Murska Sobota, 10.11.2015

VABILO
»LAST MINUTE« O DAVČNIH BLAGAJNAH V LETU 2016

Po 2.1.2016 bodo morali vsi zavezanci, ki pri svojem poslovanju za opravljeno storitev ali
prodajo blaga prejmejo gotovinsko plačilo upoštevati Zakon o davčnem potrjevanju računov.
Za vse tiste, ki se do sedaj še niste poglobili v novi način gotovinskega poslovanja in tiste, ki
bi radi pridobili še zadnje informacije tik pred uvedbo DAVČNIH BLAGAJN, pripravljamo
seminar, ki bo

v četrtek, 19. novembra 2015, ob 13.uri,
v prostorih PGZ, dvorana PAC, Lendavska 5/IV v M. Soboti.

Program delavnice:


Zakon o davčnem potrjevanju računov



kaj se po novem zakonu vse uvršča med gotovinsko poslovanje



komu ne bo potrebno uporabljati davčnih blagajn – izjeme



kako bo po novem izgledala vsebina računa



kaj je »mini blagajna« ki jo pripravlja FURS



kaj moram postoriti še v letu 2015 za nemoten prehod na uporabo davčnih
blagajn

Predavateljica: delavnico bo izvedla mag. Nataša Lorber, licencirana davčna svetovalka z
20-letnimi delovnimi izkušnjami.
Kotizacija: - za člane PGZ kotizacije NI
- za nečlane pa je 30 € + ddv
Za več informacij se obrnite na PGZ na tel. št. 52 136 50.

prijavnica / naročilnica za seminar / posvet

»LAST MINUTE« O DAVČNIH BLAGAJNAH
19. november 2015 ob 13. 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 16.11.2015

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek

delovno mesto

-

po faksu: 52 136 59

1 _______________________________________

-

po e-pošti: mira.kikec@gzs.si

2 _______________________________________
Datum: _______________
Podpis in žig ____________

Kotizacija:
Za člane PGZ kotizacije NI
Za nečlane znaša kotizacija 30,00 € + DDV
Kotizacijo boste poravnali na poslovni račun pri NLB št: SI56 02340-0257133318 po prejemu fakture.

