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Datum: 20.1.2021 

 

Ponudnikom izobraževanja 

 

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo izobraževanje na temo Davčni obračun 2020 in 

vračilo prejetih državnih pomoči 

 

 

Spoštovani, 

 

OOZ Zagorje ob Savi za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike 

organizira izobraževanje – delavnico na temo Davčni obračun 2020 in vračilo prejetih 

državnih pomoči . 

Davčni. zavezanci so dolžni sestaviti radučnovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. 

letno poročilo skladno z veljavno zakonodajo. Cilj delavnice je davčnim zavezancem nuditi 

strokovne napotke in priporočila za pripravo računovodskega in davčnega obračuna in jih 

seznaniti  glede obveznosti vračila prejetih državnih pomoči. 

 

Zaželena je predstavitev naslednjih vsebin:  

- Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-I in SRS   

- Poročanje AJPES  

- Objava letnih poročil  

- Davčna osnova  

- Davčno priznani/nepriznani prihodki  

- Davčno priznani/nepriznani odhodki  

- Rezervacrje, odpisi terjatev in prevednotenje finančnih naložb  

- Amortizacija 

- Davčne olajšave 
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- Posebnosti pri normirancih 

- Vračilo državnih pomoči 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija Potrebno je tudi 

odgovarjati na konkretna vprašanja udeležencev o pripravi radunovodskih izkazov,  davčnega 

obračuna ter vračila državnih pomoči. 

Izobraževanje naj bi potekalo on-line, preko zoom aplikacije, ki jo zagotovi organizator 

delavnice, v trajanju najmanj 2 šolski uri, udeležiti pa se ga mora najmanj 10 udeležencev. 

 

Udeležba za  podjetnike je brezplačna, usposabljanje se bo izvedlo v okviru projekta »SPOT 

regije 2018-2022«. 

 

Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  izobraževanja z vsebino, ceno ter 

možnim terminom do  31.1.2021  na naslov OOZ ZAGORJE za SPOT Svetovanje Zasavje, 

Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje ob Savi s pripisom- ponudba izobraževanje. 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  

 

 

        Za SPOT svetovanje Zasavje 

       Saša Pegan, podjetniška svetovalka 


