organizira
delavnice

PRAVILNA UPORABA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI
V JAVNIH PODJETJIH PRI GRADBENIH STORITVAH
(s praktičnimi primeri)
Delavnice bodo organizirane:
- 1. septembra 2010 v Postojni, s pričetkom ob 12.00, sejna soba GZS, Območna
zbornica Postojna, Cankarjeva ulica 6
- 2. septembra 2010 v Ljubljani, s pričetkom ob 12.00, dvorana E (Mangart), GZS,
Dimičeva 13
- 3. septembra 2010 v Celju, s pričetkom ob 11.00, dvorana A, Regionalna
gospodarska zbornica Celje (RGZC), Ljubljanska 14/II
- 9. septembra 2010 v Novem mestu, s pričetkom ob 10.00, sejna soba Gospodarske
zbornice Dolenjske in Bele Krajine, Novi trg 11, 8000 Novo mesto
- 10. septembra 2010 v Murski Soboti, s pričetkom ob 11.00, predavalnica Območne
obrtno-podjetniške zbornice, Lendavska 33
Delavnice bodo organizirane ob udeležbi najmanj 14 udeležencev in največ 30 udeležencev
(zaradi želje po individualnem delu) za posamezno delavnico.
Vsaka delavnica traja dve polni uri.
DELAVNICE SO NAMENJENE predvsem javnim podjetjem, ki izvajajo GJS ter
izvajalcem gradbenih del, in sicer:
 vodjem finančno-računovodskih sektorjev
 delavcem v finančno-računovodskih sektorjih
 vodjem tehničnih (gradbenih) sektorjev
 delavcem v tehničnih (gradbenih) sektorjih
 ostalim, ki skrbijo za pravilno izdajanje računov in njihovo davčno obravnavo
NAMEN IN CILJI DELAVNICE
Obravnavali bomo naslednje probleme in posebnosti v zvezi z obrnjeno davčno obveznostjo:
• Analiza posameznih primerov pooblastil občin javnim podjetjem
• Analiza primerov z vidika DDV v primeru »in-house« poslov in javnih naročil
• Predstavitev pravil (z vidika evropskih sodb) in analiza primerov, ko javno podjetje
hkrati opravlja več storitev (gradbene in negradbene), prodaja material itd. –
samostojne in nesamostojne transakcije ter pravilna davčna obravnava
• Pravilna obravnava gradbenih storitve na področju infrastrukture kolektivne rabe
(ceste, pločniki, pešpoti) v odnosih do občin in podizvajalcev
• Kako in če sploh vpliva specifikacija na računih na obdavčitev?
• Predstavitev aktualnih pojasnil DURS
• Odgovori na vaša vprašanja…

PROGRAM DELAVNICE
Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri gradbenih storitvah
mag. Boris Jagodič, davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o.
♦ Predstavitev teoretičnih podlag
♦ Obrnjena davčna obveznost – pri pooblastilih, »in-house« poslih in javnih
naročilih
♦ Obrnjena davčna obveznost glede na vrsto infrastrukture (individualna/kolektivna)
♦ Inženirske in gradbene storitve z vidika DDV in standardne klasifikacije dejavnosti
♦ Načela in pravila za ugotovitev prevladujoče storitve v primeru »mešanih« dobav
storitev (gradbene in negradbene) in blaga
♦ Praktični primeri »mešanih« računov z gradbenimi in drugimi storitvami/blagom
♦ Predstavitev primerov računov in pogodb s predstavitvijo obdavčitve
♦ … odgovori na vprašanja

Na delavnicah lahko odgovorimo na vaša konkretna vprašanja, ki jih pošljite najkasneje tri
dni pred posamezno delavnico po e-pošti na naslov boris.jagodic@lm-veritas.si.

GRADIVO (prosojnice) prejme vsak udeleženec ob začetku delavnice.
PRIJAVE pošljite po pošti 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 najkasneje 2 delovna dneva pred posamezno delavnico.
Udeležnina za delavnico znaša 90 EUR brez DDV (108 EUR z DDV). Nakazilo je treba
izvršiti do dneva seminarja oziroma za proračunske porabnike v roku 30 dni po prejemu
računa na transakcijski račun št.: 0208 5001 3623 918 z oznako – OBRNJENA DAVČNA
OBVEZNOST in navedbo priimka udeleženca.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA DELAVNICO: OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST
Podjetje: ........................................................................................................................
Naslov in telefon: .........................................................................................................………....
ID št. za DDV: ...................................... Status: smo / nismo davčni zavezanec (obkroži)
Lokacija seminarja:……………………………………………………………………………
Ime in priimek udeležencev:

Funkcija oz. delovno mesto:

1. .............................................. ..................................…......
2. .............................................. ..................................……..
3. .............................................. ..................................…......
Datum: ........................................

Elektronski naslov*:
..........………..........…….….
...................……….…….….
...................……….…….….

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

*Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na seminar.

www.lm-veritas.si

