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

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

VABILO NA SPLETNO DELAVNICO 
 

Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 
2020 zaradi pridobitve in vračil državnih pomoči 
na podlagi protikoronske zakonodaje ter bistvene 

novosti v PKP7, 
 

ki bo v sredo, 27. 1. 2021, ob 13. uri. 

 
Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od 
dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. 
Ob pripravi davčnega obračuna bodo morali tudi preveriti ali izpolnjujejo pogoje 
za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi 
udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za 
pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na 
vračilu državne pomoči. 
 
Delavnica je namenjena:  

✓ mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom 

 
Vsebina delavnice: 
1. Priprave na davčni obračun 2020 - pregled vrste koriščenih 
pomoči, njihovo knjiženje in morebitna vračila: 

▪ Pregled vrste pridobljenih državnih pomoči po posameznih PKP 

predpisih; 

▪ Pregled meril, ki jih je bilo treba upoštevati pri uveljavljanju pomoči in 

primerjava s podatki iz računovodskih izkazov; 

▪ Načini vračila posameznih pomoči; 
▪ Knjiženje prihodkov v zvezi s prejetimi pomočmi in knjiženje odhodkov 

zaradi njihovega vračila ob neizpolnjevanju predpisanih pogojev;  
▪ Sestavitev računovodskih izkazov (pogoj inventurni popis, knjiženje 

popisnih razlik, obračun DDV od popisnih razlik); 
▪ Novosti v obrazcu in prilogah davčnega obračuna 2020, davčni prihodki, 

davčno priznani in davčno nepriznani odhodki; 
▪ Davčne olajšave in pokrivanje davčne izgube v letu 2020, kakšne omejitve 

veljajo od 1. 1. 2020 dalje pri obeh?  
 
2. PKP 7 v povezavi s PKP 6 in prejšnjimi PKP predpisi od 1. 1. 2021 
dalje  

▪ Novosti pri delnem kritju fiksnih stroškov, 
▪ Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa; 
▪ Krizni dodatek; 
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▪ Začasni ukrep glede povračila delavcem na začasnem čakanju na delo in 
vračilo neupravičeno prejetih sredstev; 

▪ Pomoč za nakup hitrih testov; 
▪ Začasni ukrep na področji najemnih razmerij pri najemu poslovnih stavb 

in poslovnih prostorov.  

 
 
3. Vprašanja in odgovori, izmenjava dobrih (in slabih praks) med 
udeleženci.  
 
Predavateljica: 
Božena Macarol (mag. manag.), deluje kot samostojna davčna in poslovna 
svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol z 29 letno prakso na področju računovodstva in 
davčnega svetovanja. Je sodna izvedenka davčne in knjigovodske smeri, članica Davčno-
izobraževalne zbornice Slovenije in imetnica licence RIC za preverjanje računovodskih in 
knjigovodskih znanj v okviru NPK. Ima bogate svetovalne in predavateljske izkušnje na 
različnih davčnih, računovodskih in organizacijskih področjih. Je soavtorica 15 
priročnikov s področja računovodstva in obdavčitve ter avtorica več kot 400 strokovnih 
člankov. Za različne stanovske organizacije pripravlja predloge za sprejem podjetjem 
prijaznejše zakonodaje. V zadnjem času se posveča področju statusnih preoblikovanj 
podjetnikov in družb, prenosom podjetij na naslednike, davčnemu vidiku prodaje podjetij 
in nepremičnin ter preventivnim/skrbnim pregledom poslovanja.   

 

Delavnica je brezplačna za vse udeležence. Potekala bo v ON-LINE obliki (v živo) 
med 13. in 15.30 uro preko platforme Zoom.  
 
Število mest je omejeno. 
 
Potrebna je predhodna prijava. Za udeležbo na spletni delavnici nam morate posredovati 
prijavnico z vsemi izpolnjenimi podatki.  
 
Na e-naslov, ki ga boste navedli na prijavnici, boste pred izvedbo prejeli 
povezavo za ogled dogodka in gradivo. 

 
 
Prijava: Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na 
elektronski naslov barbara.mesarec@ozs.si najkasneje do ponedeljka, 25. 1. 2021, 
oz. do zasedbe mest. 
 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!  
 
 
                                                                                                              Svetovalka SPOT  

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag. 
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PRIJAVA NA DOGODEK 
SPOT svetovanje SAVINJSKA 

 
 
 

Delavnica: Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 
2020 zaradi pridobitve in vračil državnih pomoči na 

podlagi protikoronske zakonodaje ter  
bistvene novosti v PKP7 

 

 
Naziv podjetja: ______________________________________ 

 
Naslov podjetja:  _____________________________________ 

 
Davčna številka: _____________________ 
 

Ime in priimek udeleženca: ______________________________ 
 
Kontakt: gsm ________________       e-naslov _____________________ 

 
 
 

            Podpis udeleženca: _____________________ 
 
 
 
 

✓ Z oddajo prijave dovoljujem vpis v seznam udeležencev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Vaši osebni podatki se bodo uporabljali in obdelovali za potrebe poročanja projekta SPOT svetovanje in bodo 
posredovani kontrolnim organom SPIRIT, javna agencija  in MGRT. Vaši osebni podatki se bodo hranili do konca leta 2027. 
Vaši podatki se ne bodo prenašali v tretje države in vaše osebne podatke ne bomo profilirali.  

 


