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Uvodnik EY

Na nedavnem dogodku za študente – Pomladna šola EY – ki ga vsako 

leto organiziramo v našem podjetju, me je študent vprašal, zakaj sem 

se odločil za kariero na področju davkov in davčnega svetovanja. Ker 

taka odločitev ni najbolj pogosta, je vprašanje gotovo na mestu. Razložil 

sem mu, da sem po univerzitetni izobrazbi pravnik, vendar me je moje 

kombinirano zanimanje za gospodarstvo in pravo vleklo iz pravosodja v 

poslovne vode. Pri tem me je vedno zanimalo svetovanje, ki ga vidim 

kot pomoč posameznikom in pravnim osebam pri reševanju poslovnih 

težav. Za dodatno popestritev sem se zaposlil v globalnem svetovalnem 

podjetju, kar vsemu daje še dodatno dimenzijo. Od študenta sem 

napredoval skozi predvidene range, pridobival nova znanja, veščine in 

izkušnje, ki so pri svetovalcu ključne. Pri tem sem imel do sedaj vedno 

priložnost delati s čudovitimi sodelavci, enkratno ekipo in na najbolj 

zanimivih projektih.

Menim, da v celotnem času moje kariere ni bilo toliko priložnosti za razvoj in toliko nepričakovanih smeri, v katere 

se razvija poklic davčnega svetovanja, kot je to ravno danes. S hitrimi spremembami svetovnega gospodarstva, 

disrupcijo klasičnih gospodarskih panog, dodatno regulativo in globalizacijo se namreč spreminja tudi davčno 

svetovanje. Naj v treh točkah na kratko omenim nekaj glavnih trendov, ki so se oblikovali v zadnjem času v svetu 

davkov in bodo v bodoče ključno vplivali na obdavčitev:

1) Transparentnost in mednarodno sodelovanje – projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) na nivoju 

OECD je sprožil nekatere ključne spremembe pri mednarodni obdavčitvi. Povečana je preglednost 

obdavčitve (na primer poročanje po državah oziroma country-by-country reporting), države med seboj veliko 

več sodelujejo, povečan je obseg avtomatične izmenjave podatkov o davčnih zavezancih

2) Digitalizacija – davčni organi, sistem pobiranja davkov in davčni nadzor je vedno bolj digitaliziran, trend 

razvoja gre v smer, da bodo imeli davčni organi na voljo podatke o davčnih zavezancih tekoče in sproti.

3) Obdavčitev digitalne ekonomije v primerjavi s klasičnimi gospodarskimi panogami – vedno več je 

govora o t.i. »fair tax«, ki naj bi ga plačevali zavezanci, ki delujejo v digitalni ekonomiji. Analize so namreč 

pokazale, da ti zavezanci plačujejo davke na dobiček po občutno nižji efektivni davčni stopnji kot zavezanci, 

ki poslujejo v klasičnih panogah. 

S sodelavci smo za vas pripravili predstavitve treh osnovnih davkov. Pri tem smo želeli predstaviti tako teorijo in 

načela, vendar tudi praktične primere na čimbolj uporaben način. Upam, da smo s tem pritegnili tudi katerega od 

vas - udeležencev davčne šole. Če vas zanima delo v globalnem svetovalnem podjetju z mnogo priložnostmi za 

razvoj, bom vesel, če se nam boste oglasili. 

Matej Kovačič, Associate

Partner, davčne storitve



Uvodnik 

DŠRR

Dragi študenti, 

z veseljem sporočam, da se bo v letošnjem študijskem letu 2017/2018 

kot zadnji projekt DŠRR izvedla že tradicionalna Šola o davkih. 

Delavnica se bo izvedla četrtič, in sicer po dveh letih premora. Glavna 

prednost letošnje Šole o davkih je predvsem sodelovanje DŠRR z EY, 

ki se v zadnjem času krepi, saj smo z njimi sodelovali že pri tekmovanju 

Mladi računovodja. 

V okviru projekta Šola o davkih se bodo izvedla 3 predavanja, in sicer iz 

področja DDPO, DDV in dohodnine. Študenti se boste na predavanjih 

seznanili s ključnimi davki, ki neposredno bremenijo podjetja in 

posameznike in s tem igrajo pomembno vlogo pri transparentnosti 

vodenja podjetja in poročanja finančni upravi.

