
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija 

SPOT SVETOVANJE ZASAVJE VAS VABI NA  

 

DVODNEVNO USPOSABLJANJE IZ PODROČJA FINANC  
DDV pri storitvah, pasti pri verižnih poslih in novosti;  

O obdavčitvi dohodka iz zaposlitve 

KDAJ: sreda, 28. 11. 2018 ob 9.00 uri in  

      četrtek, 29. 11. 2018 ob 9.00 uri 

KJE: GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi 
 

Usposabljanje traja 10 šolskih ur (dve srečanji po 5 šolskih ur). Udeležba na usposabljanju je brezplačna, vendar je 

obvezna prisotnost na obeh srečanjih.  

 

I. del  DDV pri storitvah, pasti pri verižnih poslih in novosti (28.11. 2018) 

• splošna in posebna pravila pri obdavčevanju storitev 

• obrnjeno davčno breme (reverse charge) in samoobdavčevanje 

• kdaj in zakaj se je potrebno malemu davčnemu zavezancu identificirati za DDV 

• trikotni in verižni posli (prodaja med državami članicami) in pasti pri obdavčevanju 

• napovedane spremembe v letu 2019 (darilni boni, elektronsko opravljene storitve, prodaja končnim 

potrošnikom v EU, ostale spremembe) 

• Aktualna vprašanja in razprava 

 

Izvajalka: Marija Verbančič, dipl. ekon., vodja računovodskega servisa, računovodja in davčna svetovalka za mala 

podjetja in samostojne podjetnike že skoraj tri desetletja. Predavateljica na šoli za knjigovodje in računovodje za 

pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 

II. del O obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve (29.11. 2018) 

• Kaj vključuje dohodek iz zaposlitve, 

• bonitete, 

• dohodek iz delovnega razmerja (plača, regres, del plače za poslovno uspešnost napoteni 

delavci, glavni-drugi delodajalec) 

• Davčna obravnava povračil stroškov v zvezi z delom (prevoz, prehrana, …) 

• Službena pot ali napotitev? 

• Odvisno/neodvisno razmerje- ekonomsko odvisna oseba, 

• Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, avtorska pogodba, občasno 

in začasno delo upokojencev, kratkotrajno delo, prokura) 

• Obdavčitev povračila stroškov prevoza in prenočitev v primeru dohodkov iz drugega 

pogodbenega razmerja- je kaj novega ?, 

• Aktualna vprašanja in razprava 
Izvajalka: Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica 

državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih 

seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno 

vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike. 

 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave sprejemamo na: E: sasa.pegan@ozs.si. 

 

mailto:sasa.pegan@ozs.si

