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
9004/1/516118

kos(ov) izdelka: RAČUNOVODSKI PORTAL

Izberite izdajo.
Spletni dostop (letna naročnina – enkratno plačilo): 398,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, spletni priročnik Knjižbe za računovodje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji,
vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Spletni dostop (letna naročnina – mesečno plačilo): 35,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina: 35,00 €/mesec + DDV
Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, spletni priročnik Knjižbe za računovodje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji,
vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Spletni dostop + tiskana izdaja (letna naročnina – enkratno plačilo): 498,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje: tiskano izdajo priročnika Knjižbe za računovodje, dostop do Računovodskega portala, spletni priročnik Knjižbe za računovodje, spletni
praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori strokovnjakov, spletno svetovanje

Spletni dostop + tiskana izdaja (letna naročnina – mesečno plačilo): 43,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Mesečna naročnina: 43,00 €/mesec + DDV
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje: tiskano izdajo priročnika Knjižbe za računovodje, dostop do Računovodskega portala, spletni priročnik Knjižbe za računovodje, spletni
praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori strokovnjakov, spletno svetovanje

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin
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Naslov za izdajo računa
Funkcija

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun
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E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
PORTAL (SPLETNI DOSTOP)
Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno
podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega
obračunskega obdobja.
PORTAL (SPLETNI DOSTOP + TISKANA IZDAJA)
Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov, priročnik v tiskani obliki in pripadajoče posodobitve pa na vaš poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni
pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja.
Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja.

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.

RAČUNOVODSKI PORTAL
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 …

