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

SPIRIT Slovenija, javne agencije 
 

 

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno on-line delavnico 

WEBINAR 
»Prodaja in nakup preko spleta in DDV« 

  
v ČETRTEK, 4. februarja 2021 od 10. do 12. ure,  

preko spletnega orodja ZOOM. 
 

Delavnica je BREZPLAČNA! 

Čas korone nas je prisilil, da se še bolj poslužujemo prodaje in nakupa preko spleta. Pri tem pa 

moramo biti pozorni na pravilno obračunavanje DDV. DDV ima svoja pravila tako za blago kot 

tudi za storitve. Udeleženci webinarja se boste seznanili kako pravilno obračunavati DDV pri 

spletni prodaji in nakupu blaga kot tudi pri prejemanju in opravljanju elektronskih storitev. 

Izvedeli pa boste tudi aktualne novosti v povezavi s spremembo evropske direktive o DDV ter 

katere spremembe nas čakajo s 1.7.2021. 

Webinar je namenjen  podjetnikom (MSP) oz. njihovim računovodskim službam, ki so v vlogi 
izdajatelja ali prejemnika računa za nabavo ali prodajo blaga ali elektronskih storitev preko 
spleta, samozaposlenim ter potencialnim podjetnikom, ki se odločajo za opravljanje poslov 
prodaje in nakupa preko spleta. 
 
 
PROGRAM WEBINARJA: 
 
10:00  -    11:30   

 

 Elektronske storitve in DDV 

 Kaj so za DDV namene elektronske storitve  

 Opravljam elektronske storitve - pravila, poročanje,…  

 Prejemam elektronsko opravljene storitve – evidentiranje prejetega računa,….  

 Prejeti računi za elektronske storitve od ponudnikov izven EU  
 

 Prodaja in nakup blaga preko interneta 

 Pravila do 30.6.2021 

 Pravila po 1.7.2021 

 

11:30   
 

 Odgovori na vprašanja 
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Webinar bo izvedla predavateljica mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka, ki v okviru mednarodnega 

podjetja BDO svetuje predvsem na področju DDV. Ima 20 let izkušenj na področju davkov in večino časa 

posveča predvsem mednarodni obdavčitvi. V Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije  je predstavnica v 

evropskem združenju davčnih svetovalcev (CFE). Izvedla je že veliko predavanj, na katerih davčno 

tematiko predstavi na razumljiv način.  

 

 

Potek webinarja: 

Webinar bo potekal v ON-LINE obliki v živo med 10.00 in 12.00 preko spletne aplikacije ZOOM.  

 

Povezavo za spremljanje webinarja vam bomo poslali na vaš e-mail naslov, dan pred dogodkom. 

 

Število mest je omejeno! 

 

 

 

 

Prijave: Prijave na webinar zbiramo najkasneje do srede, 3. februarja 2021 oz. do zasedbe prostih 
mest preko spletne prijavnice.  
 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri ORA Krasa in Brkinov d.o.o., svetovalka Dolores Kovšca,  tel.: 

051 424 532 oz. po e-pošti: dolores.kovsca@ora.si. 
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