
 
 

 

SMERNICE O PLAČEVANJU STORITEV 
DAVČNEGA SVETOVANJA 

 
1. Določila teh smernic so namenjena članom Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (v 

nadaljevanju davčne svetovalce) pri obračunavanju in vrednotenju storitev strokovnega svetovanja 
davčnim zavezancem in drugim strankam. Vsebinska določila teh smernic so okvirna usmeritev in 
pomoč pri oblikovanju pogodbeno dogovorjenih finančnih razmerij med stranko in davčnim 
svetovalcem. 

 
2. Storitve po teh smernicah se vrednotijo po naslednjih elementih. 

 
- porabljeni čas, 
- dejanska vrednost obravnavanega predmeta in 
- strokovna zahtevnost, odgovornost, posebna specifična znanja in uporaba tujega jezika. 

 
3. Davčni svetovalec je dolžan pred pričetkom opravljanja davčnega svetovanja obvestiti stranko o 

cenah in načinu izračunavanja cene za posamezno storitev. 
 
4. Stranka je dolžna povrniti davčnemu svetovalcu materialne stroške, druge izdatke in potne 

stroške, ki jih je davčni svetovalec imel pri opravljanju storitev za stranko ali je sredstva zanjo 
založil, za kar predloži tudi ustrezna dokazila. 

 
5. Davčni svetovalec se lahko dogovori s stranko za plačilo storitev tudi v pavšalnem znesku, kakor 

za plačilo po uspehu. V tem primeru je lahko dogovorjen tudi kombinirani sistem, po katerem se 
osnovna storitev obračunava po dejansko opravljenem času v skladu z urno postavko in se na 
koncu v primeru za stranko finančno uspešnejšega rezultata opravi poračun razlike. Dogovor naj 
bi bil vrednostno usklajen s temi smernicami in mora biti sklenjen v pisni obliki.  

 
6. Primerna višina nagrade za vrednotenje opravljenega davčnega svetovanja po dejansko 

opravljenih urah znaša najmanj 100 €/ura, za predavanja davčnih svetovalcev na seminarjih ali 
kongresih pa najmanj 200 €/ura  in  300 €/ura za pripravo gradiva (ena avtorska pola). Pri zakupu 
večjega števila ur v okviru enega predavanja se lahko osnovna urna postavka zniža do 20%.  

 
7. Primerna višina končne nagrade za uspeh znaša največ do 15% davčnega prihranka. 
 
8. Za posebno zahtevno davčno svetovanje in opravila ter v primeru uporabe tujega jezika znaša 

ustrezna nagrada za vrednotenje davčnega svetovanja najmanj 200 €/ura. 
 
9. Za davčno svetovanje, ki ga je na zahtevo stranke ali zaradi nujnosti zadeve davčni svetovalec 

dolžan opravljati ob dela prostih dnevih ali ponoči, znaša primerna nagrada najmanj 200 €/ura. 
 
10. Davek na dodano vrednost ni vračunan v cenah navedenih v teh smernicah. 
 
11. Za ustrezno vsebinsko tolmačenje ali reševanje nesporazumov je pristojno častno razsodišče 

Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. 
 
12. Te smernice stopijo v veljavo dan po sprejetju na skupščini ZDSS, to je 14.05.2010 in se objavijo 

na uradnih spletnih straneh ZDSS. 
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