
 

 

 

 
     VABILO 

 

V okviru projekta SPOT Svetovanje (JR podporno okolje 2023) vas 

Razvojni center  Murska Sobota vabi na : 

Brezplačno usposabljanje  
 

NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA DAVKA OD 
DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2022 

ki bo 
 

v petek, 27.01.2023 ob 9.00 uri 
 

v prostorih OOZ G.Radgona, Trg svobode 9 v Gornji Radgoni  
 

Namen delavnice 
Seznanili se boste z vsemi pravili pri pripravi davčnega obračuna na podlagi Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb. 
Izobraževanje bo zajelo tako teoretični del kot tudi praktične primere postopkov davčnih zavezancev. 
Hkrati boste prejeli vse napotke za pripravo letnega poročila za 2022.   

 
Vsebina: 

1. Davčni postopek pri obdavčitvi zavezancev po ZDDPO -2 

➢ pojasnila o plačilu davka, oddaja obračuna  

➢ popravki obračuna za DDPO  

➢  

2. Obračun DDPO za 2022  

➢ Povezava med ZGD-1 in obdavčitvijo 

➢ Zavezanci za DDPO in pojasnila 

➢ Davčna osnova: obdavčeni prihodki in davčno (ne)priznani odhodki  

➢ Olajšave za DDPO  

➢ Priloge k Obrazcu za DDPO 

 

➢ Pojasnila in odgovori na konkretna vprašanja udeležencev 

Komu je delavnica namenjena 
 

Delavnica je namenjena podjetnikom, direktorjem, računovodjem v podjetjih, računovodskim 
servisom, predstavnikom finančnih služb ter vsem ostalim, ki skrbite za davčno-finančno optimizacijo 
poslovanja podjetij , kakor tudi za tiste, ki zastopate davčne zavezance v različnih postopkih (odvetniki, 
davčni svetovalci, poslovni svetovalci). 

 

Strokovna izvajalka 
 

• Petra MLAKAR, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka 

Petra Mlakar, univ.dipl.ekon. – Svoje izkušnje je pridobila kot davčna inšpektorica na takratni SDK, 
nadgradila z delom kot davčna svetovalka, najprej na mednarodni družbi Deloitte, od leta 2003 pa 
kot davčna svetovalka deluje v svoji družbi Modri nasvet d.o.o. Poleg svetovanja z davčnega in 



 

 

  

finančnega področja gospodarskim družbam in posameznikom, kot 
predavateljica sodeluje na različnih konferencah, seminarjih in davčnih šolah. 

 

Trajanje delavnice 

- Seminar bo potekal od 9 - 14 ure in po končanem seminarju bo predavateljica odgovarjala na 

zastavljena vprašanja. 

PRIJAVE 
Prijave zbiramo do torka 24.1.2023. 

Prijave pošljite po mailu svetovalki Iris Lanščak: iris.lanscak@rcms.si . 
 

 

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, število mest je omejeno! 

 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 

 

 

 

Podjetje/institucija:  

 

Davčna številka:  

 

Kontakt, e-pošta:  

 

Kontaktni telefon:  

 

 

 

 

 
 

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na prezenčno listo 

udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT 

svetovanje (JR podporno okolje 2023)ki se izvaja v času od 1.1.2023 do 31.10.2023. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT 

svetovanje bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, 

imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec 

zbranih osebnih podatkov je Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 
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