Pridobljeno znanje boste lahko unovčili na različnih področjih kot so računovodstvo, kontroling, davčno 

svetovanje ... Za študente bo Šola o davkih brezplačna, zato izkoristite to možnost in se udeležite dogodka, saj 

so tovrstna predavanja po navadi zelo draga, tudi po 500 EUR in več. Predavanje bodo vodili priznani davčni 

strokovnjaki iz EY. Za tiste udeležence, ki se boste udeležili vseh treh predavanj vas na koncu čaka nagrada –

potrdilo o udeležbi, izdano s strani EY in DŠRR. 

V Sklopu predavanj bo predstavljeno tudi delo davčnega strokovnjaka in karierne možnosti na davčnem področju 

v podjetju EY, kar je lahko še dodaten razlog za udeležbo. Pospešena globalizacija vpliva na stalen razvoj 

zakonodaje, zato dela za poklic davčnika ne bo nikoli zmanjkalo.

Na koncu bodo predavanja oplemenitena s praktičnimi primeri, tako bo udeležencem znanje, ki je ključno za 

opravljanje računovodskih poklicev posredovano na zelo visoko-kakovostnem nivoju. Imate vprašanja iz 

davčnega področja? Pridite na predavanja in vprašajte EY!

Matija Mohar,

Predsednik DŠRR



Opis 

predavanj

Predavanje 1 

DDPO

Datum: ponedeljek, 18. 6. 2018

Čas in kraj: od 15.00 do 18.00, 

učilnica P-216
Vsebina predavanja: 
Tekom predavanja bomo pokrili vse ključne koncepte obdavčitve 

dobička pravnih oseb:

► Zavezanci za davek in obseg njihove davčne obveznosti

• Obdavčitev dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji

► Pregled posameznih davčnih kategorij in njihovega vpliva na DDPO

• Pravila tanke kapitalizacije & davčni odtegljaj

• Transferne cene

► Davčne olajšave

► Sistematika davčnega obračuna DDPO

► Posamezne postavke davčnega obračuna

► Praktični prikaz dela davčnega strokovnjaka iz področja DDPO11

Datum: torek, 19. 6. 2018

Čas in kraj: od 15.00 do 18.00, 

učilnica P-216
Vsebina predavanja: 
► Definicija davčnega zavezanca

► Predmet obdavčitve

• Dobava blaga

• Pridobitve blaga znotraj Unije

• Opravljanje storitev

• Uvoz blaga

• Kraj obdavčitve

► Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV

► Oprostitve DDV

► Odbitek DDV

► Pravila glede izdaje in hrambe računov

► DDV registracija in obveznosti poročanja

► Praktični prikaz dela davčnega strokovnjaka iz področja DDV

Predavanje 2 

DDV

Glavni predavatelj:

Matej Kovačič, Associate Partner

So-predavatelja:

Dina Ćosić in Kiril Spirovski

Glavna predavateljica:    

Anka Pogačnik, Manager

So-predavateljici:      

Veronika Klaut in Sabina Hanić



Predavanje 3 

Dohodnina

Datum: sreda, 20. 6. 2018

Čas in kraj: od 15.00 do 18.00, 

učilnica P-216
Vsebina predavanja: 
► Kdo je zavezanec za dohodnino

► Obseg davčne obveznosti za rezidente in nerezidente

► Obdavčitev dohodka iz zaposlitve

► Avtorski honorar, pogodba o delu

► Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

► Drugi dohodki

► Dohodek iz dejavnosti

► Obdavčitev študentskega dela

► Praktični prikaz dela davčnega strokovnjaka iz področja dohodnine

Datum: četrtek, 21. 6. 2018

Čas in kraj: od 15.00 do 17.00, 
sedež EY Slovenija na Dunajski 111

Predstavitev EY 

in zaposlitvenih 

možnosti

Glavna predavateljica:

Mojca Lukač, Senior Manager

So-predavatelj:

Klemen Klemenčič

Povezovalka:

Mojca Emeršič, vodja razvoja talentov 

Vsebina: 
Predstavitev podjetja EY in zaposlitvenih priložnosti, kviz 

in podelitev potrdil o udeležbi na Šoli o davkih.

