
 
 

Na posebno povabilo zbornice EKSKLUZIVNO na Dolenjskem 
SAMO ZA LASTNIKE PODJETIJ,  

SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN OBRTNIKE  
 

Izkoristite edinstveno priložnost neposrednega posveta z 

vrhunskim davčnim strokovnjakom mag. Ivanom Simičem! 
 

OSEBNI DAVČNI PREGLED, obdavčitev prodaje lastnega 
poslovnega deleža, OBDAVČITEV POSOJIL PREJETIH OD 
PODJETJA, oddajanja lastnih nepremičnin,  AVTOMATSKA 

IZMENJAVA PODATKOV MED DRŽAVAMI in davčna reforma  
 
Ali ste pripravljeni na davčni pregled inšpektorja in dovolj dobro poučeni?  
Davčni pregledi postajajo del našega vsakdana. Davčni zavezanci so vedno bolj iznajdljivi in 
davčni organ tej iznajdljivosti sledi. Zaradi tega je potrebno poslovati predvsem in edino v 
skladu z davčnimi predpisi, saj le takšno poslovanje zagotavlja prepotreben mir. Vsak davčni 
pregled predstavlja za davčnega zavezanca določeni stres, za nekatere pa celo nepotrebno 
izgubo časa. Poleg tega danes ni nič več tako kot je bilo. Avtomatska izmenjava podatkov med 
davčnimi upravami je še dodatno omejila možnosti davčnega izmikanja. Namen posveta je, da 
vas čim bolj, psihološko in strokovno, pripravimo na morebitni davčni pregled ter vas 
seznanimo z novostmi in seveda nevarnostmi, ki vam pretijo na teh področjih. 
 
Še poseben poudarek bomo namenili osebnim davčnim pregledom, ki se izvajajo že več kot 
deset let in odmere gredo tudi v več milijonov evrov. Pri teh pregledih se ugotavlja 
nepojasnjena razlika med obstoječim premoženjem fizičnih oseb in viri za pridobitev tega 
premoženja obdavčena. Od nepojasnjene razlike se obračuna 70 % davek.   

 
Na posvetu vam bodo predstavljene naslednje teme: 
 

- osebni davčni pregledi (razlog za uvedbo, začetek, vodenje postopka, 
sodelovanje zavezanca, odločitve FURSa, način izračuna neprijavljene oziroma 
nepojasnjene razlike v premoženju zavezanca, primeri iz prakse) 

- obdavčitev prodaje lastnega poslovnega deleža – zavezanci so v zadnjih 
letih v velikem številu prodajali svoje poslovne deleže družbi. FURS danes te 
prodaje ne šteje za prodajo deleža in s tem za plačilo davka na morebiti 
ustvarjen kapitalski dobiček, temveč za izplačilo dividend. Izvedeli boste, kako 
postopati v teh primerih. 

- obdavčitev posojil, katera so davčni zavezanci, predvsem lastnik poslovnih 
deležev v gospodarskih družbah, prejeli od svojih družb. FURS te prodaje 
obdavčuje kot izplačilo dividend. 

- davčni vidik oddajanja lastnih nepremičnin v najem 
- avtomatska izmenjava podatkov med davčnimi upravami že poteka in FURS 

od drugih davčnih uprav prejema podatke o vaših dohodkih v evropskih državah 
- na koncu vam bo predavatelj predstavil še njegovo davčno reformo, katero je 

pripravil leta 2011 in jo leta 2013 dopolnil ter prisluhnil vašim predlogom za 
davčno reformo. 

 



 

 
Kraj in čas izvedbe posveta: 

Posvet bo v četrtek,19.03.2020, s pričetkom ob 13.00 uri, v prostorih Območne 

obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, Novo mesto. 
 
Strokovni izvajalec: 
Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, ki se že več kot 30 let ukvarja z davki. V svoji 
poslovni karieri je uspešno pomagal mnogim podjetnikom in obrtnikom v posebnih 
primerih na področju davkov. Med drugim je mag. Simič nekdanji generalni direktor 
Davčne uprave Republike Slovenije, nekdanji svetovalec ministra za finance Republike 
Srbije in nekdanji direktor Davčne uprave Republike Srbije. V letih 2005 in 2006 je bil 
član vladne skupine za izvedbo reforme davčnih predpisov v Sloveniji. S svojim 
drugačnim pristopom in idejami je v veliki meri prispeval k modernizaciji dela davčne 
uprave tako v Sloveniji kot v Srbiji, kjer je bil leta 2013 razglašen za reformatorja leta 
v srbski davčni upravi. V Sloveniji pa je znan predvsem po uvedbi informativnega 
izračuna dohodnine, uvedbi virtualne davčne svetovalke VIDE, ukinitvi upravne takse 
v davčnih zadevah in po spremembi odnosa davčne uprave do davčnih zavezancev v 
času, ko je vodil DURS. Je tudi direktor v svojih podjetjih, aktivni davčni svetovalec in 
odgovorni urednik revije Denar, v kateri objavljajo novosti na področju davkov, kot tudi 
primere iz prakse in seveda sodbe sodišč v davčnih zadevah. Sodeloval je v več kot 
1.000 davčnih postopkih. 
 
Prijave na posvet ***POZOR število mest je omejeno***: 
Za posvet se prijavite na Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, 
telefon 07 3371 580 ali e-pošti ksenija.klobucar@ozs.si najkasneje do 16.3. 2020. 
 
Kotizacija: 
Za člane OOZ Novo mesto znaša 70 € + DDV na udeleženca, ***za prijave do 
10.3.2020 znaša 50 € + DDV ***. 
Za nečlane in zunanje udeležence znaša 150 € + DDV na udeleženca. 
 
Kotizacija vključuje individualne konverzacije s predavateljem in prejem 
brezplačnega izvoda revije »Denar«. 
 
Plačilo: 
Kotizacijo poravnajte pred dogodkom na OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, 8000 Novo 
mesto, TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 19032020, pred pričetkom seminarja.  
Račun boste udeleženci prejeli po izvedbi seminarja. 
 
Izkoristite ekskluzivno priložnost in vprašajte, kar se do danes niste upali! 
 

 
 

Mojca Č. Andolšek, mag. 
 

predsednica  OOZ Novo mesto 
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