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Spremembe pri DDV obravnavi zaradi vstopa Hrvaške v EU 
 

Na aktualnem seminarju vam bomo predstavili spremembe pri DDV obravnavi v praksi zaradi vstopa 
Hrvaške v EU.  

Z njenim vstopom v EU se bo drugače obravnavala prodaja blaga davčnim zavezancem kot tudi 
končnim potrošnikom, spremenjena bo tudi obravnava pridobljenega blaga iz Hrvaške, nekaj 

sprememb pa bo tudi pri opravljanju storitev hrvaškim subjektom. 
 

Komu je izobraževanje namenjeno 

• računovodjem, 

• davčnim svetovalcem in drugim davčnikom, 

• ostalim, ki vas ta tematika zanima oziroma jo potrebujete. 

 
Vsebina: 

 
• pregled sprememb pri opravljanju storitev hrvaškim davčnim subjektom in prejemu teh 

storitev iz Hrvaške 
• spremembe pri prodaji blaga na Hrvaško (običajne prodaje, tristranski posli, dobava z 

montažo, prodaja na daljavo in ostalo) 
• spremembe pri pridobivanju blaga iz Hrvaške 

 
Kdaj:    Sreda, 5. junij 2013  
    9.00 do 12.00 ure 
 
Kraj:     sejna soba GZS Območna zbornica za Gorenjsko,  
    Bleiweisova 16, Kranj 
 
Predavateljica:  Dr. Mateja Drobež Tomšič 
 
KOTIZACIJA 
ČLANI GZS Območne zbornice za Gorenjsko OSTALI UDELEŽENCI 
50,00 EUR + 20% DDV  
za posameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS 

100,00 EUR+ 20% DDV  
za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni 
član GZS  

Kotizacijo je potrebno nakazati en dan pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS; številka 
02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja. 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Špela Lapuh, svetovalka      Jadranka Švarc, direktorica 
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PRIJAVNICA 

Spremembe pri DDV obravnavi zaradi vstopa Hrvaške v EU 

 

5. junij 2013 

 

Ime in priimek: 

 

 

1. 

2. 

3. 

Podjetje:  

Naslov:   

Kraj:  

Id za DDV: SI 

Telefon:  

E-mail:  

 
Pošljite ALI na faks: 04/20 18 309  

ALI na: spela.lapuh@gzs.si 

Morebitne prijave in odjave sprejemamo do 3. junija 2013, do 10.00 ure  

(pri kasnejših odjavah ali neudeležbi  
kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo)! 