V četrtek bo EY za udeležence Šole o davkih organiziral krajšo 

predstavitev podjetja in zaposlitvenih možnosti na davčnem 

področju. Mojci se bodo na predstavitvi pridružili predavatelji in 

nekaj EY sodelavcev začetnikov, ki bodo študentom na voljo za 

vsa vprašanja in sproščen pogovor. Tisti udeleženci, ki bodo 

prisotni na vseh predavanjih Šole o davkih, bodo prejeli potrdilo 

o udeležbi. Sledil bo še krajši zabavni davčni kviz in na koncu 

pogostitev. 



Predavali bodo

Matej Kovačič
Associate Partner v davčnem oddelku EY Slovenija

Svetuje strankam glede davka od dohodka pravnih oseb, mednarodnih davkov 

ter transfernih cen. Ima bogate izkušnje s svetovanjem domačim in tujim 

strankam o davčnih vidikih transakcij (prevzemi, združitve, delitve, likvidacije).

Anka Pogačar
Manager v davčnem oddelku EY Slovenija

Anka svetuje strankam predvsem na področju DDV in drugih posrednih davkov. 

Ima obsežne izkušnje na področju davčnega svetovanja v zvezi s kompleksnimi 

davčnimi vprašanji, skrbnih pregledov in postopkov DDV optimizacije.

Mojca Emeršič
Vodja razvoja talentov v EY Slovenija

Mojca ima obsežno znanje na področju razvoja zaposlenih. Njene izkušnje 

obsegajo področja nagrajevanja, plačnih sistemov, ocenjevanja uspešnosti, 

zadovoljstva zaposlenih in drugo. 

Mojca Lukač
Senior Manager v davčnem oddelku EY Slovenija

Mojca svetuje na področju osebnih davkov, socialnih prispevkov, plač, imigracije, 

čezmejnih gibanj oseb ter mednarodne obdavčitve napotenih delavcev. Poleg tega ureja 

davčne statuse, pripravlja mesečne/letne napovedi in obravnava privatne dohodke.



Računovodsko-davčni 

svetovalec začetnik

Kaj lahko pričakujete:

Delo z mednarodnimi in domačimi strankami, analize in 

obdelave računovodskih podatkov, izdelave zaključnih bilanc, 

izdelave DDV in DDPO obračunov, priprave statističnih poročil, 

obračunavanje plač in podobno.

Potrebna znanja, kompetence in izkušnje: 

► študenti visokošolskih  ekonomskih, pravnih ali sorodnih 

smeri oz. zaključen študij

► eno leto izkušenj na področju računovodstva

► aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika (nivo C1, 

C2)

► odlične analitične in organizacijske sposobnosti

► odlično poznavanje Excela in dobro poznavanje ostalih MS 

Office programov

► zrelost, komunikativnost, prilagodljivost, natančnost, 

urejenost

► sposobnost timskega dela

Ponujamo sodelovanje v obliki študentskega dela ali redne 

zaposlitve. Izbrani kandidat bo z delom pričel takoj.

Prijave zbiramo izključno preko globalnega spletnega obrazca EY do 24. junija 2018. 

Kako se prijaviti na pozicijo začetnika/študenta v davkih, računovodstvu ali reviziji? 

Prijavite se preko globalnega spletnega portala EY: www.ey.com/Careers. Kliknete polje JOB SEARCH 
in nato SEARCH FOR STUDENT JOBS. Poiščite ustrezni oglas za področje Slovenije. Trenutno so 
objavljeni oglasi za začetnika na področjih davčnega svetovanja, računovodsko-davčnega svetovanja, 
začetnika v IT reviziji in začetnika v reviziji. Ob prijavi obvezno pripnite motivacijsko pismo v 
slovenskem in angleškem jeziku, kot tudi CV v slovenskem in angleškem jeziku. V kolikor imate s 
prijavo težavo, nas lahko pokličete na telefon 01 5831 801 (Sara).

V EY 

zaposlujemo! 

