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Inštitut za civilno in gospodarsko pravo

Ste pripravljeni na davčne blagajne?
..Vrhunski strokovni seminar z mag. Emo Čad,
Slovenskem inštitutu za revizijo..
Od 2. januarja 2016 bodo davčne blagajne
postale obvezne za vse poslovne subjekte, ki
poslujejo z gotovino. Davčne blagajne bodo v
marsičem spremenile poslovanje podjetij,
poleg tega pa bodo predstavljale tudi
nezanemarljiv strošek za marsikoga. Na
seminarju vam bo priznana davčna svetovalka
odgovorila na vsa pomembna vprašanja, ki
vas v zvezi s tem zanimajo, in svetovala, kako
s čim manj stroški ugoditi zakonskim
zahtevam glede davčnih blagajn.
Na seminarju bomo spregovorili o tem, kaj
davčna blagajna sploh je, kaj se šteje za
gotovino, kdo bo moral imeti davčne
blagajne, kdaj bo treba pridobiti davčne
blagajne, ali jih bo treba kupiti, ali pa se jih bo
dalo tudi najeti, kako izdati račun z davčno
blagajno, ali bo postopek izdaje računa zaradi
uvedbe davčnih blagajn daljši, kakšen bo
račun, ki ga bo treba izdati z davčno blagajno,
ali bo treba davčno blagajno uporabljati le za
poslovanje z gotovino ali tudi za nakazila,
kako prijaviti davčno blagajno, koliko bo
davčna blagajna stala, katero programsko
tehnično opremo bo treba pridobiti, kakšne
bodo obveznosti tistega, ki bo izdal le nekaj
računov na mesec, kako bodo obravnavani
tisti, ki bodo le občasni uporabniki gotovinskih
plačil, kakšne obveznosti lahko pričakujejo
trgovine in restavracije, potujoče trgovine in

Vas zanima,
– kdo vse bo moral imeti davčne blagajne?
– ali bo davčne blagajne treba kupiti, ali pa
se jih bo dalo tudi najeti?
– ali bo treba davčno blagajno uporabljati
tudi za nakazila ali le za plačevanje z
gotovino?
– ali bodo občasni uporabniki gotovinskih
plačil deležni posebne obravnave?
– kako se bodo izstavljali računi prek
tabličnih računalnikov in pametnih
telefonov?
Udeležite se našega seminarja in
stopite pripravljeni v novo leto!

www.racunalniske-novice.com

sodno izvedenko za ekonomsko stroko, finance in davke ter preizkušeno davčnico na

knjižnice, kako izpolniti obveznosti v primeru
plačevanja s sistemom PayPal, kako se bodo
izstavljali računi prek tabličnih računalnikov in
pametnih telefonov, kakšne bodo obveznosti,
če ne bo signala, če se bo pokvaril računalnik
ali če ne bo elektrike, kako bo s terenskimi
prodajalci, ali bo račun treba izpisati in drugo.
Seminar je namenjen tako rekoč vsem
poslovnim subjektom, ki delujejo v Sloveniji,
pa tudi fizičnim osebam (kupcem blaga in
uporabnikom storitev), saj bodo te lahko v
primeru, če ne bodo vzele računa, izdanega
prek davčne blagajne, sankcionirane s
plačilom globe, še posebej pa računovodjem,
davčnim
svetovalcem,
pravnikom
in
odvetnikom, informatikom, tajnicam in
poslovnim sekretarkam (sekretarjem) in še
marsikomu.
Na e-poštni naslov ICGP@SIOL.net pošljite
konkretna vprašanja, ki vas najbolj zanimajo v
zvezi z vami in uvedbo davčnih vprašanj,
denimo o tem, kakšen strošek bodo davčne
blagajne predstavljale, ali bodo veljale za vse
poslovne subjekte, katero programsko
tehnično opremo bo treba pridobiti v zvezi z
davčno blagajno in podobno – seminar
bomo prilagodili vašim vprašanjem!

Kotizacija znaša 169 evrov (brez DDV-ja) in
vključuje predavanje, pogostitev med
odmori, strokovno gradivo v obliki skripte,
konzultacije s predavatelji in svetovanje glede
na vaš konkretni primer. Za drugega
udeleženca iz organizacije vam priznamo
50-odstotni popust!
Seminar bo potekal v četrtek, 1. oktobra 2015,
med 9. in 15. uro v G Design Hotelu v Ljubljani.
Vsem udeležencem so zagotovljena prosta
parkirišča. 
(P. R.)
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