Vabimo na SPLETNI SEMINAR

KDAJ

SREDA,
2. FEBRUAR 2022,
OD 9.00 DO 11.00

DAVČNE SPREMEMBE, KI JIM BOMO PRIČA V
LETU 2022 IN KAJ NAM PRINAŠA NOVELA
ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2AB)?

PREDAVATELJ

Dušan JERAJ,
iConsult d.o.o.
Dušan Jeraj je davčni strokovnjak z
večletnimi izkušnjami na področju
davčnega svetovanja.
Pri svojem delu proučuje davčna
vprašanja in svetuje strankam s
področja direktnih davkov, tako davka
od dohodkov pravnih oseb kot
dohodnine. Je avtor številnih
prispevkov na temo dohodnine in
drugih davkov, kot tudi avtor knjig z
davčno tematiko.

V pričakovanju novic v zvezi s postopkom sprejemanja novele Zakona o dohodnini
(ZDoh-2AB) smo za vas pripravili seminar, na katerem bi vas želeli seznaniti z novostmi,
ki so predlagane.
Velja poudariti, da predlagane spremembe lahko prinesejo potrebno davčno
razbremenitev dohodkov iz dela in tudi nekaterih drugih dohodkov, da se približamo
tujim ureditvam na področju obdavčitve posameznikov.
Na spletnem seminarju se bomo uvodoma najprej ustavili pri obdavčitvi posameznikovih
dohodkov, ki izvirajo iz dela, čemur bo sledil pregled sprememb obdavčitve dohodkov iz
kapitala ter preostale spremembe.
Poleg novele zakona o dohodnini pa bomo na kratko predstavili še dve dodatni temi –
ena je predlog zakona o obdavčitvi kriptovalut in tudi spremembe, ki nas čakajo pri REK
obrazcih.

PROGRAM
KOTIZACIJA
193 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo, gradivo v elektronski
obliki in odgovori na konkretna
vprašanja udeležencev, ki bodo
posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

9.00 – 10.20

Predlagane spremembe pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela





(postopen) dvig splošne olajšave



znižanje davčne stopnje v 5. dohodninskem razredu



ugodnejša davčna obravnava nagrad za poslovno uspešnost

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala


znižanje stopnje dohodnine od dohodkov iz kapitala

KJE



krajše obdobje imetništva kapitala (kot pogoj za oprostitev plačila dohodnine)

Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.



znižanje stopnje dohodnine od oddajanja premoženja v najem (in znižanje
normiranih stroškov)



vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala ter dohodkov iz oddajanja
premoženja v najem v letno davčno osnovo – izbira zavezanca

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili račun
po opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

Na seminarju bodo podani odgovori
na konkretna vprašanja in dileme
udeležencev, ki bodo organizatorju
posredovana na e-naslov
nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.

Miklošičeva 18, Ljubljana



Rešitve na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti




Kaj so še druge spremembe?




višje obstoječe olajšave ter uvedba nove olajšave
ponovna uvedba seniorske olajšave, boniteta za osebno motorno vozilo na
električni pogon za privatne namene, spremembe na področju izračunavanja
in plačevanja dohodnine od pokojnin,…

Odgovori na vprašanja

10.20. – 11.00

Zakon o davku od virtualnih valut

Kdo je davčni zavezanec – za koga bo ta davek veljal


Kaj bo osnova in kakšna bo stopnja davka



Postopek obdavčitve



Aktualne dileme glede predlaganih rešitev – prednosti in slabosti

REK obrazec

Katere poenostavitve lahko pričakujemo in kakšen bo (nov) izgled REK obrazca

+386 (0)1 300 00 60, +386 (0)1 300 00 61

nebra@nebra.si

www.nebra.si

