
TRADICIONALNI 
KONGRES ZBORNICE 

DAVČNIH SVETOVALCEV 
SLOVENIJE 2021

•  Mednarodna obdavčitev podjetij in posameznikov
•  Davčne novosti in izzivi

26. 11. in 27. 11. 2021
Bohinj ECO Hotel, Bohinjska Bistrica 

(dvorana Triglav)

smo član:

Zbornica davčnih  
svetovalcev Slovenije

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Kotizacija za udeleženca, ki vključuje udeležbo na kongresu, gradivo, 
pogostitve med odmori ter večerjo, znaša:
• Za člane Zbornice Davčnih Svetovalcev Slovenije 152 EUR + DDV;
• Za upokojence (bivše člane DDSS in ZDSS) in redne študente (ob predložiti 

potrdila o vpisu) 114 EUR + DDV;
• Za komitente in poslovne partnerje članov Zbornice Davčnih Svetovalcev 

Slovenije 342 EUR + DDV;
• Za naročnike revije Davčno finančna praksa 304 EUR + DDV;
• Za člane ZRS, člane Zveze RFR ter člane območnih združenj računovodij 304 

EUR + DDV;
• Za vse ostale udeležence 380 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite na račun ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana,  
najkasneje do 25. 11. 2021.
TRR: 03100-1002185864, SKB d.d., sklic: 00-11-2021

Prijava je možna preko elektronske prijavnice na spletni strani:  
www.davki.org oz. www.zdss.si

Rok za prijavo – do 24. 11. 2021
Več informacij na spletni strani www.davki.org oz. www.zdss.si 

Namestitev v Bohinj ECO Hotelu, na voljo je 70 sob:
Dvoposteljna soba, single use - 107 € na sobo na noč
Dvoposteljna soba z ločenimi ležišči: 144 € na sobo na noč ali 72 € na osebo na noč

Cene vključujejo:
• nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom, kosilo v petek 26.11.
• brezžični internet
• zunanje parkirišče
• steklenička vode v sobi na dan prihoda

Rezervacije: Tel.:+386 8 200 41 40 / booking@bohinj-eco-hotel.si

Medijski sponzor:



Petek , 26. november 2021
09:30 - 10:00 Registracija udeležencev

10:00 - 10:15 Otvoritev kongresa
mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS 

10:15 - 11:00
Davek od dohodkov pravnih oseb v mednarodnem poslovanju
• Pomen transfernih cen in davčnega načrtovanja
• Pravni okviri, ki varujejo pravni položaj podjetij v davčnih sporih
Aleksander Ferk, univ.dipl.pravnik , direktor področja davčnega svetovanja, PwC Svetovanje 
d.o.o.

11:00 - 12:30
Davčni vidik izplačil v mednarodnih podjetjih
• Dohodnina in druge dajatve pri izplačilih zaposlenim, dileme in priporočila
• Druga izplačila fizičnim osebam in pomen poznavanja mednarodnih sporazumov, ki 

urejajo odpravo dvojne obdavčitve
Jure Mercina, univ.dipl.pravnik, partner, LeitnerLeitner d.o.o. Slovenija
Mag. Brigita Osojnik, davčna svetovalka ZDSS, PABIDE d.o.o. 

12:30 - 13:30 Odmor za kosilo

13.30 - 14:15
Davek na dodano vrednost v mednarodnem poslovanju
• Pojem stalne poslovne enote
• Posebne ureditve (zaporedne dobave, call off stock, e-trgovina, …)
mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, ST Konzultacije d.o.o.

14:15 - 15:00
Pomen davčnega načrtovanja v luči sprememb EU zakonodaje 
• Pomen seznanitve strank s pravnimi okviri, ki urejajo davčno svetovanje v EU glede na 

ureditev v posamezni članici EU
Aleksander Ferk, univ.dipl.pravnik , PwC Svetovanje d.o.o
dr. Darja Gregorčič Bernik, davčna svetovalka ZDSS, Harvey Norman Trading d.o.o.

15:00 – 16:30
Okrogla miza – Izzivi slovenskih davčnih zavezancev v mednarodnem poslovanju
• Kateri so mehanizmi za pomoč podjetjem pri poslovanju v mednarodnem okolju, s 

poudarkom na davčni zakonodaji?
Vodja okrogle mize mag. Suzana Tokić, članica UO ZDSS
Sodelujoči: 
• mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in dru-

gih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance R Slovenije
• mag. Mariča Lah, predsednica TZS 
• dr. Đurđica Jurić, dekanica RRiF Visoke škole za financijski menadžment v Zagrebu, R 

Hrvaška 

• dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava 
• Domen Romih, partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa 
• Dean Košar, član UO ZDSS, vodja davkov v Lek d.d.

15:30 - 15:45 Odmor za kavo med izvajanjem okrogle mize

19:00 - 
Skupna večerja v hotelski restavraciji in družabni dogodek

Sobota, 27. november 2021

09:30 - 10:15
Potrebne spremembe na področju ZdavP-2 in Zakona o finančni upravi
mag. Franc Derganc, davčni svetovalec in predsednik ZDSS

10:15 - 11:00
Modernizacija avstrijske finančne uprave
ddr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

11:00 - 11:15 Odmor za kavo

11:15 - 12:00
Predvidene spremembe ZDDPO-2
• Smeri razvoja obdavčitve dohodkov pravnih oseb v luči sprememb v mednarodnem 

okolju
Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS, Lek d.d.

12:00 – 12:45
Predvidene spremembe ZDDV-2
mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS, BDO Slovenija d.o.o.

12:45 - 13:30
Predvidene spremembe Zdoh-2 ter že sprejete spremembe na področju obdavčitve 
fizičnih oseb
Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.

Kongresni program ponuja aktualne strokovne vsebine, ki jih bodo pred-
stavili ugledni slovenski in tuji davčni strokovnjaki. 
K uspešni izvedbi kongresa pa boste prispevali tudi slušatelji, zato 
verjamemo, da boste zapustili kongresno dvorano obogateni z 
novimi znanji in novimi znanstvi, ki jih boste koristno uporabili 
pri svojem poklicnem delovanju. 

Naj se uresniči slogan kongresa: 
DOVOLIMO SI, DA NAS DAVKI POVEZUJEJO.
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