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

NAROČILNICA
10504/1/810500

Da, prijavljam se na: UREDBA O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ
DELOVNEGA RAZMERJA – IZVAJANJE NOVOSTI V PRAKSI
Cena: 98,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:

1. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

2. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

3. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov
Da

Naziv organizacije
Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Davčna številka
Naslov za izdajo računa
Funkcija

GSM/Telefon

Ne

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

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso
upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega
seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

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.

UREDBA O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN
DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA – IZVAJANJE
NOVOSTI V PRAKSI

PRODUCT DESCRIPTION

Davčni vidik povračila stroškov prevoza na delo ob spremenjeni Uredbi – posnetek
webinarja ter odgovori na vprašanja, s praktičnimi izračuni
Kako vplivajo spremembe 3. člena Uredba na obračun in izplačilo povračil stroškov prevoza?
Kaj pomeni zgornji limit 140 EUR, ki ga predpisuje nova Uredba?
Povračilo stroškov delavca za prevoz na delo in iz dela, ki ne uporablja javnega prevoza znaša 250 eur
mesečno. Ali se to všteva v davčno osnovo?
To je le peščica vprašanj, ki se vam porajajo, ko morate pripraviti podatke za pravilni obračun.

Zaradi velikega zanimanja smo za vse, ki se webinarja niste mogli udeležiti v živo,
pripravili online izobraževanje, ki zajema:
Posnetek webinarja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Odgovore na najpogostejša vprašanja, s konkretnimi izračuni
Vzorca izjave delavca za prihod na delo in z dela

Oblika in potek izobraževanja:
18. 11. 2021 boste prejeli dostop do spletne učilnice, kjer se nahaja posnetek webinarja Uredba o davčni obravnavi
povračil stroškov, odgovori na vprašanja in vzorca izjave o prihodu na delo in z dela.

Komu je izobraževanje namenjeno?
Računovodjem, referentom na obračunu plač, kadrovikom in vsem, ki v podjetjih pripravljate podatke za obračun plač.

Praktični primer iz vsebine:
Zaposleni je bil prisoten na delovnem mestu 20 dni, od delovnega mesta do običajnega prebivališča je oddaljen 2,7
km v eno smer.

Pravilni izračun povračila prevoza na delo/ na dan = 2km x 2 (v obe smeri) * 0,18 EUR = 0,72 EUR/dan
(upoštevajo se polni kilometri)
Pravilni izračun prevoza na delo za mesec = 20 dni * 0,72 EUR = 14,40 EUR

Vsebina
Vpliv zakonodaje na izplačilo povračil prevoza na delo
Kako naj uredimo interne akte, da bodo ustrezna podlaga za izplačilo prevoza na delo
Davčni vidik izplačila prevoza na delo
Opredelitev limita 140 EUR po novem
Navzkrižna kontrola davčne višine izplačila prevoza na delo
Poročanje z Rek obrazcem
Zadnji del je namenjen vprašanjem in dilemam

PREDAVATELJI

Simona Matko Počivalšek
Na področju računovodstva in kadrov deluje že več kot 15 let. Za vaše dileme in izzive se maksimalno zavzema
in vedno poišče strokovno, vsebinsko in optimalno rešitev v sklopu poslovnega procesa naročnika. Podrobnejša
predstavitev: https://svetovanjeristo.wixsite.com/predstavitev/experience
SPLOŠNI POGOJI

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske
porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča
najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali
se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno
kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi
spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

