VABILO
na brezplačno spletno izobraževanje

v četrtek, 15. julij 2021 s pričetkom ob 10.00 uri
POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN POTNIH STROŠKOV V
GOSPODARSTVU, vključno z novostmi v letu 2021
S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki
je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako v letu 2020 kot tudi v letu
2021. V decembru 2020 je bila objavljena še sprememba te uredbe. Tako smo v letu 2020 ponovno
dobili tri različne višine dnevnic, ki so se v letu 2021 še povečale. Z namenom, da preverite skladnost
izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z
določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Na webinarju bomo predstavili tudi novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih bomo
po spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v
gospodarstvu začeli uporabljati pri povračilih za mesec avgust 2021.

seznanitev z novostmi, ki že veljajo in novostmi, ki se začnejo uporabljati od
1.8.2021 dalje.
Cilj seminarja je

Program:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kakšne novosti je v juliju 2021 prinesla sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja pri povračilih stroškov za prevoz na delo
– nov znesek kilometrine in nova omejitev povračil v višini 30 evrov mesečno,
novosti pri izplačevanju potnih stroškov v letih 2020 in 2021 po novi Uredbi o povračilu
stroškov za službena potovanja v tujino,
kako po novem obračunavamo kilometrino za službene poti v tujino po spremembi uredbe v
decembru 2020,
kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe,
interni akti delodajalca…) v gospodarstvu,
kdaj so potni stroški neobdavčeni,
način izpolnitve potnega naloga,
različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni
uredbi ali uredbi za tujino – priloga h gradivu so zneski polnih in znižanih dnevnic po državah
po obeh uredbah, ki jih uporabljamo v letu 2021),
vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških,
način izpolnitve obračuna potnih stroškov,
v kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice,
praktični primeri izračuna dnevnic,

•
•
•

davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete zaposlenim,
kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj) in
aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d. o. o. Medvode, kot davčna svetovalka.
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi
in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi
predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju
DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke
in predava na seminarjih, kongresih in simpozijih, povezanih z davčno tematiko.
Način dela:
Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja. Udeleženci se morajo predhodno prijaviti.
Prijave zbiramo do 14.07.2021 do 12.00 ure.

Prijavo oddajte na povezavi:
https://forms.gle/B9qqQC5y9wQSsaZa7
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

