
 

 

 

Vas zanima kakšen vpliv bo imela pandemija in prejete »korona pomoči« države 
na bilance, davke in prispevke podjetij in samostojne podjetnike v 2020 in 2021? 

 
Pridružite se nam! 

 
 

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

Davčni in finančni vidiki protikoronskih ukrepov 
države za podjetja in podjetnike v letu 2020 in 2021 

ki bo 
 

24. septembra 2020 od 9.00 do 14.00 ure  
na 

Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota  
(dvorana IV. nadstropje) 

 
 

Namen delavnice 
 
Podjetja in samostojni podjetniki, ki ste v letu 2020 prejemniki pomoči iz naslova 
protikoronskih ukrepov države, verjetno že preračunavate, kakšen vpliv bodo imele prejete 
pomoči na vaše bilance, davke in poslovanje ter ali vam bo potrebno vračati nekatere 
pridobljene pomoči ali ne. 
 
Na delavnici vam bomo poglobljeno predstavili, kakšen vpliv ima pandemija in posamezne 
»koronapomoči« države na bilance, davke in prispevke podjetij in samostojne podjetnike v 
2020 in 2021 (DDPO, ZDoh, normiranci ipd.) in prihajajoče davčne novosti v letu 2021. 
 
Dodano vrednost delavnice vam prinaša seznanitev z aktualnimi znanji, praksami in novostmi 
na področju obračunavanja DDPO in ZDoh, v povezavi s koriščenimi ukrepi/pomočjo države 
zaradi COVID-19. 
 

 
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). 
 

 
 



 

 

 
 

 
Vsebina/program 
 

1) Pregled temeljnih določb podpornih ukrepov z davčno-finančnega vidika za mala in srednja 

podjetja ter samostojen podjetnike 

a. Obračun DDPO 2019, plačevanje akontacij 2020 (odlog, obročno odplačilo, znižanje 

akontacij) 

b. Oprostitev plačila prispevkov in nadomestilo za čakanje na delo doma, varstvo otrok, 

odrejene karantene, 

c. Oprostitev plačila prispevkov PIZ in izplačilo kriznega dodatka (komu, koliko, kdaj..) 

d. Zakonska določila pri izplačilu regresa 2020 – kako dokazati nelikvidnost izplačevalca  za 

kasnejše izplačilo (po ZDR-1 možnost do 1.noovembra)? 

  

2) Problematika izpolnjevanja pogojev v praksi za ohranitev/vračilo sredstev iz podpornih 

ukrepov: 

a. Izpolnjevanje pogojev iz delovne zakonodaje 

b. Izpolnjevanje davčno-finančnih pogojev po »Mega zakonodaji« 

c. Preverjanje izpolnjevanja pogojev s strani FURS in delovne inšpekcije, kazni zaradi 

nepravilnega ravnanja zavezancev, 

d. Način vračanja neupravičeno prejetih sredstev  

 

3) Davčno/finančni vpliv pandemije in podpornih ukrepov na poslovanje podjetij v 2020 in 2021  

a. Vpliv nelikvidnosti na izplačilo plač, prispevkov, akontacij dohodnine, DDPO,.. 

b. Obračun DDPO 2020 in akontacije v 2021 ob spremembah/novostih ZDDPO-2 za 

leto 2020 in dalje (znižanje olajšav) 

c. Kako se bo pokazal vpliv podporne zakonodaje pri podjetjih in samostojnih 

podjetnikih, ki ugotavljajo davčno osnovo  na podlagi normiranih odhodkov 

(»normiranci«)   

 

Izobraževanje bo zajelo tako teoretični del kot tudi praktične primere  

postopkov davčnih zavezancev. 

 
 

Strokovna izvajalka 
 

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

 

 



 

 

 
 

 

Svojo poklicno kariero je pričela kot davčna inšpektorica na takratni SDK – predhodnici 
današnjega FURSa. Svoje izkušnje je potem nadgradila z delom kot davčna svetovalka, najprej 
na mednarodni družbi Deloitte, kjer je tudi vodila Oddelek za davčno svetovanje, 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 (nekateri 
organizatorji: Bi9lans trade, Planet GV, Gea College, GZS – Zbornica računovodskih servisov, 
Društva računovodij v Sloveniji, Davčno izobraževalni inštitut, SAOP,…). Je tudi članica NS in 
UO gospodarskih družb v Sloveniji.  
 

Trajanje delavnice 

- skupaj 5-6 šolskih ur  

V primeru, da razmere glede COVID-19 ne bodo omogočale fizične izvedbe,  
bo delavnica izvedena on-line preko spletnega orodja Zoom. 

Omogočen bo en daljši odmor za malico/kosilo v lastni režiji. 

 
Prijave  

Prijave sprejemamo do 21.9.2020 oz. do zapolnitve mest na mail preko spletne prijave 

→  TUKAJ  

 
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 25 udeležencev! 
 

Zaradi omejenega števila udeležencev, je možna udeležba 
največ dveh udeležencev 

iz istega podjetja/organizacije. 
 
 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene 
vabljenja za delavnico dne 24.9.2020. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih na delavnici pa 
dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega 
projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022.  
 
Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice dokumentirana. 
Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.  
 
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 Murska 
Sobota. 

 
Projekt »SPOT SVETOVANJE POMURJE« 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

Slovenija, javna agencija 

https://docs.google.com/forms/d/1krsrseI_Mwki2QlCxS1mYpEGFzTIVXRZ_A9bzTSVofI/edit?usp=forms_home

