
Kongresni center Belvedere, dvorana PINEA 

 

1. dan kongresa - četrtek, 19. 5. 2022 
 
08:45 - 09:15  Registracija udeležencev 

09:15 - 09:30  Otvoritev kongresa, mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS 

09:30 - 10:15  Predstavitev novosti na področju delovanja FURS-a, mag. Ivan Simič, generalni direktor Finančne uprave 

Republike Slovenije 

10:15 - 11:15  

 DDV obravnava prodaje blaga na vgradnjo oz. inštalacijo, mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje, davčna svetovalka ZDSS 

• Pravila, posebnosti prodaje blaga na vgradnjo 

• Konkretni primeri iz prakse 

11:15 - 12:15   

Statusna preoblikovanja družb in preoblikovanja s.p. – davčna nevtralnost (za podjetnika/družbenika in iz vidika 

podjetja), Dušan Jeraj, partner v davčno-svetovalni družbi iConsult, član ZDSS 

• Priglasitev in učinki na davčno obravnavo 

• Pregled davčnih učinkov na dveh konkretnih primerih 

12:15 - 12:30  Odmor za kavo 

12:30 - 13:30   
Problematika ugotavljanja davčnega rezidentstva fizičnih oseb, Mojca Lukač, Senior Manager za osebne davke, migracije in 

kadrovsko svetovanje, Ernst & Young Svetovanje, d.o.o. 

• Kaj je davčni status 

• Zakaj je davčni status pomemben ter kako ga določimo 

• Izzivi v praksi 

13:30 - 14:15  Odmor za kosilo 

14.15 - 15:45   

Davčni inšpekcijski postopek od A do Ž v Avstriji in Sloveniji, dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska 

finančna uprava, odvetnica Tamara Kek, članica ZDSS 

15:45 - 16:00  Odmor 

16:00 - 17:30   

Okrogla miza – Kaj moramo storiti za dosego poštenega in učinkovitega davčnega sistema pri nas? 

Vodja okrogle mize: mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, ST Konzultacije d.o.o. 

Sodelujoči: 

- mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS,  
- prof. dr. Rajko Knez, ustavni sodnik,  
- dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik,  
- mag. Barbara Žemva, odvetnica 
- Boštjan Jerončič, direktor Incom d.o.o. Ajdovščina 
- Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS 
- mag. Tina Humar, generalna direktorica, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih 

prihodkov, Ministrstvo za finance 

VPRAŠANJI: 

• Kaj razumete pod pojmom “pošten davčni sistem” 

• Katere ukrepe predlagate za vse tri veje oblasti, da bi uspeli najti pravilno pot do poštenega 

davčnega sistema po vzoru urejenih demokracij 
17:45 – dalje   

Družabni dogodek na posestvu Monte Rosso,  Crveni vrh pri Savudriji 
• Organiziran avtobusni prevoz 

2. dan kongresa - petek, 20. 5. 2022 
 

8.00:00 - 9.00:00  Pohod nad Strunjanskim klifom do Mesečevega zaliva – zbirno mesto pred hotelom Cliff 

Belvedere,  vodja pohoda Mirjam Trdan 

 

09:30 - 10:30   

Usklajevanje SRS z MSRP in vpliv na davčno zakonodajo, Silva Koritnik Rakela, dipl. ekon., Izobraževalna hiša  

Cilj d.o.o. 

• Kaj so računovodski standardi 

https://zdss.si/25-kongres-zbornice-davcnih-svetovalcev-slovenije-2022-program/
https://www.monterossoistra.com/
https://zdss.si/25-kongres-zbornice-davcnih-svetovalcev-slovenije-2022-program/


• Usklajevanje SRS in MSRP 

• Trenutne razlike med zbirkama in davčni vidik 

• Pričakovane spremembe MSRP 

 
10:30 - 11:30   

Aktualne dileme s področja DDPO, Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS, vodja davkov v Lek d.d. 

• Pasti pri uveljavljanju davčnih olajšav 

• Sodna praksa v povezavi s pravili davčnega priznavanja stroškov 

• Praktični napotki pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah 

• Odprta vprašanja s področja davčnega odtegljaja 

11:30 - 11:45  Odmor za kavo 

11:45 - 12:45   

Davčni vidik nagrajevanja zaposlenih in družbenikov, Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o., mag. 

Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Abeceda svetovanje d.o.o. 

• Delovna, poslovna uspešnost, bonitete, obdaritev 

• Razmislek o nekaterih nujnih spremembah ZDoh-2 
• Regres in postopna (mesečna) izplačila regresa ali prepozna izplačila regresa 
• Nagrajevanje, dividende in PKP – do kdaj tveganje za izplačila za 2020 in 2021 

12:45 - 13:15  Zaključek kongresa in pogostitev 

13:15 - 14:15  Skupščina ZDSS 

 
Naj se uresniči slogan kongresa: 

DOVOLIMO SI, DA NAS DAVKI POVEZUJEJO. 

 

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije  

E: info@davki.org  |  T: 01 82 80 170   |   www.zdss.si 
 

 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
 

Kotizacija za 25. kongres ZDSS  vključuje: 

• program dvodnevnih strokovnih vsebin 
• zbornik predavanj v e-obliki 
• pogostitve med odmori in po zaključku v petek, 20. 5. 
• večerno druženje, pogostitev 19. 5. na posestvu Monte Rosso, Crveni vrh pri Savudriji in avtobusni prevoz 

 

Prijava je možna preko www.zdss.si oz. spletne prijavnice. Zadnji rok za prijavo je 16. 5. 2022. 
 

