Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
4888/1/6259

kos(ov) izdelka: POTNI STROŠKI

Cena: 248,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin
Da

Ne

Naziv organizacije

Davčna številka

Davčni zavezanec

Naslov za dostavo

Naslov za izdajo računa

E-naslov za E-račun

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Funkcija

E-naslov

GSM/Telefon

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. 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.

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.

POTNI STROŠKI
Vsebina:
Pojasnila, navodila in zakonodaja - gospodarstvo
Potni nalog in obračun potnih stroškov
Vsebina in oblika potnega naloga
Obračun potnih stroškov
Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov
Arhiviranje potnih nalogov
Povračilo stroškov za prehrano (dnevnica) – službena pot doma in v tujino
Dnevnica – službena pot doma
Dnevnica – službena pot v tujini
Način izračunavanja števila dnevnic
Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju
Kilometrina
Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju
Povračilo stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v
tujini
Računovodski in davčni vidik izplačil potnih stroškov
Poročanje na REK-1/B06
Davčna obravnava izplačil potnih stroškov
Povezave do aktualne zakonodaje
Slovenski računovodski standardi – SRS (UL RS, št. 95/15)
Pravila skrbnega računovodenja (PSR 1, 2)
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 117/06 … 63/16)
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – ZDDPO-2 (UL RS, št. 117/06 … 68/16)
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo … 90/15)
Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo 63/16)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (UL RS, št. 141/06 … 30/17)
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (UL RS, št. 21/13 ... 52/16)
Zakon o uravnoteženju javnih ﬁnanc - ZUJF (UL RS, št. 40/12 … 63/16)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 18/91 … 88/16)
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00,
35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12)
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčna uredba (Uradni
list RS, št. 140/06 in 76/08)
Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov po različnih predpisih ZUJF in aneks h kolektivni pogodbi za
negospodarstvo ter uredba za tujino
Daljinomer
Pojasnila, navodila in zakonodaja – javni sektor
Zakonodaja
Davčna obravnava povračil
Upoštevanje ZUJF-a v letu 2017
Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
Knjigovodska listina za obračun stroškov na službeni poti
Posebnosti pri obračunu povračil
Delo s krajšim delovnim časom
Dnevnica – prehrana - službena pot v Sloveniji
Regres za prehrano med delomPrevoz na delo in iz dela
Terenski dodatek
Nadomestilo za ločeno življenje
Solidarnosta pomoč
Jubilejna nagrada
VZORCI
Primeri obračunov službenih poti - gospodarstvo
Mesečni potni nalog in obračun primerov v excelu
Vzorec Potni nalog
Službeno potovanje doma, službeno vozilo
Službeno potovanje doma, lastno vozilo
Službeno potovanje doma – primer iz dejavnosti trgovine – KP dejavnosti trgovine

Službeno potovanje v tujino
Službeno potovanje v tujino – dva delavca potujeta z enim osebnim avtomobilom, ki je v zasebni lasti enega
izmed delavcev
Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav
Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav 2
Službeno potovanje v tujino
Službeno potovanje doma, lastno vozilo
Prevoz na delo ali službena pot?
Službena pot v tujino
Napotitev na delo v tujino – službena pot tujina
Službena pot doma – študent opravlja delo preko napotnice ŠS
Službena pot doma – študent opravlja obvezno prakso
Službeno potovanje v tujino - večdnevni seminar
Službena pot v tujino - Kazahstan
Službena pot – povračilo stroškov prevoza
Primeri - javni sektor
Dnevnica – izračun v skladu z razlago Aneksa h KPNGD in davčni vidik
Akontacija za službeno pot DA ali NE
Prevoz na delo in iz dela – kilometrina DA ali NE
Zneski dnevnic tujina – konkreten izračun
Mesečni ali zbirni potni nalog in uporaba službenega vozila
Povračila tuji ﬁzični osebi – ni v delovnem razmerju
Poročanje stroškov službeni poti
Višina dopusta in povračil – skrajšani delovni čas
Povračilo kilometrine priči preko Centra za socialno delo
Povračila stroškov kilometrine učiteljem za izvajanje sobotnega programa dela
Prevoz na delo in razdalja dva kilometra
Prevoz na delo – ali se šteje v delovni čas ali ne?
Stroški prevoza na delo – več lokacij
Pripravljenost na delu – gasilci
Plačila članom volilnih odborov
Plačilo stroškov kilometrine predavatelju – društvo
Službena pot in nadalje raba letnega dopusta
Službena pot – čas trajanja

