Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
10504/1/6118

kos(ov) izdelka: KNJIŽBE ZA RAČUNOVODJE

Izberite izdajo.
online-izdaja-letna-narocnina-enkratno-placilo: 398,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Online izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Neomejen dostop do portala
• Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

online-izdaja-letna-narocnina-mesecno-placilo: 35,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina 35 €/mesec + DDV
Online izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Neomejen dostop do portala
• Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

poslovna-izdaja: 298,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Poslovna izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Neomejen dostop do portala
• Tiskano izdajo priročnika

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin
Da

Naziv organizacije

Davčna številka

Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Naslov za izdajo računa
Funkcija

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun

GSM/Telefon

E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne
podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno
sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in
njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob
naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli
na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega
obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha
dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših
podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih ponuja
Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe
neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

KNJIŽBE ZA RAČUNOVODJE

PRODUCT DESCRIPTION

Računovodje se pri svojem delu srečujete z različnimi izzivi, nalogami in tudi težavami, zato smo vam delo olajšali in
poenostavili tako, da boste dobili prave odgovore na vprašanja:

kako pravilno knjižiti posamezne poslovne dogodke,
kako analizirati posamezne računovodske dogodke,
kako obračunati plače,
kako računovodske informacije predstaviti lastnikom, direktorjem, poslovnim partnerjem,
kako, v kakšnem obsegu in komu poročati,
katero zakonodajo upoštevati pri sprejemanju poslovnih odločitev.
Da bo vaše delo zakonodajno skladno, lažje, učinkovito in poslovni dogodki pravilno poknjiženi, smo za vas pripravili
univerzalen paket – portal in priročnik s primeri iz prakse in svetovanje.

OGLEJTE SI PORTAL HTTPS://RACUNOVODSKIPRAKTIKUM.SI/, NA KATEREM SE LAHKO TUDI
BREZPLAČNO REGISTRIRATE.

AVTORJI

Lidija Robnik doc. dr.
univ. dipl. ekon.
KORISTI

Portal in priročnik vam zagotavljata:

enostavno in jasno iskanje informacij,
natančne in pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri,
praktične primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov,
dostop do online seminarjev in e-seminarjev,
strokovne odgovore na vaša konkretna vprašanja,
stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje,
vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil …

Ponudba zajema:

neomejen dostop do online portala Računovodski praktikum,
dostop do priročnika Knjižbe za računovodje,
stalno strokovno oporo – brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov,
več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov, jasna navodila
za pripravo zaključnega računa in davčnega obračuna,
več kot 800 prispevkov,
knjižnico vprašanj in odgovorov,
knjižica Finančni kazalniki za analiziranje poslovanja,
dostop do: vzorcev različnih pogodb, dopisov, uredb, pravilnikov, obvestil, navodil, zakonodajnih
novosti, odgovorov na vprašanja.
In dodatno – online izobraževanje:
Optimizacija davčne osnove,
Obravnava potnih nalogov – računovodski in davčni vidik,
Sklop novosti na davčnem področju v letu 2020 – trije posnetki seminarjev.
4 webinarje letno
Dostop do aktualnega online seminarja:
Davčne in obračunske posebnosti v luči izrednih razmer
Udeležbo na aktualnem online seminarju 23. 4. 2020:
Računovodski vidik obračuna plač in nadomestil po interventnem zakonu s praktičnimi primeri z
doc. dr. Lidijo Robnik

VSEBINA

Ustanovitev gospodarske družbe

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo
Ustanovitev delniške družbe
Samostojni podjetnik
Ustanovitev društva
Slovenski računovodski standardi
Mednarodni standardi računovodskega poročanja
Pravila skrbnega računovodenja
Družba z omejeno odgovornostjo
Dolgoročna sredstva

Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Evidentiranje sredstev v društvih
Zamenjava opredmetenih osnovnih sredstev
Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti
Podjetnikov kapital
Pomen stavbne pravice
Etažna lastnina zgradbe
Služnostna pot
Nujna pot
Pogodbe o najemu nepremčnine
Vračilo davčnih olajšav za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev
Kratkoročna sredstva

Zaloge
Terjatve
Blagajniško poslovanje
Dolgoročne poslovne in ﬁnančne obveznosti

Rezervacije
Dolgoročne ﬁnančne in poslovne obveznosti
Kratkoročne ﬁnančne in poslovne obveznosti
Pasivne časovne razmejitve
Odprava prepoznavanj dolgov
Prikrito izplačilo dobička lastnikom organizacij
Transferne cene med povezanimi osebami
Tanka kapitalizacija
Časovne razmejitve in dolgoročne rezervacije
Terjatve za odložene davke
Odložene obveznosti za davek
Zmanjšanje kapitala – izstop družbenika
Povečanje vpoklicnega kapitala
Stroški poslovanja

Stroški materiala
Stroški storitev
Aktivni dohodki ﬁzičnih oseb
Pasivni dohodki ﬁzičnih oseb
Stroški samostojnega podjetnika
Stroški članov društva
Zaposlovanje invalidov do kvote in nad kvoto
Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
Izraba letnega dopusta
Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih s strani zavoda za zaposlovanje
Prihodki in odhodki

Poslovni prihodki in odhodki
Finančni prihodki in odhodki
Drugi prihodki in odhodki
Pridobitna in nepridobitna dejavnost v društvih
Rezultat poslovanja

Ugotovitev rezultata poslovanja v gospodarski družbi
Ugotovitev rezultata poslovanja pri samostojnem podjetniku
Spremembe pri evidencah in letnih poročilih za samostojne podjetnike
Končni rezultat poslovanja v društvih
Popravljanje napak iz preteklih davčnih obdobij
Pridobitev identiﬁkacijske številke za zavezanca za davek na dodano vrednost (ID DDV)
Davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj

Konsolidacija računovodskih izkazov
Računovodske informacije za poslovno odločanje

Analiza bilance stanja s pomočjo kazalnikov
Analiza izkaza poslovnega izida s pomočjo kazalnikov
Ugotavljanje uspešnosti poslovanja z vidika denarnih tokov
Poslovne terjatve – naj bodo vedno pod nadzorom
Poslovno in letno poročilo gospodarskih družb
Letno poročilo društev
Poslovno poročilo in revidiranje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
Potni stroški

Obračunavanje stroškov službenih poti doma
Obračunavanje stroškov službenih poti v tujini
Aktualne informacije

Odprtje transakcijskega računa
Reprezentanca, poslovna darila, reklama, poslovni vzorci in donacije
Napotitev delavcev v tujino
Obračun DDV pri uvozu
Davčna reforma 2017
Napotitev delavcev na delo v Avstrijo
Ponovna registracija podjetja za namene DDV in pridobitev posebne številke ID
Storitve izobraževanj, dela na nepremičninah v drugih državah članicah Evropske unije in posebnosti
obračuna DDV
Davčne olajšave za raziskave in razvoj
Vodenje knjige izdanih računov
Izvršba na plačo
Izterjava davčnih obveznosti
Spodbujanje zaposlovanja starejših oseb
Uvedba vajeništva
Računovodsko analiziranje

Izračun plačilne sposobnosti
Likvidnost poslovanja
Kreditna sposobnost kupcev
Pomen denarnega toka
Preiskovalno – forenzično računovodstvo
Neomejen dostop do:

Aktualnih informacij, vzorcev, pravilnikov, knjižb, odgovorov na vprašanja …
AKTUALNO

V priročniku smo v poglavju Davčna zakonodaja dodali nove vsebine in sicer:

Obdavčitev dohodka pri odsvojitvi deleža družbenikov ﬁzičnih oseb oziroma odsvojitvi delnic v postopku
pridobitve lastnih deležev in delnic
Davčni vidik naknadnih vplačil družbenikov v d. o. o. od leta 2020 naprej
Obračun in vrste bonitet
Postopki statusnega preoblikovanja družb
Državna pomoč COVID 19
Odlog plačila prispevkov
Odpis plačila prispevkov zaposlenih
Vračilo prejete državne pomoči
Temeljni dohodek in prispevki samozaposlenih
Obračun nadomestil v različnih oblikah epidemije
Obračun dajatev ﬁzični osebi, ki je nerezident in ima pogodbo civilnega prava.
Med Dokumentacijo na portalu Računovodski praktikum smo dodali nove vzorce:

Analiza investicij
Izračun obratnega kapitala in potrebnih obratnih sredstev
Prosti denarni tok
Predvsem zaradi vedno večje dinamičnosti vašega delovnega dne in možnosti neomejenih
dostopov, kjerkoli in kadarkoli, dajemo velik poudarek portalu Računovodski praktikum z več kot
800 članki in 200 primeri knjižb. Porta se sproti dopolnjuje z odgovori na vaša
vprašanja (SVETOVALNICA), aktualnimi vsebinami ter posnetki seminarjev (VIDEO SEMINARJI) in
aktualno ZAKONODAJO.

SPLOŠNI POGOJI

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski
spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš
elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od
datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov
posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti
za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih
aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi
posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski
naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več,
nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi
posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z
zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike
veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

