
    

              

 

             

PRIPRAVA 
ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA 2021 

 

Izobraževalne programe in seminarje v obdobju 2021-2022 sofinancira Mestna občina Novo mesto. 

         WEBINAR 

Številka:      62/2021        
Datum:   23.12.2021        

 
V A B I L O  

Bliža se konec leta in z njim priprava letnega poročila. Zato vas vabimo na seminar s svetovanjem  
PRAKTIČNI NAPOTKI ZA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2021 in 

 DAVČNE NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA LETO 2022, 
ki bo 1. februarja 2021, od 11. do 14. ure, 

v prostorih OOZ Novo mesto. 

 

Vsebina seminarja in svetovanja: 

Pravne podlage za pripravo letnega poročila (ZGD, SRS) 
Verodostojne knjigovodske listine 
Amortizacija snovnih sredstev 
Vrednotenje zalog 
Odpisi terjatev 
Oblikovanje rezervacij 
Davčno priznani/delno davčno priznani/davčno nepriznani odhodki po ZDDPO-2 
Olajšave po ZDDPO-2 
Spremembe ZDDPO-2 s 1.1.2022 

Seminar bo ponudil izhodišča, ki omogočajo lažjo pripravo letnega poročila za leto 2021.  
 
Predavateljica:  Z vami bo davčna svetovalka Natalija Kunstek iz podjetja Taxconsulting. 

 

Natalija Kunstek je davčna svetovalka s področja davka na dodano vrednost, 
dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Svoje bogate 15 letne izkušnje 
je pridobivala v največjih družbah, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem. 
Natalija je  avtorica številnih publikacij s področja davčne zakonodaje in 
predavateljica na seminarjih s področja davkov. 
 

 
Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, računovodjem, finančnikom 
in vsem drugim, ki sodelujejo pri pripravi letnega poročila. 
 

Kotizacija  
Kotizacija za udeležbo vključuje gradivo, nadaljnje kratko svetovanje in odgovore na vprašanja, 
praktično darilo in osvežitev med odmorom. 
- za člane OOZ Novo mesto plačilo znaša 32,00 EUR (+ 22% DDV), za druge OOZ 48,00 EUR (+DDV)  
- ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 72,00 EUR (+ 22% DDV) 
Kotizacijo plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 0102-2022, pred pričetkom seminarja.  
Račun boste prejeli po izvedbi webinarja. 
 
Prijave: 
Vašo  prijavo pričakujemo najkasneje do  28. januarja 2022. Prijavite se preko PRIJAVNICE. 
 
              VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH ZNANJ IN POMEMBNIH INFORMACIJ!                                                                                               
 
    

https://ooz-novomesto.si/ooznmkotizacija/prakticni-napotki-za-davcni-obracun-za-leto-2021-in-davcne-novosti-ki-jih-prinasa-leto-2022/

