Murska Sobota, 14.12.2011
Spoštovani!

Vabimo vas na aktualni seminar
»OBVEZNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV- POSLOVODNIH OSEB V ZASEBNIH
DRUŽBAH IN ZAVODIH (novosti v letu 2011 in 2012)«,

ki bo 5. januarja 2012 od 16. do 18.30 ure,

v prostorih kluba PAC, Lendavska 5a v Murski Soboti.
Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela-ZUTD, je s 1.1.2011 prišlo do spremembe načina
urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, del
navedenih sprememb pa začne veljati s 1.1.2012.
Vsebina seminarja:








Opredelitev oseb, na katere se spremembe nanašajo oz. kdo so zavezanci
za prijavo v zavarovanje,
Praksa zavarovanja družbenikov-poslovodnih oseb do 31.12.2010 (šifra
001, 040, različni načini izplačevanja plač in nagrad (REK-1, OPSVL)
Zavarovanje na podlagi 040 po 01.01.2011
Zavarovalna osnova (kdo oddaja OPSVL in kdo je plačnik prispevkovprimeri iz prakse)
Davčno (ne)priznavanje prispevkov za socialno varnost družbenikovposlovodnih oseb (Pojasnila DURS-a)
Različni načini izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta
Vprašanja in odgovori,…

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem,
lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

direktorjem-

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe.
Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je
avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri
priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:



za člane PGZ/GZS znaša 72,00 € (DDV je vključen)
za nečlane pa 102,00 € (DDV je vključen)

Prijave sprejemamo do 3. januarja 2012.

Vljudno vabljeni!

prijavnica / naročilnica za seminar / posvet
OBVEZNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV- POSLOVODNIH OSEB V ZASEBNIH DRUŽBAH IN
ZAVODIH (novosti v letu 2011 in 2012)
5. januar 2012 ob 16. uri,
klub PAC, Lendavska 5a/IV v Murski Soboti.
Podatki o naročniku:
Podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Kontaktna oseba: _____________________________________________________________
Član GZS/PGZ:

DA

NE

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Davčna številka: _______________________

Tel. št.: _______________________________

Matična številka: _______________________

e-pošta: _______________________________

Prijavnico pošljite do 5.1.2012

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek

delovno mesto

o
o

po faksu: 52 136 59
po pošti na naslov:

o

PGZ, Lendavska 5a, 9000 M. Sobota
e-pošti: mira.kikec@gzs.si

1 ______________________________________
2 ______________________________________
Datum: _______________
Podpis in žig ____________
Kotizacija:

Za člane GZS in PGZ znaša kotizacija 72,00 € (DDV je vključen)
Za nečlane pa znaša kotizacija 102,00€ (DDV je vključen)
V ceno je vključeno ustrezno gradivo in osvežilni napitki
Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun PGZ
št.: SI56 0234 0025 7133 318 pri NLB

Dodatne informacije: PGZ Mira Kikec, T: 52 136 50, mira.kikec@gzs.si

