Naročilnico lahko pošljete:
Po e-pošti na apa@apa.si
Naročilnica:

Na naslov: A.P.A. d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor

2019-0611-802

Po telefonu na 02-2282961
Da, prijavljam se na dogodek:
REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK
Datum in lokacija: 19.11.2019, Ulica Hotel City, Kneza Koclja 22 , 2000 Maribor,
Cena: 110,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 08. 11. 2019. Cena 95,00€ (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti: • drugi udeleženec 10 % popusta, • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.
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Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

2. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

3. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

DA
Naziv organizacije

Davčna številka

Naslov za izdajo računa

Kontaktna oseba (ime in priimek)

NE

Davčni zavezanec

E-naslov za E-račun

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

Datum, podpis, žig

Splošni pogoji
SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V ELEKTRONSKI OBLIKI)
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske
porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča
najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.
Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve
kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved
udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi
seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila
in splošne pogoje.

Da,
Da kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
A.P.A. d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih
obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših podatkov na
spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in
izobraževalnih dogodkih. Soglašam, da A.P.A. d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor (v nadaljevanju: družba),
moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe neposrednega
trženja njihovih produktov oziroma storitev (informacije o produktih, izobraževanja in ostalo).
Ob tem sem seznanjen/-a, da:


lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova:
apa@apa.si;



osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po
prenehanju namena izbrisali;



osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to
podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;



imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev
obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov:
apa@apa.si;



lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih
podatkov ne bi bila skladna s predpisi;



se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko
vključuje tudi oblikovanje profilov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;



več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih
podatkov družbe«.

REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK
Vsebina:







Definicija rezervacij
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Ostale rezervacije povezane z zaposlenci
Prvič obračunavamo rezervacije – branje aktuarskega izračuna
Kasnejše merjenje – poraba, odprava in dodatno oblikovanje



Prikaz različnih zgledov



Davčna obravnava rezervacij

