti DDV – vprašanje subvencioniranja
ugotavljanje odbitkov DDV in uporaba obrnjene davčne obveznosti v režijskem obratu
investiranje v infrastrukturo in vprašanje uporabe določb o režijskem obratu

1145-1200 Odmor
1200-1230 Pravilna sestavitev izkaza prihodkov in odhodkov v režijskem obratu
Vesna Milanovič, sekretarka na Ministrstvu za finance, Direktorat za javno računovodstvo
1230-1330 Razporejanje neposrednih in posrednih stroškov – stroškovno računovodstvo
režijskega obrata ter pravilno ugotavljanje prihodkov in odhodkov
Jasmina Mandžuka, preizkušena notranja revizorka, BM Veritas Revizija d.o.o.
-

ugotavljanje prihodkov v režijskem obratu pri dejavnosti kolektivne in individualne
komunalne rabe
razporeditev neposrednih in posrednih stroškov na dejavnosti posamezne gospodarske javne
službe
izkazovanje okoljskih dajatev v občinskem proračunu
vzdrževanje/investiranje in vpliv na ceno

1330-1345 Poslovanje režijskega obrata Občine Žiri (poslovni, računovodski in pravni
vidiki)
Andrej Poljanšek, višji svetovalec za komunalo in prostor, Občina Žiri
1345… Razprava in odgovori na vprašanja
PRIJAVE pošljite na naslov: LM VERITAS d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, po telefaksu:
(01) 568 40 75, po e-pošti prijave@lm-veritas.si ali prek spletne strani: www.lm-veritas.si.
Udeležnina za seminar znaša 150 EUR (osnova brez 20% DDV). Za prijave do vključno 19.
septembra nudimo 10% popust. Nakazilo je treba izvršiti do dneva izvedbe seminarja oz. za
proračunske porabnike 30 dni po prejemu računa na TRR št.: SI56 0208 5001 3623 918 (NLB d.d.) z
oznako s sklicem 00 8 in navedbo priimka udeleženca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: REŽIJSKI OBRATI
Občina: ……........................................................................……………….....………………....
Naslov in telefon: ..............................................................................................………...............
ID št. za DDV: .........................……… Status: smo / nismo davčni zavezanec (obkroži)
Ime in priimek udeležencev: Funkcija oz. delovno mesto: Elektronski naslov*:
1. .............................................. ..................................….... ..........………..........…….….
2. .............................................. ..................................….... ...................……….…….….
3. .............................................. ...................................…... ...................…………..…….
Datum: ........................................

Podpis pooblaščene osebe: ..........................….........

*Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na seminar in za pošiljanje informacij družbe LM Veritas d.o.o. o
seminarjih in dejavnosti. Če teh informacij ne želite prejemati, prosimo, da se odjavite na prijave@lm-veritas.si.

