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PRAVNI IN DAVČNI VIDIKI
LEASINŠKIH IN FAKTORINŠKIH POSLOV
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City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavatelji:
prof. dr. Renato VRENČUR, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Simon BRENCE, Prva finančna agencija d.o.o.
doc. dr. Luigi VARANELLI, odvetnik
Andreja KOSTELEC, KPMG poslovno svetovanje

Agencija
za
javni
nadzor
nad
revidiranjem priznava program kot stalno
dodatno
strokovno
izobraževanje
pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Nebra d.o.o., Družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o.
Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61; fax: 01/300 00 65; e-mail: nebra@nebra.si, http://www.nebra.si

PRAVNI IN DAVČNI VIDIKI
LEASINŠKIH IN FAKTORINŠKIH POSLOV
VSEBINA SEMINARJA
V vseh razvitih gospodarstvih predstavljajo leasingi in faktoringi velik izziv za
pravnike, davčne svetovalce ter finančnike. Po podatkih Federacije Evropske unije o
faktoringu (EU Federation for Factoring & Commercial Finance - EUF), so
zavarovanja s terjatvami in faktorinški posli na območju EU v zadnjih letih v velikem
porastu. Tudi Slovenija pri tem ni izjema. V zadnjih letih se tudi v slovenski sodni
praksi oblikujejo pomembna stališča na področju leasingov in faktoringov, še
posebej v povezavi z insolvenčnimi postopki.
Na seminarju bomo, poleg ostalega, predstavili pravne značilnosti leasinga in
faktoringa ter položaje, ko je bodisi nad faktorjem bodisi nad klientom ali pa nad
leasingodajalcem oz. leasingojemalcem začet postopek izvršbe ali postopek stečaja.
Faktorinške cesije terjatev našemu pravnemu ter poslovnem okolju niso tuje, kar je
razlog, da je treba praksi ponuditi večplasten (interdisciplinaren) vpogled v
omenjene pravne institute. Enako velja za leasinške posle. Pri tem nikakor ne smejo
izostati davčni in ekonomski vidiki.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Seminar je namenjen sodnikom, odvetnikom, davčnim in finančnim svetovalcem,
upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti, pravnikom v gospodarstvu in drugim
poklicem, ki se srečujejo z obravnavano problematiko.

Prijava in odjava
 Prosimo, da nas o udeležbi obvestite z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki je dostopna na spletni strani
www.nebra.si.
 Na podlagi prijave bomo izstavili predračun oziroma poslali račun po opravljeni storitvi.
 Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Cena seminarja
 Cena izobraževanja znaša 194 €, brez DDV-ja.
 V kotizacijo je vključeno gradivo in pogostitev.
 Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 3500 1000 1630 579 (odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana)
 Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.
Informacije
 na naslovu:
 po telefonu:
 preko e-maila:
 na spletni strani:

NEBRA d.o.o., Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
01/300 00 60, 051 324 323
nebra@nebra.si
http:/www.nebra.si

PRAVNI IN DAVČNI VIDIKI LEASINŠKIH IN FAKTORINŠKIH POSLOV
PROGRAM
9.00 – 10.30

prof. dr. Renato VRENČUR _____________________

FAKTORINŠKI POSLI
 vrste faktoringa
 vpliv prepovedi cediranja na faktorinške posle
 problematika večkratnih odstopov istih terjatev
 razmerje med faktorinško cesijo in odstopom v zavarovanje
 globalni anticipirani odstopi terjatev
 faktorinški posli in stečajna problematika
 sodna praksa
10.30 – 11.00 ODMOR
11.00 – 11.45

Simon BRENCE________ ______________________

PREDSTAVITEV DOBRE POSLOVNE PRAKSE

FCI – mednarodno faktorinško združenje

dvofaktorski sistem – temelj mednarodnega faktoringa

mednarodni faktoring v času negotovosti (višja sila)
11.45 – 12.00 ODMOR
12.00 – 13.00

doc. dr. Luigi VARANELLI_ _____________________

LEASING POGODBE
 vrste leasinga
 finančni leasing nepremičnin
 leasing v izvršbi in stečaju
 potrošniški leasingi
 sale and lease back in prepoved legis commissoriae
 sodna praksa
13.00 – 13.30

Andreja KOSTELEC___________________________

DAVČNI VIDIK LEASINGA IN FAKTORINGA
 davčna obravnava faktorinških storitev z vidika DDV
 različna obravnava finančnih in poslovnih najemov z vidika DDV

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.

PRIJAVNICA ZA SEMINAR

PRAVNI IN DAVČNI VIDIKI
LEASINŠKIH IN FAKTORINŠKIH POSLOV

Četrtek, 8. oktober 2020, City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Ime in priimek_______________________________________________
E-naslov____________________________________________________
Ime in priimek_______________________________________________
E-naslov____________________________________________________
Plačnik_____________________________________________________
Naslov_____________________________________________________
(kraj, ulica, poštna številka)

Zavezanec za DDV

DA

NE

(ustrezno obkroži)

ID za DDV plačnika ________________________________________________________

TRR za E račun______________________________________________
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih
razlogov spremeni lokacijo izobraževanja.
Cena izobraževanja znaša 194 €, brez DDV-ja.
SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)
(ustrezno označite)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba
Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje
z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom,
vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na dogodku, ter drugih
povezanih gradiv,
za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja
dejavnosti družbe.
V kolikor sporočil ne boste želeli več prejemati, se lahko odjavite iz seznama prejemnikov tako, da sledite navodilom na
odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila.

Datum: ________________

Podpis:_________________________

Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti, faksu ali elektronski pošti na naš naslov.

