VABILO
na brezplačno spletno izobraževanje

v sredo, 14. julija 2021 s pričetkom ob 10.00 uri

»Posebnosti pri obdavčitvi spletne prodaje in elektronskih
storitev z DDV, vključno z novostmi od 1.7.2021 dalje«
Na podlagi sprememb evropske direktive o DDV in novega Pravilnika o obveznostih glede DDV v zvezi z
direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo smo tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021
pričeli uporabljati nova pravila glede obdavčitve z DDV. Novosti se nanašajo tudi na spletno prodajo blaga
končnim potrošnikom, pri kateri se v praksi pojavlja veliko vprašanj: kdaj se je po novem treba registrirati
za DDV v tujini, DDV katere države je potrebno obračunati, kakšna je nova posebna ureditev, kakšne so
posebnosti pri prodaji izdelkov v tretje države ipd. Vprašanja se pojavljajo tudi pri opravljanju
elektronskih storitev, tako podjetjem, kot tudi končnim potrošnikom. Novosti so s 1. 7. 2021 prinesle
tudi dve novi posebni ureditvi, ki se uporabljata za storitve, ki se opravljajo končnim potrošnikom. Če se
želite seznaniti z novostmi, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

Cilj seminarja je seznanitev z novostmi, ki veljajo od 1.7.2021 dalje in razjasniti dileme, ki se
pojavljajo v zvezi z identifikacijo.
Program:
1. Elektronsko opravljanje storitev:
spremembe pri identifikaciji za namene DDV pri opravljanju storitev končnim
potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU - novi posebni ureditvi od 1. 7. 2021 dalje,
uporaba splošnega pravila pri elektronskih storitvah,
katero pravilo uporabimo pri zaračunavanju elektronskih storitev končnim potrošnikom,
kdaj se moramo pri opravljanju elektronskih storitev registrirati za DDV v tujini,
posebnosti pri obdavčitvi elektronskih storitev pri letnem prometu do 10.000 evrov,
klavzula, ki jo moramo napisati na račun pri elektronskih storitvah,
kdaj se elektronske storitve obdavčijo po posebni nižji stopnji 5 %,
vpisovanje elektronskih storitev v davčne evidence in obrazca DDV-O in RP-O - novosti pri
predlaganju obračuna DDV (ukinitev obrazca DDV-O),
kdaj in kako izvedemo samoobdavčitev od prejetih storitev iz tujine,
kaj naredimo, če dobimo račun iz tujine za elektronske storitve z obračunanim DDV.
. Prodaja in nabava blaga preko spleta:
nova obdavčitev spletne prodaje blaga končnim potrošnikom - prodaja blaga na daljavo
znotraj Unije (nov prag v vrednosti 10.000 evrov in nova posebna ureditev) od 1. 7. 2021
dalje,
kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini pri spletni prodaji,

novosti s 1. 7. 2021 pri dobavi blaga z uporabo elektronskih vmesnikov (trg, platforma,
portal ipd.),
nova posebna ureditev pri obdavčitvi prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav
uvoženega blaga (vrednost do 150 evrov),
spletna prodaja blaga znotraj EU davčnim zavezancem (uporaba Incoterms klavzul, kdaj
nastane davčna obveznost...),
kdaj naredimo samoobdavčitev pri nabavi blaga preko spleta znotraj EU,
ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga s 1. 7.
2021,
kdaj in v kateri državi naredimo samoobdavčitev pri nabavi blaga iz tretjih držav preko
spleta,
kaj je pomembno pri spletni prodaji blaga v tretje države,
kakšne obvezne klavzule pišemo na račune pri spletni trgovini z blagom.
KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki izdajate ali prejemate račune za nabavo ali prodajo blaga preko
spleta in elektronske storitve, pa bi se želeli seznaniti z novostmi, pa tudi vsem drugim, ki se
ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu webinarja. Webinar je primeren za udeležence v
gospodarskih družbah, javnem sektorju in za samostojne podjetnike.
PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d. o. o. Medvode, kot davčna svetovalka.
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi
in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi
predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju
DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke
in predava na seminarjih, kongresih in simpozijih, povezanih z davčno tematiko.
Način dela:
Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja. Udeleženci se morajo predhodno prijaviti.
Prijave zbiramo do 13.07.2021 do 12.00 ure.

Prijavo oddajte na povezavi:

https://forms.gle/YfgHCuvawVLuTFUr6
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

