Višješolski strokovni program: Računovodja

KATALOGI ZNANJ

1.

IME PREDMETA:

PREOBLIKOVANJE SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V KAPITALSKO DRUŽBO
2.

SPLOŠNI CILJI

Splošni cilji so:



spoznati predpise, ki omogočajo preoblikovanja samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo in
se usposobiti za izvedbo postopkov preoblikovanja.

3.

PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE

Študent poleg generičnih pridobi še naslednje kompetence:





deluje skladno z zakonodajo na področju statusnega preoblikovanja,
pri svojem delu uporablja zakonodajo na področju obdavčitve fizičnih oseb, ki omogoča nevtralni prenos na
novoustanovljeno kapitalsko družbo ali prevzemno kapitalsko družbo,
postopkovno dela skladno z zakonodajo na davčnem področju,
upošteva postopke, ki jih je potrebno izvesti za davčno nevtralni prenos na novoustanovljeno kapitalsko
družbo ali prevzemno kapitalsko družbo.
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4.

OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI
Študent:
 Seznani se s pogoji za prenehanje opravljanja
dejavnosti samostojnega podjetnika (v
nadaljevanju s.p.) in nadaljevanje v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju ZGD-1) o statusnem preoblikovanju
podjetnika.
 Seznani se s prednostmi in slabostmi statusnega
preoblikovanja s.p. v kapitalsko družbo.
 Spozna oblike statusnega preoblikovanja
podjetnika.
 Spozna postopke po ZGD-1 v zvezi s statusnim
preoblikovanjem.
 Spozna vsebino sklepa oziroma pogodbe o
prenosu podjetja.
 Spozna postopke za vpis prenosa podjetja v sodni
register in izbris podjetnika iz Poslovnega registra
Slovenije.
 Seznani se s priglasitvijo davčne obravnave ob
prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju
po drugi osebi
 Seznani se s sestavo zaključnega poročila s.p. na
obračunski dan
 Seznani se s sestavitvijo davčnega obračuna s.p.
na obračunski dan statusnega preoblikovanja.
 Seznani se s postopkom predlaganja davčnega
obračuna ob statusnem preoblikovanju.

5.

FORMATIVNI CILJI
Študent:
 Izvede oziroma organizira izvedbo pravnih
postopkov, potrebnih za preoblikovanje s.p. .
 Ugotovi vrednosti prenosov sredstev in
obveznosti na prevzemno družbo
 Izračuna davčne ugodnosti, ki nastanejo s
statusnim preoblikovanjem s.p..
 Izdela računovodske izkaze na obračunski dan
statusnega preoblikovanja.
 Izdela davčni obračun na obračunski dan
statusnega preoblikovanja.
 Izvede priglasitev davčne obravnave ob
prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju
po drugi osebi.
 Opozori na postopke po delovnopravni
zakonodaji.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 68
(32 ur predavanj,36 ur vaj)
Število ur samostojnega dela: 82
(36 ur študij literature, 26 ur študija primera, 20 ur priprava seminarske naloge)
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