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Davčno svetovalna zbornica Slovenije na podlagi drugega odstavka 3. člena 
Pravilnika o opravljanju izpita za davčnega svetovalca (v nadaljevanju: Pravilnika) 
 

RAZPISUJE 11. IZPITNI ROK 
ZA OPRAVLJANJE IZPITA ZA 
DAVČNEGA SVETOVALCA, 

 
ki bo potekal v petek, 04.02.2022, s pričetkom ob 13.00 uri, v predavalnici na 
sedežu Davčno svetovalne zbornice Slovenije, na naslovu Parmova ulica 53, 
Ljubljana. 
 
Na podlagi 2. člena Pravilnika lahko k opravljanju izpita za davčnega svetovalca 
pristopijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 

1. da je državljan Evropske Unije, 
2. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,  
3. da ima tri leta praktičnih izkušenj na področju davkov, revizije ali 

računovodstva,   
4. da je zaključil izobraževanje (predavanja) o slovenski davčni 

zakonodaji, ki traja  najmanj 48 ur, 
5. da aktivno obvlada uradni jezik članice Evropske Unije,  
6. da ni pravnomočno (tudi pogojno) obsojen za kaznivo dejanje zoper 

premoženje, gospodarstvo in pravni promet ter mu ni bila izrečena 
zaporna kazen dveh ali več let.  

 
Šteje se, da ima kandidat izpolnjen pogoj najmanj visokošolske izobrazbe tudi 
v primeru, če je zaključil višješolski študij in ima najmanj 15 let delovnih 
izkušenj na področju računovodstva in davčnega svetovanja. 
 
Kandidat mora ob prijavi predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev. Kot ustrezna dokazila štejejo:  
 

- fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice (točka 1 in 5 razpisnih 
pogojev),  

- original ali overjena diploma o zaključenem višješolskem izobrževanju 
(najmanj 15 let delovnih izkušenj) oziroma visokošolskem 
izobraževanju (točka 2 razpisnih pogojev),  

- potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev o najmanj triletnih praktičnih 
izkušnjah na področju davkov, revizije ali računovodstva (točka 3 
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razpisnih pogojev ), 
- original ali overjena fotokopija dokazila, da je zaključil izobraževanje 

(predavanja) o slovenski davčni zakonodaji, ki traja  najmanj 48 ur 
(točka 4 razpisnih pogojev), 

- potrdilo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije (točka 6 
razpisnih pogojev). 

 
Kandidatom, ki so zaključili izobraževanje v »Davčni akademiji Ivana Simiča« 
ni potrebno predložiti dokazil iz 4. točke razpisnih pogojev. 
 

Izpit, ki bo potekal pisno in bo trajal največ pet ur, v skladu z 10. členom 
Pravilnika zajema: 
 

- poznavanje posameznih davčnih predpisov, 
- izdelavo davčne bilance (obračuna davka od odhodkov pravnih oseb), 
- obračun DDV, 
- prijave različnih dohodkov,  
- sestavo vloge, rednega ali izrednega pravnega sredstva v davčnem 

postopku. 
 

Rok za prijavo je do vključno petka, 05.01.2022. Prijava se pošlje na naslov: 
DAVČNO SVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Parmova ulica 53, 1000 
Ljubljana, s pripisom »PRIJAVA ZA IZPIT«. 
 
Nadomestilo za pripravo na izpit, pristop k izpitu in za izvedbo izpita, znaša 
500,00 evrov (brez DDV). Polovico nadomestila je potrebno plačati ob prijavi, 
drugo polovico pa pred pristopom na izpit, to je najpozneje do 03.02.2022. 
Vplačilo nadomestila izvršite na TRR številka: SI56 0201 8026 3931 336, sklic 
00 11-2022. 
 
Izpitna komisija bo po prejemu in pregledu prijav vse kandidate s sklepom 
obvestila o datumu priprav na izpit. 
 
Morebitne informacije dobite na 01/3000-600 (Petra Zidar) ali preko e-pošte 
info@dszs.si   
 

 
                  Predsednica 
          Petra Mlakar 
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