
Komu je delavnica namenjena:

SPOT Svetovanje
 Obalno - kraške regije

05 662 58 34

Prijave do zapolnitve mest:
https://forms.gle/TWK5RXFFmWNZgkj18

POSEBNOSTI PRI 
OBRAČUNAVANJU 

DDV OD STORITEV

Brezplačna on-line 

delavnica

31. marec 2022
10:00 - 12:00
prek orodja ZOOM

Predavateljica:

Maja Dolinar Dubkovič

Delavnica je namenjena MSP in
vsem, ki imate pri svojem delu
opravka z obračunavanjem in
plačevanjem DDV od storitev,

kot tudi tistim, ki izstavljate ali
prejemate račune za storitve in
bi se želeli seznaniti z novostmi. 

Program delavnice

https://forms.gle/TWK5RXFFmWNZgkj18


Določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev (konkretni
primeri uporabe splošnega pravila in osmih posebnih pravil za
storitve, povezane z nepremičninami, prevoz, restavracijske storitve,
vstopnine, posredovanje, elektronske storitve itn.).
Posebni ureditvi VEM, ki ju uporabljamo od 1. 7. 2021 dalje pri
opravljanju storitev končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v
drugih državah članicah EU.

Kdaj se je treba pri opravljanju storitev registrirati za DDV v tujini.
Kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam
zaračunane iz tujine (konkretni primeri - kaj gre v davčno osnovo…).
Katere obvezne klavzule uporabljamo na računih za storitve -

novosti pri izdajanju računov v papirni obliki v letu 2022 le na
zahtevo kupca.

Obveznosti malih davčnih zavezancev pri storitvah – kdaj se
morajo registrirati kot atipični zavezanci.
Kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni
primeri).
Kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah (konkretni primeri) - novosti
pri odbijanju vstopnega davka že v tistem davčnem obdobju, v
katerem je nastala obveznost za obračun DDV.
Odbitek DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta
ogljikovega dioksida, če vrednost vozila ne presega 80.000 €.

Vprašanja in odgovori.

Pri storitvah uporabljamo devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno
pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno
izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tudi v tujino. Vedeli pa boste
tudi, kdaj morate pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev, kaj
naredite, če je na računu za storitev iz tujine zaračunan DDV ipd. Na
delavnici bomo obravnavali tudi posebni ureditvi VEM za storitve, ki se
opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci, kot tudi novosti pri izdajanju
računov končnim potrošnikom in odbitku vstopnega davka, ki smo jih začeli
uporabljati v letu 2022. Vključili bomo veliko primerov iz prakse, veseli pa
bomo tudi vprašanj udeležencev.

Program delavnice:


