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

NAROČILNICA
6264/1/848900

Da, prijavljam se na dogodek: PRIPRAVA NA DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR
Datum in lokacija:

Cena: 980,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.
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Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v
obdobju šestih mesecev. 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.nodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred
izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa
udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v
celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. 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.

PRIPRAVA NA DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR
Vsebina:
Izobraževalni program vam prinaša pomembne koristi! Z osvežitvijo in nadgradnjo vašega znanja boste:
odpravili morebitne nepravilnosti in varni pred prekrški in globami,
zakonodajne novosti pravilno prenesli v vašo prakso,
poznali pravila davčnega inšpekcijskega nadzora,
dobili odgovore na vaša vprašanja, spoznali kolege iz stroke in izmenjali izkušnje iz prakse.

DOSTOP DO DIGITALNE IZDAJE IN PORTALA PREJMETE PO ELEKTRONSKI POŠTI, PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI PA
NA PRVI DELAVNICI.
Ustanovitev gospodarske družbe
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Dolgoročne poslovne in ﬁnančne obveznosti
Stroški poslovanja
Prihodki in odhodki
Rezultat poslovanja
Portal Računovodski praktikum: sprotne razlage zakonodajnih novosti, koristne informacije, knjižbe poslovnih dogodkov, primeri iz prakse, odgovori na
aktualna vprašanja in uporabne povezave

RAČUNOVODSKI VIDIK PRIPRAV NA DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR
Zakonske podlage in interni predpisi vodenja računovodskih evidenc (potrebna vsebina pravilnika o računovodenju, sklepi podjetnika)
Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja dolgoročnih sredstev po SRS 2016 (neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva,
naložbene nepremičnine)
Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja ﬁnančnih naložb (dolgoročnih, kratkoročnih)
Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja zalog v proizvodnji glede na vrsto dejavnosti in prodaje (FIFO, drseče cene, tehtane cene, planske
cene, proizvajalni stroški, zožena lastna cena, spremenljivi stroški)
Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja zalog v trgovinski dejavnosti (nabavna vrednost, prodajna vrednost, prodajna vrednost z DDV)
Evidentiranje časovnih razmejitev (kratkoročnih, dolgoročnih)
Kaj se lahko evidentira med dolgoročne rezervacije
Vodenje poslovnega in ﬁnančnega najema dolgoročnih sredstev
Vodenje poslovanja med povezanimi osebami (prodaja, posojanje denarnih sredstev)
Vodenje in spremljanje terjatev poslovanja
Obračunavanje obresti med poslovnimi partnerji

DAVČNI VIDIK PRIPRAV NA DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR
Davčni in računovodski vidik obračuna amortizacije dolgoročnih sredstev
Davčni vidik vrednotenja dolgoročnih sredstev
Davčni vidik vlaganj v dolgoročna sredstva
Davčni vidik vrednotenja zalog v proizvodnji in trgovinski dejavnosti
Davčni vidik primanjkljajev premoženja (opredmetena osnovna sredstva, zaloge)
Vpliv davka na dodano vrednost na primanjkljaje premoženja
Vpliv davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb na oslabitve in odpise terjatev in obveznosti
Obdavčitev izplačila dobička ter deležev (delnic) v gospodarskih družbah pravnim in ﬁzičnim osebam
Davčni vidik realiziranih kapitalskih dobičkov (nepremičnine, vrednostni papirji) z strani pravnih in ﬁzičnih oseb
Davčni vidik tanke kapitalizacije
Davčno priznani ali nepriznani prihodki in odhodki (delno ali v celoti)

Kaj je davčni inšpekcijski nadzor
Obseg in obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora
Kraj in čas davčnega inšpekcijskega nazora
Začetek davčnega inšpekcijskega nadzora
Potek davčnega inšpekcijskega nadzora
Zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru
Konec postopka o davčnem inšpekcijskem nadzoru
Pravica do pritožbe

DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR
Zakonske podlage za izvajanje davčnega inšpekcijskega nadzora in načela davčnega inšpekcijskega nadzora
Izbor davčnih zavezancev za davčni inšpekcijski nadzor in začetek nadzora
Možen obseg in čas trajanja davčnega inšpekcijskega nadzora (področja, ki so najpogosteje predmet davčnega inšpekcijskega nadzora, kje in kdaj se
izvaja, koliko časa traja)
Naloge in pooblastila davčnega inšpektorja pri vodenju postopka ter pravice in obveznosti davčnega zavezanca v postopku (sodelovanje davčnega
zavezanca, kdaj je smiselno pooblastiti davčnega svetovalca za sodelovanje v postopku, kako lahko sodelovanje davčnega zavezanca oziroma
pooblaščenca vpliva na rezultat nadzora)
Potek davčnega inšpekcijskega nadzora (razgovori, predlaganje dokumentacije, dokazovanje, kdaj vpogled v spis davčnega zavezanca …)
Zaključek davčnega inšpekcijskega nadzora in posledice ugotovljenih nepravilnosti (zapisnik, odločba)
Pripombe na zapisnik (rok za pripombe, kaj je smiselno navesti v pripombe, novi dokazi …)
Pravna sredstva, ki jih lahko uporabi davčni zavezanec zoper odločbo davčnega inšpektorja
Globe za davčne prekrške in ukrepanje davčnega organa v primeru ugotovitve davčnega prekrška

PREIZKUS ZNANJE IN PREJEM CERTIFIKATA
Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici)
Prejem certiﬁkata Strokovnjak za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor

