Poslovna točka SPOT svetovanje Podravje vabi na
brezplačno delavnico

NAJ BOM NORMIRANEC ALI NE?
Prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA« ter razlike med
ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki oz. z
upoštevanjem normiranih odhodkov.

TOREK, 4. december 2018, 12.00-15.30
OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva ulica 2e, Slovenska Bistrica
Vsebina delavnice:
• Pogoji za vstop med »normirance« (samostojni podjetniki, gospodarske družbe)-kaj pa DDV?,
• Pogoji za izstop iz sistema »normirancev«,
• Ali »normiranci« res ne potrebujejo računovodjo oz. katere evidence morajo voditi s.p.
normiranci in katere gospodarske družbe, ki vstopijo v sistem »normirancev«,
• Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb » za »normirance«,
• Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb na osnovi dejanskih
prihodkov in odhodkov (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav,…),
• Kako in kdaj izračunamo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost samostojnega
podjetnika (omejitve, spodbude,…),
• Diskusija in dgovori na vprašanja udeležencev.
Delavnica bo podkrepljena z veliko primerov iz prakse.
Namenjena je potencialnim podjetnikom in podjetnikom/podjetjem, ki so pred dilemo kateri
sistem ugotavljanja davčne osnove izbrati.
Predavatelj: 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.
Kotizacija: delavnica je za udeležence BREZPLAČNA.
Prijava: prijava je obvezna preko spletnega obrazca ali po telefonu 02 292 72 10 (Danica Košir).
Organizator: RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z OOZ Slovenska Bistrica.
Lepo vabljeni!

Delavnica je organizirana v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za
regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

