oganizira
delavnico

UPORABA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI PRI
IZVAJANJU INVESTICIJ V OBČINAH
Delavnica bo 14. aprila 2010 v predavalnici v 6. nadstropju Geološkega zavoda Slovenije,
Dimičeva 14, 1000 Ljubljana (nasproti Gospodarske zbornice). Parkiranje je možno v parkirni
hiši Fakultete za družbene vede.
DELAVNICA JE NAMENJENA predvsem predstavnikom občine:
 vodjem finančno-računovodskih sektorjev
 delavcem v finančno-računovodskih sektorjih
 vodjem sektorjev za gospodarske javne službe oziroma sektorjev za pravne zadeve
 ostalim zaposlenim v sektorjih za gospodarske javne službe oziroma sektorjih za
pravne zadeve
 ostalim, ki jih tematika zanima.
NAMEN IN CILJI DELAVNICE
Obravnavali bomo naslednje probleme in posebnosti v zvezi z obrnjeno davčno obveznostjo:
• Investiranje občine s podelitvijo pooblastila javnemu podjetju – v svojem imenu in za
tuj račun
• Investiranje občine s podelitvijo pooblastila javnemu podjetju – v tujem imenu in za
tuj račun
• Investiranje občine brez podelitve pooblastila (podelitev z javnim naročilom oziroma
po načelih »in-house« naročil)
• Izgradnja socialne, zdravstvene in podobne infrastrukture
• Posebnosti pri izgradnji, vzdrževanju in obnovi infrastrukture kolektivne komunalne
rabe (ceste, pločniki, pešpoti)
• Določitev infrastrukture kolektivne komunalne rabe
• Določanje transakcij z vidika evropskih sodnih odločb in pojasnil DURS
• Predstavitev aktualnih pojasnil DURS
• Razvrščanje transakcij s tehničnega vidika v posamezno šifro Standardne klasifikacije
dejavnosti na praktičnih primerih
• Odgovor na vaša vprašanja…
Na delavnici bi želeli tudi na podlagi praktičnih primerov odgovoriti na vaša konkretna
vprašanja, ki jih pošljite najkasneje do 9. aprila 2010 po e-pošti na naslov boris.jagodic@lmveritas.si.
GRADIVO (prosojnice) prejme vsak udeleženec ob začetku delavnice.

PROGRAM SEMINARJA
11.45-13.15 Uporaba obrnjene davčne obveznosti v občinah
mag. Boris Jagodič, davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o.
♦ Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri izgradnji infrastrukture individualne
komunalne rabe glede na modele investiranja po novih najemnih pogodbah
oziroma drugih pravnih podlagah
♦ Vprašanje uporabe obrnjene davčne obveznosti v občinah pri preostali
infrastrukturi – izgradnja in vzdrževanje infrastrukture kolektivne komunalne rabe
ter preostale infrastrukture
13.15-13.30 Odmor
13.30-14.00 Razvrščanje storitev v standardno klasifikacijo dejavnosti za potrebe
določanja obrnjene davčne obveznosti na praktičnih primerih
Igor Glušič, univ. dipl. inž. grad., vodja tehnične službe, Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o.
14.00... Odgovori na vprašanja – na podlagi predhodno poslanih vprašanj
mag. Boris Jagodič, davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o. v sodelovanju z udeleženci
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 do vključno 12. aprila 2010. Udeležnina za delavnico znaša 130
EUR brez DDV (156 EUR z DDV). Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu
udeležencev iz iste občine možen popust. 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 SEMINAR: OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST
Občina (podjetje): ........................................................................................................................
Naslov in telefon: .........................................................................................................………....
ID št. za DDV: ...................................... Status: smo / nismo davčni zavezanec (obkroži)
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.

Več informacij o dejavnosti in seminarjih družbe LM Veritas d.o.o. dobite na naši
spletni strani: www.lm-veritas.si

