
 

 
Spoštovani,          Ljubljana, 27.3.2007 
 
 
 
 
VABIMO VAS NA BREZPLAČNO PREDSTAVITEV REŠITVE  
 
 
Uveljavljanje davčnih olajšav na podlagi »Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za 
vlaganja v raziskave in razvoj« UL RS 138-5998/2006, za notranje razvojno 
raziskovalne projekte zahteva obsežno dokumentacijo za dokazovanje stroškov. 
 
Voditi je potrebno podrobno razdelitev stroškov po projektih, pri čemer je potrebno na podlagi 
zahtev Pravilnika omogočiti davčni upravi, da lahko preverja povezanost stroškov s 
konkretnimi aktivnostmi posameznega projekta. To je še posebej zamudno in drago pri 
vodenju stroškov osebja, kadar le-ti delajo na večjem številu projektov istočasno. 
 
Ponujamo vam uporabo internetnega programa EFAMT, ki se že več let uporablja za 
administrativno finančno vodenje mednarodnih razvojno raziskovalnih projektov skladno z 
EU metodologijo. Projekti, vodeni s tem programom, so bili že večkrat uspešno revidirani s 
strani pooblaščenih revizorjev, ko so se pripravljala različna finančna poročila za Evropsko 
Komisijo. Program je obsežen, vendar preprost za uporabo. Ni potrebnih nobenih instalacij, 
saj gostuje na našem strežniku in dostopate preko MS Explorerja. 
 
Program EFAMT vam omogoča vse potrebno za vodenje stroškov za notranje razvojno 
raziskovalne projekte. Med drugim: 

- knjiženje porabe časa (lahko na dnevnem nivoju) vsakega zaposlenega na vse 
projekte, na katerih sodeluje, 

- knjiženje ostalih stroškov po projektih (računi, potni nalogi, itd.), 
- vsi stroški vključno z delovnimi urami se knjižijo na konkretne aktivnosti 

posameznega projekta in tako omogočajo vzročno posledično zvezo, ki je potrebna 
za dokazovanje stroškov davčni upravi, 

- znotraj vsakega projekta se po potrebi ločeno vodijo razvojne aktivnosti in 
raziskovalne aktivnosti, ker jih je potrebno tudi ločeno poročati davčni, 

- podatke pregledujemo za poljubna časovna obdobja po posameznem projektu, 
oddelku ali celi organizaciji, po posameznem zaposlenem čez vse njegove projekte, 
itd., 

- program omogoča tudi veliko drugih funkcij, ki pa jih za potrebe tovrstnih projektov ne 
potrebujete, hkrati pa vas ne bodo motile, ker delujejo v ozadju, 

- podatke lahko knjižite istočasno na poljubnem številu lokacij, povsod tam, kjer je 
omogočen dostop do računalnika, povezanega na internet (kaj lahko kdo dela je 
določeno s pristopnimi pravicami). To vam omogoča decentralizirano knjiženje. Na 
nekaterih fakultetah, kjer program že več let uporabljajo, knjižijo podatke na nivoju 
raziskovalnih skupin ali pa celo vsak raziskovalec zase. 

 



 

 
Običajna cena za najem aplikacije za en projekt je 720 €/leto + DDV. Za namen vodenja 
neomejenega števila vaših notranjih razvojno raziskovalnih projektov izključno za 
potrebe uveljavljanja davčnih olajšav vam ponujamo posebno ponudbo 2.500 €/leto + DDV z 
neomejenim številom uporabniških imen. Ponudba velja za naročila do 30.6.2007. V ceno je 
šteta samo najemnina za uporabo programa in gostovanje na našem strežniku in ne vsebuje 
nobenih dodatnih storitev, kot so na primer svetovanje, šolanje, ipd., če bi jih želeli. Take 
storitve se plačujejo posebej po veljavnem ceniku. 
 
Ponujamo vam tudi pomoč in svetovanje pri uvajanju sistema vodenja in dokazovanja 
posrednih stroškov na projektih. Če vas ta storitev zanima, nas prosim pokličite in dogovorili 
se bomo za sestanek.  
 
Več informacij o programu najdete na www.efamt.eu . 
 
Predstavitev internetne aplikacije EFAMT  
bo v četrtek 19.4.2007 v prostorih POSLOVNEGA CENTRA SLOVENIJALES,  
velika predavalnica (pritličje),   
Ljubljana, Dunajska cesta 22, s pričetkoma ob: 
 

-   9.00 uri 
 
- 14.00 uri 
 

Predstavitev bo trajala predvidoma 1 uro.   
 
Ob prijavi prosimo sporočite ob kateri uri boste prišli. Število prijav je omejeno, prijave 
sprejemamo na sales@efamt.eu. 
 
Hvala. 
 
 
 
Lepo pozdravljeni 
 
Mateja Stanič Rudolf 
direktorica 
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