
 

SPOT svetovanje Zasavje vabi zainteresirane podjetnike 

in potencialne podjetnike na brezplačno delavnico: 

 
 

Naslov dogodka NAPOTKI-DAVČNI OBRAČUN 2021 in 

AKTUALNE SPREMEMBE PRI 

OBDAVČITVI DOHODKOV IZ 

ZAPOSLITVE (prevoz na delo, regres za 

LD,…) 

Datum dogodka Sreda, 12. 1.2022 ob 9. uri 

Kraj dogodka Dvorana PGD Zagorje - mesto, Cesta Borisa Kidriča 11a, 

Zagorje ob Savi.  

Delavnica se načrtuje v živo, z upoštevanjem zakonskih določil 

Covid-19 (pogoj PCT). V primeru poslabšanja epidemioloških 

razmer pa bo izvedena on-line.  

Opis dogodka Poslovno leto se zaključuje in bliža se čas za izdelavo tako 

»poslovne« kot  »davčne« bilance. 

Da bodo priprave lažje, bo udeležencem delavnice namenjena 

delavnica na kateri bodo osvežili in nadgradili njihovo znanje s 

področja davčnega obračuna in obdavčitve dohodkov iz zaposlitve.  

Preverili bodo ali so pravilno evidentirali poslovne dogodke, 

upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno ločevali med 

davčno priznanimi in nepriznanimi stroški in jih opomnili na 

najpogostejše napake v praksi. 

AKTUALNO: Spremembe ZDDPO-2, veljavne po 1.1.2022, vpliv 

»COVID ZAKONODAJE« na davčno osnovo, novejša pojasnila 

FURS-a, regres za LD, povračilo stroškov prehrane, poslovna 

uspešnost,…   

Program dogodka Na delavnici bodo predstavljene naslednje vsebine: 



POMEN SRS in PSR PRI IZDELAVI »DAVČNE BILANCE« 

oz. izračunu davčne osnove (verodostojna knjigovodska listina, 

INVENTURA, zaloge,…).  

COVID-19- vpliv na računovodske izkaze in davčni obračun 

(evidentiranje- knjiženje, izpolnjevanje pogojev 

(»računanje«prihodkov, izgube…), izvzem prihodkov… 

 

DAVČNI OBRAČUN DDPO in dohodka iz dejavnosti 

• NORMIRANCI 2021 (vstopni-izstopni pogoji, prihodki 

povezanih oseb, omejitve normiranih odhodkov, evidence), 

• pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca 

(transferne cene- priznana obrestna mera+ tanka kapitalizacija), 

• IZVZEM PRIHODKOV – nova stališča FURS-a,  

• DAVČNE OLAJŠAVE IN NJIHOVO UVELJAVLJANJE V 

PRAKSI, 

• DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI.  

 

SPREMEMBE »DAVČNE UREDBE«- prevoz na delo. 

 

VRAČILO REGRES ZA LD, testiranje na COVID19- boniteta? 

(pojasnili FURS-a). 

 

IZBRANE NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA SPREMENJEN 

ZDDPO-2 PO 1.1.2022. 

 

Seminar bo izvedla Zasavska gospodarska zbornica s 

predavateljico Jano Golič.  

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno 

računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK 

kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka 

številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja 

računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno 

vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.  

Prijava in dodatne 

informacije 

Obvezna prijava na   

SPOT svetovanje Zasavje - PRIJAVNICA DAVČNI 

OBRAČUN 2021 in AKTUALNE SPREMEBE PRI 

OBDAVČITVI DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE 

(google.com) 

Informacije: 

SPOT svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, Zagorje 

https://docs.google.com/forms/d/1gsc9_GS4FfNI9w5rLl218e7KapxcwmaAqarLEGpepgU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gsc9_GS4FfNI9w5rLl218e7KapxcwmaAqarLEGpepgU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gsc9_GS4FfNI9w5rLl218e7KapxcwmaAqarLEGpepgU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gsc9_GS4FfNI9w5rLl218e7KapxcwmaAqarLEGpepgU/viewform?edit_requested=true


E: sasa.pegan@ozs.si 

T: 03 56 68 080 

M: 041 458 081 

Udeležba na dogodku je brezplačna! 
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