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Združenje občin  vabi na seminar 

 

»NA KATERE DAVČNE NOVOSTI V 2018 JE TREBA BITI ŠE POSEBEJ POZOREN« 
 

Z letom 2018 so prišle tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Novosti bodo vplivale na 

obračun plač, obračun DDV, refundacije bolniških odsotnosti, povračilo stroškov,idr. Da bi bili nanje 

karseda dobro pripravljeni in da bi prihajalo do čim manj težav, vas vabimo, da se nam pridružite na 

seminarju. 

 

Vsebina seminarja: 

1. Kaj so prinesla davčne novosti na področju ZDoh-2, ZDavP-2 , 

ZDDPO-2 , ZDavPR, ZDDV, ZDTON, ZID, ZUTD? 

2. Na kaj je treba biti pozoren pri obračunu plač in honorarjev v 

letu 2018? 

3. Posledice ne-oddajanja rek obrazcev na FURS 

4. Katere so ključne spremembe davčne uredbe o višini povračil 

stroškov? 

5. Vpliv na spremenjen način obračuna prispevka za zdravstveno 

zavarovanje pri honorarnih delavcih - 55a. člen ZZVZZ 

6. Novosti zakona o inšpekciji dela in zakona o urejanju trga 

dela: večje pristojnosti delovnega inšpektorata pri navideznih 

občasnih in začasnih delih zunanjih sodelavcih - kontroliranje 

elementov delovnega razmerja in od 1. 1. 2018 dalje tudi 

drugačne posledice v primeru ugotovitve nepravilnosti 

7. Katere so posebnosti glede davčnega odtegljaja pri izplačilu 

dividend?  

8. Poroštva za davčne obveznosti (148. člen ZDavP-2), 

9. Problematika davčnih olajšav za r&r, mnenje FURS-a 2017 

(ugotovljene nepravilnosti pri uveljavljanju olajšave za r&r) 

  

 

 

 

KJE?  

DVORANA 

DRŽAVNEGA 

SVETA, Šubičeva 4, 

Ljubljana 

 

 

KDAJ?  

6. 3. 2018 od 10.00 

do 14.00 

 

 

 



VABILO  

 

 

 

Na vsa vprašanja vam bo odgovorila gospa Majda Gominšek, ekonomistka z več kot 30-letnimi 

izkušnjami na finančno-računovodskem področju.  

 

Samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in s.p. ter izvaja seminarje s 

področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je 

svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za 

ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih osebah zasebnega prava. Kot predavateljica aktivno 

sodeluje na kongresih računovodij. 

 

V kolikor imate kakšna vprašanja v zvezi s tematiko, mnenja ali predloge, nam jih posredujte na 

elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si in bomo poskrbeli, da jih predavateljica prejme še pred 

začetkom seminarja. Prav tako pa vam bomo najkasneje dan pred izvedbo dogodka posredovali 

tudi gradivo.   

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Združenje občin Slovenije 
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