
  

 

 
 

5. DDV konferenca, 28. maj 2019 
Radisson Blu Plaza hotel, Bratislavska ulica 8, Ljubljana, od 9.00 do 15.30 

 

Ste prepričani, da ste seznanjeni z vsemi posebnostmi, ki jih bo deležna Velika Britanija po izstopu iz Unije na 
področju trgovine z blagom? 

Ali ste vedeli, da je prodaja nepremičnine, čeprav jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, 
lahko neobdavčljiva in kot takšna sploh ni predmet DDV? 

Ali je treba pri usklajevanju transfernih cen usklajevati tudi DDV? 
Znate brati uvozno carinsko deklaracijo? 

Poznate pravila identifikacije za namene DDV v Švici? 
Poznate sistem SOLVIT in kako lahko pomaga pri reševanju DDV sporov? 

 
Če je vsaj na eno vprašanje vaš odgovor NE, potem ne smete zamuditi tokratne DDV konference! 

Vljudno vabljeni! 

 

PROGRAM KONFERENCE: 
 
08.30 - 09.00  Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi 

09:00 - 09:30  Uvodni pozdrav in vloga SOLVIT sistema pri reševanju DDV sporov 

                          mag. Aleksandra Heinzer, Pakta svetovanje d.o.o. 

09:30 - 10:45  DDV in carinske posledice izstopa Velike Britanije iz Unije (BREXIT) 

                          Selena Rauter Razboršek, univerzitetna diplomirana pravnica, vodja Sektorja za carinske 
                         postopke na Generalnem finančnem uradu 

10:45 - 11:00 Kratek odmor 

11:00 - 11:45  DDV pri prevoznih storitvah, povezanih z uvozi in izvozi blaga 

                         Andreja Kostelec 

11:45 - 12:30 Pasti pri prodaji naložbenih nepremičnin 

                         mag. Ivan Kranjec 

12:30 - 13:30  Odmor s pogostitvijo  

13:30 - 14:30  DDV pri transfernih cenah, aktualne sodbe in problematika premikov blaga  

                          mag. Tanja Urbanija, BDO EOS svetovanje d.o.o.            

14:30 - 15:30  Kaj je treba vedeti o identifikaciji za namene DDV v Švici: Gribi & Partner AG 

  (video javljanje V ŽIVO) 

 
 

http://konference.dashofer.si/konferenca/koktajl-sprememb-2017-productsemk009/


  

 
 
KONFERENCA JE NAMENJENA: 

 računovodjem, 

 davčnim svetovalcem, 

 direktorjem podjetij, ki poslujete s tujino ali to nameravate, 

 komercialistom, ki sklepate posle 

 in vsem, ki želite obogatiti in osvežiti svoje znanje s področja DDV.  
 
PRIJAVE / KOTIZACIJA / UGODNOSTI:  
Kotizacija za udeležbo znaša 239 EUR + DDV. Za zgodnejše prijave velja znižana kotizacija (več v spodnji 
preglednici). Zadnji rok za prijavo je petek, 24. maj 2019. 
Več informacij: www.konference.dashofer.si ali na tel. št.: 01 / 434 55 29 oz. po el. pošti: 
tatjana.kert@dashofer.si. 
 

Kotizacija: 
199 € 

(druga oseba 127€) 
239 € 

Za prijave v terminu: do 19.5.2019 po 19.5.2019 

   
*v € (brez DDV) 

       

                                                                             Vljudno vabljeni! 

 
PRIJAVNICA   
5. DDV konferenca, 28. maj 2019 

 
             

 Udeleženec 1 :………………………………………………………………………………..…………. 

 Udeleženec 2: ……………………………………………………………………………………..……. 

 Udeleženec 3: ……………………………………………………………………………………………. 

 Naziv podjetja: ……………………………………………………………….……….………………... 

 Naslov: ………………………………………………………………………..…………..……………….. 

 Matična št. …………………………….. ID št za DDV: …………………………..………………. 

 Tel.št.: ……………………….…………… Faks št.: …………………..……………..………………. 

  E-pošta: ……………………………………………………………………………………………………. 

  Datum: ………………………………….. Podpis: …..……………….……………………………… 
 

19WEB 

 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite po  

faksu na št. 01 / 43 45 594 

ali se prijavite po elektronski pošti 

(navedite ime, priimek in davčno 

številko podjetja) na naslov 

tatjana.kert@dashofer.si 

 

 

 

 

 
Dodatne informacije: 

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. 
Center za izobraževanje 

Dunajska cesta 21 
1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 434 55 29 
www.centerzaizobrazevanje.si 

www.konference.dashofer.si 