Udeleženci 
ZGODNJA kotizacija do 

vključno 31. 3. 2022 
REDNA kotizacija od 1. 4. 2022 

dalje 

Člani ZDSS 
152,00 € 

(185,44 €) 

160,00 € 

(195,20 €) 

Bivši člani ZDSS - upokojenci, študentje 
120,00 € 

(146,40 €) 

135,00 € 

(164,70 €) 

za člane ZRS, člane Zveze RFR ter združenj 

GZS, TZS, OZS 
300,00 € 

(366,00 €) 

330,00 € 

(402,60 €) 

za pooblaščene revizorje, davčnike, 

računovodje* 

300,00 € 

(366,00 €) 

330,00 € 
(402,60 €) 

za komitente članov ZDSS 
330,00 € 

(402,60 €) 

360,00 € 

(439,20 €) 

za ostale udeležence 
410,00 € 

(500,20 €) 

450,00 € 

(549,00 €) 

*vpisani pri Inštitutu za revizijo kot aktivni imetniki potrdila Inštituta za revizijo in za zaposlene v revizijskih družbah. 
 

Navedene cene so v EUR. V oklepaju so cene ZA PLAČILO – bruto vrednost z DDV. 

 

Dodatne ugodnosti: 

• Za le spletno udeležbo priznamo 10 % popust. 
• Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja ali organizacije ima 10 % popust. 
• Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem za kongres prizna 12 

ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete 

vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja. Kongres je v skladu s soglasjem Agencije za javni 

nadzor nad revidiranjem, uvrščen kot izobraževanje z oznako B. 
 

Plačilo kotizacije: 
Plačilo kotizacije za zgodnjo prijavo do 31. 3. 2022. Zadnji dan za prijavo in plačilo redne kotizacije je 16. 5. 2022. 

Kotizacijo nakažite na račun ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana. Račun prejmete po izvedenem kongresu.  
TRR: 03100-1002185864, SKB d.d., sklic: 00-05-2022. 

 

mailto:info@davki.org
http://www.zdss.si/
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https://podio.com/webforms/27055746/2074101


 
Možnost odjave: 
Odjave, pri katerih vrnemo celotno kotizacijo, upoštevamo do 14. 5. 2022, kasneje le iz utemeljenih zdravstvenih razlogov. Odjava 

mora biti poslana v pisni obliki na naslov: info@davki.org. Za odjave po 14. 5. 2022 obračunamo administrativne stroške v višini  

25 % kotizacije. V primeru, da odjava ni bila pisno poslana, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.  
 

Nastanitev: 
Kongres bo potekal v Izoli v Kongresnem centru Belvedere v dvorani Pinea. Priporočamo vam, da si rezervacijo sobe 

uredite čimprej: 
- Ville Belvedere*** (40 standard sob), ena oseba v sobi 99 EUR, dve osebi skupaj 134 EUR za sobo 
- Cliff hotel****(5 superior sob), ena oseba v sobi 171 EUR, dve osebi skupaj 219 EUR za sobo 

V ceni je zajeto kosilo 19. 5.,  večerni obrok  pa bomo zagotovili v okviru druženja na posestvu Monte Rosso. 

Če boste bivanje podaljšali, vam bo za dodatne noči odobren popust. 

 

Rezervacije do 16. 5. 2022. Ob prijavi navedite, da ste udeleženec kongresa. 
Kontakt za rezervacijo sobe: 

Tel.: +386 5 66 05 100 

belvedere@belvedere.si 

https://belvedere.si/ 
 

Sponzorji 25. kongresa ZDSS: 
 

 

 

 

Nekaj razlogov ZA udeležbo na 25.  kongresu ZDSS: 

• Da nadgradimo naše znanje 

Kongresni program ponuja aktualne strokovne davčne vsebine, ki jih vsakodnevno srečujemo pri našem 

poklicnem delu, ko nastopamo v funkciji računovodje, revizorja, davčnega svetovalca, pravnega 

strokovnjaka oz. odvetnika s področja davčnega prava. 

Kongresni program je prepletanje materialnega in procesnega davčnega prava, ki ga bomo zaokrožili na 

četrtkovi popoldanski okrogli mizi z naslovom Kaj moramo storiti za dosego poštenega in učinkovitega 

davčnega sistema pri nas? 

• Da se povezujemo 

K uspešni izvedbi kongresa boste prispevali slušatelji, zato verjamemo, da bomo 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. 

• Da bodo sporočilne vrednosti kongresa bolj javno odmevne 

Verjamemo, da bosta oba kongresna dneva podala, ob aktivni diskusiji slušateljev s predavatelji in udeleženci  

okrogle mize, vrsto konstruktivnih predlogov, kako izboljšati slovenski davčni sistem, predvsem pa kako ga 

reformirati  s ciljem pravičnejše obravnave davčnih zavezancev. 

Naj se v kongresni izjavi za javnost izpostavi rdeča nit kongresa Gradimo skupaj pošten davčni sistem. 

• Da bomo skupaj doživeli sprostitev ob druženju v naravnem okolju vinogradov, oljčnikov... 

Četrtkov, strokovno bogat, kongresni dan za zidovi predavalnice  bomo zaključili z druženjem na posestvu 

Monte Rosso v vasi Crveni vrh pri Savudriji. 

 

Vodja organizacijskega odbora kongresa Mirjam Trdan, članica ZDSS 
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