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

         WEBINAR 

Številka:            3/2023 
Datum:         10.1.2023  

 
V A B I L O  

 

Ob začetku novega leta se običajno ozremo nazaj in potegnemo črto tudi pri financah. Na davčnem 
področju leto 2023 prinaša kar nekaj sprememb in novosti. V veljavo je namreč stopil nov zakon o 
dohodnini (ZDOH-2AA), ki med drugim odpravlja nekatere razbremenitve, ki jih je sprejela prejšnja 
vlada. Spremembe prinaša tudi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2N), nekaj pa tudi Uredba o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.  

 
Da razčlenimo novosti, vas vabimo na  seminar 

 

Sprejete in predvidene spremembe davčne zakonodaje v letu 2023 

25. januar 2023, od 11:30 do 14:30 ure, 
virtualno na Zoom platformi, katere povezavo boste prejeli po prijavi. 

 

Vsebina seminarja: 

- Obdavčitev davčne osnove z normiranimi odhodki od 1.1.2023 (ZDoh-2AA); 

- Neobdavčeno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost in nadomestilo za delo na domu; 

- Obdavčitev odkupov lastnih deležev po 1.1.2023; 

- Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N) in vpliv na plačevanje davčnih 

obveznosti zavezancev; 

- Relevantne spremembe ZFU; 

- Ostale spremembe davčne zakonodaje. 
Seminar bo ponudil izhodišča, ki omogočajo lažjo pripravo na davčno obravnavo transakcij v letu 
2023, ter odgovore na vaša vprašanja.  
 
Predavateljica:  Z vami bo davčna svetovalka Natalija Kunstek 

 

Natalija Kunstek je davčna svetovalka s področja davka na dodano vrednost, 
dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Svoje bogate 16-letne izkušnje 
je pridobivala v največjih družbah, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem. 
Je  avtorica številnih publikacij s področja davčne zakonodaje in predavateljica 
na seminarjih s področja davkov. 
 

 
Seminar je namenjen: 

• direktorjem podjetij,  

• samostojnim podjetnikom,  

• samostojnim podjetnikom normirancem, 

• računovodjem,  

• finančnikom in  

• vsem drugim, ki sodelujejo pri obračunu plač in prejemkov. 
 



 

Kotizacija  
Kotizacija za udeležbo vključuje gradivo in udeležbo na webinarju. 
- za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino  plačilo znaša 28,00 EUR (+ 22% DDV), za člane drugih OOZ 
plačilo znaša 34,00 EUR (+ 22%  DDV)  
- ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 70,00 EUR (+ 22%  DDV) 
  
Kotizacijo plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 2501-2023, pred pričetkom seminarja.  
Račun boste udeleženci prejeli po izvedbi. 
 
Prijave: 
Vašo  prijavo pričakujemo najkasneje do  22. januarja 2023 preko PRIJAVNICE. 
 
 
 

                       VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH ZNANJ IN POMEMBNIH INFORMACIJ!                                                                                               
                                                                                         
 
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Mojca Andolšek, 
direktorica                                                                                                                predsednica 
 

    

 

https://ooz-novomesto.si/ooznmkotizacija/webinar-sprejete-in-predvidene-spremembe-davcne-zakonodaje-v-letu-2023/

