
SPOT svetovanje Zasavje vabi zainteresirane podjetnike in potencialne 

podjetnike na brezplačno delavnico-webinar: 
 

Naslov dogodka Davčni obračun 2021 in davčne novosti 2022 

Datum dogodka Četrtek, 27.1.2022,  ob 9. uri 

Kraj dogodka Webinar-preko orodja ZOOM; prijavljeni podjetniki bodo prejeli povezavo do 

spletnega dogodka dan pred dogodkom 

Opis dogodka Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2022 pripraviti obračun davka od dohodkov 

pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021. Cilj seminarja 

je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar, z napotki in priporočili za 

izdelavo. Na webinarju bomo obravnavali tudi spremembe davčne zakonodaje, ki bodo 

pričele veljati z letom 2022.  

Predavateljica Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije. Predavateljica ima več kot 29 let delovnih izkušenj s področja financ, 

računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je 

članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih 

člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 

predavanj širom Slovenije.  

Program 

dogodka 

- Razlike v ugotavljanju davčne osnove (po dejanskih/normiranih odhodkih) 

- Poslovanje s povezanimi osebami (kaj je primerljiva tržna cena) 

- Znižanje davčne osnove z izvzemom prihodkov (nepridobitna dejavnost, 

interventna zakonodaja, dividende in dobiček iz naslova odsvojitve) 

- Davčno nepriznani odhodki (neverodostojna knjigovodska listina, bonitete, 

prikrito izplačilo dobička) 

- Delno priznani odhodki (rezervacije, amortizacija, oslabitve terjatev, 

reprezentanca)  

- Uveljavljanje davčnih olajšav (pogoji, višina, prenos)  

- Spremembe davčne zakonodaje 

Prijava in 

dodatne 

informacije 

Obvezna prijava na   
https://forms.gle/bbzY2XfnNc5ttkKJ6 

V primeru težav s prijavnico nas prosim obvestite po telefonu ali e-mailu. 

Informacije: 

SPOT svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, Zagorje 

E: sasa.pegan@ozs.si; T: 03 56 68 080; M: 041 458 081 
Prijavljeni udeleženci bodo prejeli povezavo do spletnega dogodka in gradivo dan pred 
napovedanim dogodkom. 

Udeležba na dogodku je brezplačna!  

https://forms.gle/bbzY2XfnNc5ttkKJ6
mailto:sasa.pegan@ozs.si


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija in zraven logotipe iz vabila. 

 


