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Spot svetovanje Zasavje
OOZ ZAGORJE OB SAVI
Cesta zmage 35 b
1410 ZAGORJE OB SAVI

Datum:8.10.2018

Ponudnikom izobr aiev anj al :usposablj anj a

ZADEVA: povpraSevanje za izvedbo usposabljanja na temo DDV pri storitvah, pasti in
veriZni posli ter novosti ter obdavditev dohodka iz zaposlitve

SpoStovani,

OOZ Zagorje ob Savi za podjetniSko todko SPOT svetovanj e Zasavje za podjetnike
organizira izobralevt4e - usposabljanje na temo DDV pri storitvah, pasti in veriini posli
ter novosti ter obdavEitev dohodka iz zaposlitve

Usposabljanje naj bi potekalo najmanj 10 Solskih ur, udeleZiti se ga mora najmanj 10
udeleZencev, izvesti pa gaje potebno v dasu od 1.11.2018-31.12.2018.

UdeleZencem je potretrno predstaviti naslednje vsebine:

l. del
. splo5na in posebna pravila pri obdavdevanju storitev

. obmjeno davdno breme (reverse charge) in samoobdavdevanje

. kdaj in zakaj se je potrebno malemu davdnemu zavezancu identificirati za DDV

. trikotni in veriZni posli (prodaja med drZavami dlanicami) in pasti pri obdavdevanju

. napovedane spremembe v letu 2019 (darilni boni, elektronsko opravljene storitve,
prodaja kondnim potro5nikom v EU, ostale spremembe)

. Aktualna vpraSanja in razprava

II.del.

. Kaj vkljuduje dohodek iz zaposlitve,

. bonitete,

Projekt je sofinanciran s pomodjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodaEki razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenra, javna agencija
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. dohodek iz delovnesa razmerja (plada, regres, del plade za poslovno uspe5nost
napoteni delavci, glavni-drugi delodajalec)

. Davdna obravnava povradil stro5kov v z:tezi z delom (prevoz, prehana, ...)

o SluZbena pot ali napotitev?

. Odvisno/neodvisno razmerje- ekonomsko odvisna oseba,

. Dohodki iz drugega poeodbenega razmeia (podjemna pogodba, altorska pogodba,
obdasno in zadasno delo upokojencev, kratkotrajno delo, prokura)

. Obdavditev povradila stro5kov prevoza in prenoditev v primeru dohodkov iz drugega
pogodbenega razmerja- ie kai noveea ?,

. Aktualna vpraSanja in razprava

UdeleZba za potencialne podjetnike je brezpladna, usposabljanje se bo izvedlo v okviru
projekta >SPOT regije 2018-2022K

Prosimo vas, da nam posredujete va5o ponudbo za izvedbo izobraZevanja s ceno do
30.10.2018 na naslov OOZ ZAGORJE za SPOT Svetovanje Zasatrje, Cesta zmage 35 b,
1410 Zagorje ob Savi s pripisom- ponudba izobraievanje.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.

Za anje Zasavje
SaSa Pe podj svetovalka

l3l:lll:,:"!!3*1"" s pomocio Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnotogijo tersPrK stovenija, javna agencija


