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Spot svetovanje Zasavje
OOZ ZAGOzuE OB SAVI
Cesta zmage 35 b
1410 ZAGORJE OB SAVI

Dalotm:23.12.2019

Ponudnikom izobr aiev an1 a

ZADEY At povpra5evanje za izvedbo izobraievanje na temo priprave davinega
obraiuna za leto 2019 in davlne novosti 2020

SpoStovani,

OOZ Zago4e ob Savi za podjetni5ko todko SPOT svetovanj e Zasavje za podjetnike
orgmrizlra izobralevanj e - delavnico na temo priprave davdnega obraduna zaleto 209 in
davdne novosti 2020.

Davlni. zavezanci so dolZni sestaviti radunovodske izkaze, davdni obradun ter poslovno oz.

letno porodila skladno z veljavno zakonodajo.

Cilj delavnice je davdnim zavezarcem nuditi strokovne napotke in priporodila za pripravo
radunovodskega in davdnega obraduna in jih hkrati semaniti z novostmi, ki stopijo v veljavo
1.1.2020.

Zai.elena je predstavitev naslednjih vsebin:

r Sestavljanje radunovodskih izkazov po ZGD-I in SRS

o Porodanje AJPES

. Objava letnih porodil
o Spremembe SRS

o Davdna osnova

o Davdno priztanilnepriznani prihodki
o Davdno priznani/nepiznani odhodki
o Rezervacrje, odpisi terjatev in prewednotenje finandnih naloZb

o Amortizacta

Projekt je sofinanciran s pomoajo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija

Potrebno je tudi odgovarjati na konkretna vpraSanja udeleZencev o pripravi radunovodskih
izkazov in davdnega obraduna.
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o Plade in druga izpladil a v zrezi z zaposlitvijo
o Poslovanje s povezanimi osebami

Davdne olajSave

Posebnosti pri normirancih

Davdne spremembe 2020a

IzobraZevanje naj bi potekalo najmanj 2 Solski uri, udeleZiti pa se ga mora najmanj 10

udeleZencev.

IJdeleLba za podjetnike je brezpladra, usposabljanje se bo izvedlo v okviru projekta >)SPOT

regije 2078-2022<.

Prosimo vas, da nam posredujete vaio ponudbo za izvedbo izobraZevanja s ceno do

10.1.2020 na naslov OOZ ZAGORIE za SPOT Svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, 1410

Zagorje ob Savi s pripisom- ponudba izobraZevanje.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.

SaSa Pegan, podj

Projektje sofinanciran s pomodjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Za SPOT svetovanje Zasavje


