
 
 

 

Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska Bistrica in Sklad za izobraževanje 

pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica organizirata 

strokovni seminar na temo: 

LETNO POROČILO  in  »DAVČNA BILANCA« ZA LETO 2015 
 

v sredo, 2. marca 2016,  ob 13. uri 
v prostorih OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e. 

 

 

Spoštovani! 

 

Kot vsako leto, nas tudi za leto 2015 »čaka« izdelava letnega poročila in »davčne 

bilance«.  

Če se z navedenim spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi 

osvežiti, nadgraditi, (vas zanima ali je kaj novega), Vas vljudno vabimo, da se nam 

pridružite na seminarju, s pomočjo katerega bomo najprej osvežili naše znanje o 

izdelavi LETNEGA POROČILA, posebno pozornost  pa bomo, na osnovi primerov 

iz prakse, namenili izdelavi obračuna DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti, 

ob tem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri »izdelavi« le 

tega v praksi. 

 

Iz vsebina seminarja: 

LETNO POROČILO: 

 sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1, 

 merila za določanje velikosti družb- pozor sprememba od 1.1.2016! 

 uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, 

 priloge k izkazom- vzorec, 

 javna objava letnih poročil. 

DAVČNI OBRAČUN DDPO in dohodka iz dejavnosti 

 pomen SRS za davčni obračun- pravilno knjiženje poslovnih dogodkov !, 

 pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca (transferne cene- 

višji davčni prihodki in nižji davčni  odhodki, priznana obrestna mera) 

 oblikovanje REZERVACIJ v skladu s SRS in davčni vidik- KONTROLE 

za več let nazaj !!! 



 OS, TER NJIHOV VPLIV NA DAVČNO OSNOVO (AMORTIZACIJA 

(poslovna, davčna), koriščenje investicijskih olajšav, nepravilno 

razmejevanje med investicijskim  vlaganjem in stroški vzdrževanja 

OS,…) 

 DAVČNE OLAJŠAVE IN NJIHOVO UVELJAVLJANJE V PRAKSI 

(najpogostejše napake, poračun le te , nova pojasnila (pametni telefon),… 

 DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI (Stroški za privatno 

življenje lastnikov,…  

 vpliv stroškov reklame, reprezentance in daril na davčno osnovo, 

 »normiranci« po 1.1.2015,.. 

 „Pripoznanje“ prihodkov iz naslova delne oprostitve plačila prispevkov 

za socialno varnost, 

 pokrivanje izgube iz preteklih let, 

 aktualno (Predvidena davčna reforma 2016-je res vse„umaknjeno“ oziroma 

pozabljeno?),… 

 

 

Seminar bo vodila:  

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.  
 

Za člane zbornice, ki imajo plačano članarino, znaša kotizacija 30,00 €, za nečlane pa 

70,00 €. DDV je vključen v ceno.  

 

V kolikor se želite seminarja udeležiti,  pošljite izpolnjeno prijavnico najkasneje do 

ponedeljka 29. februarja 2016, na sedež Območne obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e ali po faksu: 02 818 31 10. Lahko pa se prijavite po 

elektronski pošti na naslov: olga.kampus@ozs.si 
 

 

PRIJAVNICA ZA SEMINAR “ LETNO POROČILO  in  »DAVČNA BILANCA« ZA LETO 2015” 

Ime in priimek_______________________________________________________________________ 

naziv firme___________________________________e-pošta:________________________________ 

Davčna številka___________________________tel./fax_____________________________________ 

naslov______________________________________________________________________________ 

član zbornice DA NE 

udeleženci seminarja: ________________________________________________________________ 

Datum:     žig     podpis: 

 


