VABILO
Številka: 604-18/2018
Datum: 9.5. 2018

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

POTNI STROŠKI, BONITETE, DOPUSTI
Zaradi nepravilno izpolnjenih potnih nalogov lahko dodatno plačilo davka
doleti tako občino kot zaposlenega. Nepravilno napisane in obračunane
potne naloge davčni inšpektor z lahkoto odkrije. Ste pri svojem poslovanju že
iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni
nalog? Katere stroške lahko uveljavljam? (kilometrina, dnevnice, parkirnine,
cestnine, ...) Ali si lahko povrnem stroške nočitve? Ali moram za vsako pot
posebej napisati potni nalog, kako je z bonitetami in dopusti? Na vsa ta

KJE?
Dvorana Državnega
sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana
KDAJ?
19. 6. 2018 od
10:00 do 14:00
Predava: Majda
GOMINŠEK

vprašanja boste dobili odgovore na izobraževanju.
PREDAVATELJICA: Majda GOMINŠEK, ekonomistka, svetovalka na področju
računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na
seminarjih, konferencah in kongresih
PODROBEN PROGRAM
9.30-10.00 Registracija udeležencev
10.00-11.30
10.00-11.00 I. OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN
BONITET IN DRUGIH PREJEMKOV IZ
DELOVNEGA RAZMERJA










Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v
zvezi s službenimi potmi – praktični primeri
Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere
so priloge k potnemu nalogu, problematika
dokazovanja opravljanja službene poti,
Ali je vinjeta davčno upravičen strošek da ali ne
Priporočila pri sestavi potnih nalogov
Obračun in izplačila potnih stroškov (višina
dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
Potni nalogi in bonitete
Uporaba službenega vozila za zasebne namene
in druge bonitete po Zakonu o dohodnini












Kaj je
boniteta in kako se obdavči,novosti
Ali so bonitete davčno priznani odhodki
Kaj se ne šteje za boniteto
Izobraževanje delojemalca in bonitete,
Zavarovalne premije in podobna plačila,
Razlike med dnevnico, prehrano na delu, …
Druge bonitete: najemnine, življenjska /
nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve,
izobraževanja,itd.
Davčna praksa in predstavitev na praktičnih
primerih
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja
(DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
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Poračun povračila stroškov prehrane.
Povračila stroškov nad višino po uredbi v
povezavi z novim ZPIZ-2
Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino
Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova
časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja
kilometrina)







11.30-12.00 ODMOR
12.00-14.00 II. Darila in druga izplačila







Božičnica in trinajsta plača - kako je z
obdavčitvijo.
Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela
plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
Kako je z izplačilom dodatnega regresa za
prehrano zaposlenim,
Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem,
upokojencem… (reprezentanca, vodenje
evidence o dajanju daril…) in
Pojasnila FURS-a







Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta
in kako ga izračunamo?
Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega
razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove
izrabo dopusta? Pravica do letnega dopusta,
kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno
nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
Kdaj delavec zahteva odškodnino za neizrabljen
del LD? Kakšen zahtevek lahko uveljavlja
delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil
celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je
delodajalec izplačal celotni regres za letni
dopust, nato pa je delovno razmerje po volji
delavca prenehalo?
Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju
dopusta? Ali mora podjetje/zavod zaposlene
obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu?
Pravica do regresa – Komu pripada regres?
Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres
izplačan?
Višina regresa, Obdavčitev regresa
IV. Odgovori na vprašanja udeležencev

III. Dopust in regres za letni dopust

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.
SEMINAR JE NAMENJEN



Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah,
Direktorjem in računovodjem, knjigovodjem, kadrovikom, drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s
tematiko seminarja.

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo. Najkasneje dan pred izvedbo pa bomo
posredovali tudi gradivo za seminar.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije

