
VLJUDNO VAS VABIMO NA SEMINAR

 

PREDVIDENA SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI IN ŽE

VELJAVNA PRENOVA POVRAČILA PREVOZA NA DELO IN Z

DELA
ki bo v ČETRTEK, 20. januarja 2022 preko platforme ZOOM, s pričetkom ob 09. uri in predvidenim

koncem ob 11. uri.

spremembe pri davčnih olajšava in dohodninski lestvici
električni avtomobili in boniteta
poslovna uspešnost
obdavčitev dohodkov iz kapitala
oddajanje premoženja v najem

UVOD
V Državnem zboru Republike Slovenije je (trenutno) v 2. branju predlog spremembe Zakona o dohodnini, ki
naj bi se začel uporabljati s 1.1.2022. Na podlagi vladnega predloga se obetajo določene spremembe, ki
bodo vplivale na dohodninske obveznosti fizičnih oseb. Od septembra 2021 dalje pa se že uporabljajo
prenovljena pravila glede davčno nevtralnega povračila stroškov prevoza na delo in z dela. V okviru
spletnega seminarja si bomo ogledali predlagane novosti Zakona o dohodnini ter že veljavne novosti glede
davčne obravnave povračila stroška prevoza na delo in z dela.     

VSEBINA SEMINARJA
 1.SKLOP
 Predlog spremembe Zakona o dohodnini:

 2.SKLOP
 Davčna obravnava povračila stroška prevoza na delo in z dela

KOMU JE NAMENJEN: 
Seminar je namenjen osebam, ki se pri svojem delu srečujejo z dohodninsko zakonodajo, bodisi v
okviru priprave obračuna plač bodisi v okviru drugih storitev, ki so povezane s spoštovanjem
dohodninske zakonodaje. Vsekakor pa lahko rečemo, da je seminar namenjen računovodskim
delavcem, kadrovikom in vsem, ki jih zanima dohodninsko področje oz. se z njim srečujejo pri
svojem delu. 

PREDAVATELJICA: Irena KAMENŠČAK, je kot davčna in pravna svetovalka zaposlena v družbi BDO
Svetovanje d.o.o. Je priznana predavateljica, avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za
managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012. Irena ima bogate izkušnje s področja davčnega
svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega
prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima
veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih
dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in
delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.



KOTIZACIJA
Za seminar znaša 175,00 EUR + 22% DDV.

Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 3.1.2022 znaša

kotizacija 160,00 EUR + 22% DDV.

V Kotizacijo je všteto: gradivo seminarja

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:

- 3 udeležence ali več je možen po dogovoru dodaten

popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001

7521 651 odprt pri Delavski hranilnici.

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po

prejemu računa v skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

PRIJAVE IN INFORMACIJE
Na naslov: Agencija za kadre, Dalmatinova ulica 3, 1000

Ljubljana

preko e-maila: marketing@agencijazakadre.si,

agencijazakadre@siol.net

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne

informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi

prijavnici.

Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni

pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50%

znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne

odjave, kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (OZNAČITE)
S prijavo na dogodek dajem prostovoljno privolitev, da lahko

podjetje Agencija za kadre d.o.o. za namen vodenja

evidence udeležencev in obveščanja o poteku dogodka za

katerega je izpolnjena prijava, obdeluje osebne podatke.

Soglašam, da lahko osebne podatke iz prijavnice,

podjetje Agencija za kadre d.o.o. uporabi za namen

obveščanja o nadaljnjih dogodkih.

P R I J AV N I C A  Z A  S E M I N A R
»PREDVIDENA SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI IN ŽE VELJAVNA PRENOVA POVRAČILA PREVOZA NA DELO IN Z DELA«

ki bo potekal v ČETRTEK, 20. januarja 2021 preko ZOOM. S pričetkom ob 09. uri in predvidenim koncem ob 11. uri.

P R I J AV N I C A Z A S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):

1._______________________________________    __________________ @________________

2._______________________________________    __________________@________________

3._______________________________________    __________________@________________

4. _______________________________________    __________________@________________

5. _______________________________________    __________________ @ _______________
NAZIV PLAČNIKA______________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj):

_____________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)        DA         NE

ID za DDV plačnika: ___________________ davčna številka: ___________________________

(v kolikor ste davčni zavezanec)                         (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _________________________________________ BIC BANKE: __________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________ FAKS: _________________________

 e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si

TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici.

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih? DA NE

Datum: ______________________________                              Žig in podpis odgovorne osebe:

                                                                                                        ______________________________________


