
  
 
Spoštovani, 

 
vabimo vas, da se udeležite seminarja "Poslovni in davčni vidik transakcij z nepremičninami - 

pogoste dileme v praksi", ki bo potekal 15. junija 2017, v prostorih PwC, Cesta v Kleče 15, 
Ljubljana, s pričetkom ob 08:30.  

 

Strokovnjaki iz PwC Slovenija vam bodo predstavili odgovore na ključne dileme oz. aktualna 
vprašanja s področja nepremičnin v Sloveniji. Seminar bodo zaznamovala predavanja o aktualnih temah v 

panogi, kot so dileme glede vrednotenja in izkazovanja nepremičnin v računovodskih izkazih, obdavčitev 
posameznih tipov transakcij predvsem s področja DDV ter predstavitev primera davčnega strukturiranja 

transakcij z nepremičninami.  
 

Seminar je obenem namenjen pregledu razmer in trendov na trgu nepremičnin, še posebej glede na 

dejstvo, da število sklenjenih poslov opazno raste, kar posledično vpliva na višje cene, hkrati pa se 
odpirajo številne poslovne priložnosti in pasti. 

 
Na dogodku bodo kot predavatelji sodelovali tudi predstavniki Cenilne družbe d.o.o. 

 

Agenda: 
08:30 - 09:00 Registracija udeležencev ter pogostitev 

 
09.00 - 10:30 Prvi del seminarja: 

  - Stanje nepremičninskega trga v Sloveniji ter pričakovani trendi, 
  - Ključna finančna in poslovna tveganja povezana s komercialnimi nepremičninami, 

  - Vrednotenje nepremičnin - pogosta vprašanja in dileme v praksi, 

  - Dileme pri izkazovanju nepremičnin v računovodskih izkazih. 
 

10:30 - 10:45 Pavza  
 

10:45 - 12:00 Drugi del seminarja: 

  - Davek na promet nepremičnin / DDV, 
  - Služnost in stavbna pravica - ali so predmet obdavčitve z DDV ter pod katerimi pogoji - 

težave v praksi, 
  - Komunalni prispevek in komunalna infrastruktura ter DDV - primer iz prakse, 

  - Pogosta vprašanja pri davčnem strukturiranju transakcij z nepremičninami (t.j. 
prenos/prodaja nepremičnine, statusno-pravno preoblikovanje, kapitalski dobiček, davčni odtegljaj, itd.) 

 

12:00 - Zaključek in mreženje  
 

Prijazno vas vabimo, da nam pošljete vaša konkretna vprašanja na predstavljene teme oz. druge aktualne 
dileme s področja nepremičnin do 12. junija 2017 na email naslov: excellence.centre@si.pwc.com. Na 

vaša vprašanja bomo odgovorili na seminarju.  

 



Lokacija: PwC d.o.o, Cesta v Kleče 15, Ljubljana  

Datum: 15. junij, 2017 
Cena seminarja: udeležba brezplačna (zaradi omejitve števila prostih mest svetujemo čimprejšo prijavo) 

 
 

Prijave udeležencev sprejemamo do 12. junija 2017 na email naslov: 

excellence.centre@si.pwc.com  
 

Vljudno vabljeni. 
 

Vaš, 
 

PwC Slovenija 


