Za poznavanje pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja posameznih davščin
je zelo pomembno tudi poznavanje davčnega postopka!
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas vabi na brezplačno usposabljanje

DAVČNI POSTOPEK V PRAKSI IN ZAHTEVNEJŠI PRIMERI TER SODNA
PRAKSA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
ki bo

v torek, 14. maja 2019 od 12.00 do 16.00 ure
in

v torek, 21. maja 2019, od 12.00 do 16.00 ure
v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto,
Foersterjeva ul. 10, Novo mesto (PC Rialto – Novoteks).
Namen usposabljanja
Davčni postopek in sam Zakon o davčnem postopku sta v davčni praksi izrednega pomena, pa čeprav iz prakse to ni
neposredno razvidno, saj je večji poudarek na posameznih zakonih o obdavčenju (ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1….)
davčni postopek pa je nekje v ozadju. Za poznavanje pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja
posameznih davščin je zelo pomembno tudi poznavanje davčnega postopka, ki posega na vse vrste davščin, kot tudi
določa temelje vodenja različnih davčnih postopkov s strani Finančne uprave RS.
Komu je usposabljanje namenjeno
Usposabljanje je namenjeno podjetnikom, direktorjem, računovodjem v podjetjih, računovodskim servisom,
predstavnikom finančnih služb ter vsem ostalim, ki komunicirate s finančno upravo.
Vsebina

1) Splošno o davčnem postopku in predstavitev ZDavP-2 po posameznih poglavjih
a. Temeljna načela davčnega postopka
b. Udeleženci v postopku, kdo je zavezanec za davek
c. Informiranje zavezancev (zavezujoča informacija, cenovni sporazum, varovanje podatkov, izmenjava
(tudi mednarodna) informacij, ..
d. Davčna obveznost in njeno izpolnjevanje: plačnik davka, način plačevanja, popravljanje napak,
samoprijava, odmera davka (nenapovedani dohodki, viri premoženja)
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2) Davčni postopek
a. Pričetek postopka, ugotovitveni postopek
b. Dokazovanje v postopku, izdaja odločbe
c. Pravna sredstva: pritožba, izredna pravna sredstva
d. Izpolnitev davčnih obveznosti: plačilo davka, zamudne obresti, vračilo davka,
e. Odpis, delni odpis, odlog, zavarovanje,
f. zastaranje

3) Davčni nadzor
a. davčni nadzor davčnih obračunov
b. davčni nadzor posameznega področja poslovanja
c. davčni inšpekcijski nadzor

4) Davčna izvršba
5) FURS kot prekrškovni organ (kazni po Zakonu o davčnem postopku)
6) Aktualna tolmačenja in sodna praksa
a. Splošno o transfernih cenah
b. Davčno nepriznani odhodki po 29. členu ZDDPO-2 (odhodki, ki niso običajni, niso
pogoj za opravljanje dejavnosti in imajo značaj privatnosti)
c. Obresti
d. Olajšava za raziskovanje in razvoj
e. Oblikovanje rezervacij
f. Vprašanja, povezana z verodostojnostjo knjigovodskih listin
g. Odkupi lastnih deležev
Predavateljica
Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica
računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in
računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah.
Prijave
Prijavite se lahko do petka, 10.5.2019, preko spletne prijavnice. Zaradi omejenega števila mest je prijava in
prisotnost na obeh delih usposabljanja obvezna.
Usposabljanje v trajanju 10 šolskih ur (2 x 5 šolskih ur) je za udeležence brezplačno.
Dodatne informacije: Breda Koncilja, tel. 051 422 580, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si
Vljudno vabljeni.
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