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VABILO 

Združenje občin vabi na spletni seminar 

DDV aktualnosti za občine in predstavitev 

DDV sprememb 

Torek, 7. 9. 2021, ob 10. uri. 

V mesecu juliju letošnjega leta se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati 

spremembe evropske direktive o DDV. Po objavljenem predlogu sprememb Zakona o 

DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV bomo tako tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 dobili 

kar nekaj sprememb pri obračunavanju in plačevanju DDV. V tej fazi občine sicer še ne 

bodo imele sprememb, v drugi fazi pa bodo spremembe, ki bodo aktualne tudi za 

občine.  

Na spletnem seminarju, bodo med drugim predstavljene tudi spremembe, ki nas po 

drugem predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo 1. 1. 2022 (oz. takoj po sprejetju 

sprememb), kot so novosti pri odbijanju vstopnega davka, obračunu DDV, odbitku DDV 

pri nabavi električnih vozil, registraciji za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih 

zavezancev, posebni ureditvi za male kmete ipd.  

 

Če vas novosti zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega spletnega seminarja, kjer 

vam bo mag. Aleksandra Heinzer , 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, predstavila in obrazložila spremembe, ki 

prihajajo in bodo zadevale tudi občine. 
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Program predavanja 

 

• Odbitek DDV pri investicijah 

• Obrnjena davčna obveznost in kasnejši popravki 

• Kasnejši odbitki DDV pri spremembi uporabe investicije 

• Prodaja komunalne infrastrukture 

• Nepremičnine in DDV 

• Vstopnine in najnovejše sodbe Sodišče EU 

• DDV spremembe 

 

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujete z DDV ali vas 

zanimajo novosti pri obračunavanju in plačevanju DDV.  

 

Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do 31. 8. 2021, na 

elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

Vljudno vabljeni 

Združenje občin Slovenije 
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