Davčni svetovalec začetnik

Kaj lahko pričakujete:

Sodelovanje z EY pisarnami po vsem svetu, delo z domačimi in 

mednarodnimi strankami, pregledovanje obračunov za DDV in 

davek od dohodkov pravnih oseb, pomoč strankam in njihovim 

zaposlenim pri pripravi dohodninskih napovedi, davčni 

registraciji in določanju davčnega rezidentstva, priprava 

podporne dokumentacije v primeru davčnih skrbnih pregledov, 

pomoč strankam pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah.

Potrebna znanja, kompetence in izkušnje: 

► študenti visokošolskih  ekonomskih, pravnih ali sorodnih 

smeri oz. zaključen študij

► izkazano zanimanje in izkušnje na davčnem področju so 

dobrodošle

► aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika (nivo C1, 

C2)

► odlične analitične in organizacijske sposobnosti

► odlično poznavanje Excela in dobro poznavanje ostalih MS 

Office programov

► zrelost, komunikativnost, prilagodljivost, natančnost, 

urejenost

► sposobnost timskega dela

Ponujamo sodelovanje v obliki študentskega dela ali redne 

zaposlitve. Izbrani kandidat bo z delom pričel 6. avgusta 2018.

Želite svetovati podjetjem v današnjem hitro razvijajočem se okolju in jim s tem pomagati, da se bodo lažje 
prilagodili spremembam, ki lahko bistveno vplivajo na njihovo poslovanje? EY ekipe davčnih svetovalcev z 
obsežnimi izkušnjami so prisotne po vsem svetu in preko njih boste povezani z ljudmi s pravimi sposobnostmi 
in znanji, ki so seznanjeni z najnovejšimi globalnimi trendi na področju davkov. Ker naši odnosi temeljijo na 
integriteti, spoštovanju in timskemu delu, smo del inovativnih in navdušujočih rešitev. Smo ljudje, polni energije 
in zanosa, s pogumom za vodenje in z osredotočanjem na potrebe strank delamo pravo stvar.

http://www.ey.com/Careers


Prijava in 

dodatne 

informacije

Prijava za študente Ekonomske fakultete: Prijave lahko oddate 

preko Študent-net-a z vstopom v Spletni CERŠ (pod rubriko CERŠ 

Dogodki). Odjavite se lahko sami, razen dva dni pred delavnico, ko 

svojo odjavo z utemeljenim razlogom sporočite na e-naslov: 

monika.staus@ef.uni-lj.si. Prijave zbiramo do petka, 15. 6.

Delavnica se NE šteje za predmet Razvoj poslovnih spretnosti

POMEMBNO: Če se na delavnico prijavite ter se je ne udeležite 

oziroma se ne odjavite pravočasno, se ne boste smeli udeležiti 

nadaljnjih 15 delavnic/dogodkov, ki jih organizira CERŠ.

Prijava za študente Pravne fakultete: Prijave lahko oddate na email

naslov info@dsrr.si, zadeva: Prijava na Šolo o davkih. Prijava naj 

vsebuje vaše ime in priimek, letnik študija in Predavanja, na katere se 

prijavljate. Prijave zbiramo do petka, 15. 6.

Potrdilo o udeležbi na Šoli o davkih prejmete le, če se udeležite vseh 

predavanj.

EY | Revizija | Davki | Transakcijske storitve | Poslovno svetovanje 

O EY

EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega 

svetovanja. Naše ugotovitve in visoko kakovostne storitve, ki jih posredujemo 

našim strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem 

svetu. Naši izjemni strokovnjaki vodijo delovne skupine, ki so zavezane k izpolnitvi 

obvez, do vseh naših deležnikov. Pri tem imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju 

boljšega poslovnega okolja za naše zaposlene, naše stranke in našo širšo 

družbeno skupnost.

EY predstavlja globalno organizacijo in se lahko nanaša na eno ali več družb 

članic globalne mreže Ernst & Young Global Limited, od katerih je vsaka ločena 

pravna oseba. Ernst & Young Global Limited je družba omejena z garancijo in 

registrirana v Angliji, ki ne izvaja storitev za stranke. Za več informacij vas 

prosimo, da obiščete našo spletno stran ey.com.

© 2018 Ernst & Young d.o.o. Vse pravice pridržane. ED none.

Zaščiteno in zaupno. Prepovedano razmnoževanje brez pisnega dovoljenja.
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