organizira seminar

E-RAČUNI V KOMUNALNIH PODJETJIH
Seminar bo 13. novembra 2014 v Ljubljani, GZS, Dimičeva 13, dvorana C
(brezplačno parkiranje v parkirni hiši GZS).
Po Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike bodo morala
komunalna podjetja po 1.1.2015 izdajati račune proračunskim uporabnikom le še v
elektronski obliki. V komunalnih podjetjih bo zaradi tega prišlo do nekaterih sprememb v
tehniki fakturiranja in tudi do nekaterih sprememb v računovodskih postopkih preverjanja in
potrjevanja ter arhiviranja dokumentacije. Pričakovati je, da bodo komunalna podjetja,
postopno začela izdajati e-račune tudi drugim pravnim in fizičnim osebam, prav tako pa bodo
tudi sama prejemala račune v elektronski obliki.
Na seminarju bomo najprej prestavili splošna pravila v zvezi z e-računi – zamišljeni sistem
izdajanja, izmenjavanja in arhiviranja eRačunov proračunskim (in tudi drugim uporabnikom),
nato pa bodo predstavniki računalniških podjetij na podlagi konkretnih računalniških
rešitev, prikazali tehnike izdajanja, izmenjavanja in arhiviranja e-računov in pripadajoče
dokumentacije.
Te nove tehnike, ki so jih pripravila računalniška podjetja, ki pokrivajo večino komunalnih
podjetij v Sloveniji, bomo obravnavali tudi z vidika sprememb, do katerih bo prišlo v
računovodstvih komunalnih podjetij. Na seminarju bodo svoje izkušnje, ideje, predloge in
tudi probleme v zvezi z uvedbo e-računov izpostavili tudi vodje računovodstev pri dveh
komunalnih podjetjih.
Na seminar vabimo:
 vodje finančno računovodskih služb v komunalnih podjetjih,
 vodje obračuna komunalnih storitev oziroma osebe, ki se ukvarjajo s fakturiranjem in
 vodje informacijskih služb oziroma osebe, ki v komunalnih podjetjih skrbijo za
informatiko.
Seminarsko gradivo v obliki prosojnic prejme vsak udeleženec ob začetku seminarja.
Prijave pošljite najkasneje do 11. novembra 2014 na naslov: LM Veritas d.o.o., Dunajska
cesta 106, 1000 Ljubljana, po telefaksu: (01) 568 40 75, po E-pošti prijave@lm-veritas.si ali
pa se prijavite prek spleta www.lm-veritas.si
Kotizacija za seminar znaša 190 EUR (cena brez DDV). Plačilo nakažite najkasneje dva dni
pred začetkom seminarja (za proračunske uporabnike 30 dni po prejemu računa) na TRR št.:
SI56 0208 5001 3623 918 (s sklicem na 00 05). V kotizacijo je všteta udeležba, seminarsko
gradivo in okrepčilo med odmori. Za drugega udeleženca priznamo 20% popust, za tretjega pa
30% popust.
Več informacij o dejavnostih in seminarjih družbe LM Veritas d.o.o. dobite na naši
spletni strani: www.lm-veritas.si
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PROGRAM
Obvezno prejemanje eRačunov za proračunske uporabnike od 1. 1. 2015 dalje
Jorgo Bertalanič, vodja oddelka za elektronsko poslovanje, Uprava RS za javna plačila (9.00 do 9.45)
Brezpapirno poslovanje, distribucijske poti in arhiviranje eRačunov
Igor Zorko, direktor ZZI d.o.o. in predsednik UO združenja za informatiko GZS (9.45 do 10.30)
ODMOR (10.30 do 11.00)
Računalniške rešitve podjetja BASS d.o.o. v zvezi z izdajanjem in prejemanjem eRačunov
Matjaž Centrih, vodja komerciale in projektov, BASS d.o.o. (11.00 do 11.30)
Dosedanje izkušnje v zvezi z izdajanjem eRačunov v Komunali Tržič d.o.o. in potrebne
spremembe v organiziranosti računovodstva komunalnih podjetij (11.30 do 11.45)
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
Vesna Jekovec, vodja FRS, Komunala Tržič d.o.o.
Računalniške rešitve podjetja Perftech d.o.o. v zvezi z izdajanjem eRačunov in potrebne
prilagoditve organiziranosti računovodstva v Komunali Radovljica d.o.o. (11.45 do 12.15)
Jure Pogačnik, uvajalec specialist, Perftech d.o.o.
mag. Mojca Poklukar, vodja FRS, Komunala Radovljica d.o.o.
Računalniške rešitve podjetja 3TAV d.o.o. v zvezi z izdajanjem in prejemanjem eRačunov in
potrebne prilagoditve v organiziranosti poslovanja uporabnikov (12.15 do 13.00)
Matej Štrubelj, vodja oddelka IS21 - obračun v podjetju 3 TAV d.o.o.
Rikardo Tinauer, vodja marketinga v podjetju EBA, Agencija za elektronsko poslovanje, d.o.o.
Odgovori na vprašanja in razprava (13.00 do ….)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: E-RAČUNI V KOMUNALNIH PODJETJIH
Podjetje: ………..…………........................................................................……………………………………….
Naslov: .……………..........................................................……………………………………………………......
ID št. za DDV: ………………........... smo / nismo (ustrezno obkroži) davčni zavezanci po ZDDV
Ime in priimek udeleženca:

Funkcija oz. delovno mesto:

E-naslov:

......................……......…...............................................................................................................
…….......……......…......................................................................................................................
......................……......…...............................................................................................................

Datum: ..................................................

Podpis pooblaščene osebe: .........................………………….

*Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na posvetovanje in za pošiljanje informacij družbe LM Veritas d.o.o. o
seminarjih in dejavnosti. Če teh informacij ne želite prejemati, prosimo, da se odjavite na prijave@lm-veritas.si.
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