SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO
na spletno delavnico

DDV spremembe v letu 2022,
ki bo potekala v sredo, 16. 3. 2022, s pričetkom ob 10. uri,
preko konferenčnega orodja Zoom.
Zagon gospodarstva po korona krizi je izrednega pomena, zato je vlada pripravila
spremembe zakonov, s katerimi želi pospešiti razvoj gospodarstva. Med spremembami, ki
bodo imele pomemben vpliv na poslovanje podjetij so tudi spremembe na področju davka
na dodano vrednost. Glavno vodilo pri pripravi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je bilo poenostavitev
administracije za davčne zavezance in tudi davčne organe. Na delavnici bodo tako
predstavljene bistvene spremembe DDV, ki bodo pomembno vplivale na poslovanje
podjetij.
Delavnica je namenjena:
✓ mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom
Podrobna vsebina delavnice:
✓ Pregled predpisov, ki so vplivali na DDV spremembe v letu 2022.
✓ Odbijanje DDV od električnih osebnih vozil po novem, njihova uporaba v zasebne
namene ter prodaja.
✓ Kdaj se po novem odbija DDV?
✓ Novosti v zvezi z identifikacijo za DDV tujcev v Sloveniji (tudi z vidika
prejemnikov njihovih dobav).
✓ Ostale spremembe (odprava administrativnih ovir, odprava obračuna DDV,
izdajanje in izročanje računov, identifikacija za DDV kmetov ipd.).
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence.
Obvezna je predhodna spletna prijava, ki jo najdete na naslednji povezavi TUKAJ,
do ponedeljka, 14. 3. 2022 oz. do zasedbe mest. Delavnica bo trajala približno 2
pedagoški uri.
Na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, boste pred izvedbo prejeli
povezavo za udeležbo na delavnici in gradivo.
Izvajalka: Aleksandra Heinzer s.p., davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne
zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev
CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini
VAT forum pri Evropski komisiji. Je avtorica številnih člankov in prispevkov ter
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soavtorica DDV priročnika. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja
DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska
Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.
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