
 
 

 

Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska Bistrica in Sklad za izobraževanje 

pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica organizirata 

strokovni seminar na temo: 

KAJ JE DOBRO VEDETI O »DAVČNEM NADZORU«  
s spremembami, ki veljajo od 1.1.2017 dalje ! 

 

v četrtek, 8. junija 2017,  od 13. do 16. ure 
v prostorih OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e. 

 

 

 
Kot podjetje (d.o.o., d.d. …) ali samostojni podjetnik se pogosto srečujete z 
nadzorom davčnih obračunov pri davčnem organu. Pri svojem poslovanju pa ste se, 
oziroma se boste prej ali slej lahko »srečali«  z »obiskom davčnega inšpektorja«,  
zato je prav, da ste seznanjeni z osnovami DAVČNEGA NADZORA, ki med ostalim 
obseg tudi DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR. 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju, s pomočjo katerega boste pridobili 
kup uporabnih informacij, utrdili ali osvežili svoje znanje o navedeni temi, ter se 
seznanili z novostmi, ki veljajo na tem področju od 1.1.2017 dalje.  
 
IZ VSEBINE: 
 za začetek- načela davčnega postopka ! 
 kaj obsega davčni nadzor? 
 kaj obsega nadzor obračunov davka pri davčnem organu in kako 

lahko le ta privede do INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA ? 
 oviranje davčnega inšpekcijskega nadzora 
 kakšne so pravice in dolžnosti zavezancev (sodelovanje, dajanje podatkov…) 

pri davčnem inšpekcijskem nadzoru ? 
 pristojnosti davčnega inšpektorja, 
 kakšen je postopek pregleda- kaj je novega (nič več pisne seznanitve o 

izidu davčnega inšpekcijskega nadzora, samo zapisnik,…) ? 
 kaj je in kdaj je možna samoprijava, 
 NOVOST- predložitev davčnega obračuna v postopku davčnega 

inšpekcijskega nadzora, 
 pravica do informiranja, zavezujoča informacija (kdaj jo pridobiti, da bo 

»veljala« za »dokaz« v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora) 



 FURS in ZPDZC-1 (kaj je delo na črno, kaj je zaposlovanje na črno,  
kratkotrajno delo,…) 

 najpogostejše ugotovljene nepravilnosti iz prakse ( investicija ali strošek 
vzdrževanja; potni nalogi; obračun bonitet; stroški, ki se nanašajo na privatno 
življenje lastnikov; stroški reprezentance in reklame…) 
 

 
SEMINAR JE NAMENJEN: 
vodjem financ, računovodstva, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih 
servisov, in vsem, ki jih to področje zanima. 
 
SEMINAR BO VODILA: 
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske 
službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. 
računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s 
področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot 
avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike. 
 
 
CENA: 

Za člane zbornice, ki imajo plačano članarino, znaša kotizacija 30,00 €, za nečlane pa 

70,00 €. DDV je vključen v ceno.  

 
PRIJAVA: 

V kolikor se želite seminarja udeležiti,  pošljite izpolnjeno prijavnico najkasneje do 

ponedeljka, 5. junija 2017, na sedež Območne obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e ali po faksu: 02 818 31 10. Lahko pa se prijavite po 

elektronski pošti na naslov: olga.kampus@ozs.si 
 

 

 
 

PRIJAVNICA ZA SEMINAR KAJ JE DOBRO VEDETI O »DAVČNEM NADZORU« 

 

Ime in priimek_______________________________________________________________________ 

naziv firme___________________________________e-pošta:________________________________ 

Davčna številka___________________________tel./fax_____________________________________ 

naslov______________________________________________________________________________ 

član zbornice   DA    NE 

udeleženci seminarja: ________________________________________________________________ 

Datum:     žig     podpis: 

 


