
PRILOGA 2 

PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA ZA KANDIDATE Z 
VISOKO STROKOVNO IN UNIVERZITETNO IZOBRAZBO OZIROMA IZOBRAZBO 
PRIDOBLJENO PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PRVE IN DRUGE STOPNJE V SKLADU 
Z ZAKONOM, KI UREJA VISOKO ŠOLSTVO 
 

I. SPLOŠNO 

 

1. Uporaba Zakona o davčnem postopku – subsidiarna uporaba drugih predpisov 

 

2. Pobiranje davka – pojem 

 

3. Načela davčnega postopka: 

- načelo zakonitosti v davčnih zadevah 
- načelo materialne resnice v davčnih zadevah 
- načelo sorazmernosti 
- načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči 
- načelo tajnosti podatkov 
- načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih 

obveznosti 
- načelo dolžnosti dajanja podatkov 

 

4. Udeleženci v postopku 

- davčni organi 
- zavezanci za davek 

 

5. Informiranje zavezancev za davek 

- pravica do informiranja 
- zavezujoča informacija 
 

6. Varovanje podatkov 

- davčna tajnost in dolžnost varovanja davčne tajnosti 
- ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu 
- načini razkritja podatkov in subjekti, katerim se podatki lahko razkrijejo 
 

7. Informacije in dokumentacija 

- obveznost dokumentiranja 
- hranjenje in vodenje dokumentacije 
- davčna številka in njena uporaba 
- obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune 
- obveznost izvajalcev plačilnega prometa 

 

8. Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov 

- obveznost dajanja podatkov 
- zagotavljanje dokumentacije povezanih oseb 
- obveznost fizičnih oseb 
 

9. Davčna obveznost 

- nastanek davčne obveznosti 
- materialni roki 



- izpolnitev davčne obveznosti 
- pravni nasledniki oziroma skrbniki davčnih zavezancev oziroma njihovega 

premoženja ter izpolnitev davčne obveznosti 
- načini izpolnitve davčne obveznosti 

i. obračun davka  
- davčni obračun 
- obračun davčnega odtegljaja ter plačnik davka in njegove obveznosti 

ii. predložitev obračuna davka po izteku predpisanega roka 
iii. popravljanje formalnih pomanjkljivosti oziroma pomot v obračunu davka 
iv. popravljanje obračuna davka, če je davčna obveznost izkazana previsoko 
v. predložitev obračuna davka na podlagi samoprijave 
vi. rok za plačilo davka po obračunu davka 
vii. davčna napoved 

- predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka 
- predložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave 
- popravljanje davčne napovedi 
- odločba o odmeri davka in rok za plačilo davka po odmerni odločbi 

 

10. Posebne določbe o odmeri davka 

- ocena davka  
- prijava premoženja 

 

II. DAVČNI POSTOPEK 

 

1. Stvarna pristojnost 

 

2. Krajevna pristojnost 

 

3. Začetek davčnega postopka 

 

4. Ugotovitveni postopek 

- odmera davka ter ugotavljanje dejstev 
 

5. Dokazovanje 

- dokazno breme 
- dokazila 
- rok za predložitev dokazov 

 

6.  Stroški postopka 

 

7.  Odločba 

- izrek odmerne odločbe 
- obrazložitev odločbe v enostavnih zadevah 
- odločba v enostavnih zadevah 
- začasna in glavna odločba 
- odločba, izdana na podlagi zapisnika 
- vročitev 

 

8. Pravna sredstva 

- pritožba 
i. rok za vložitev pritožbe 
ii. suspenzivni učinek pritožbe 



- izredna pravna sredstva 
i. odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici 
ii. obnova davčnega postopka 
iii. posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe 

 

9. Izpolnitev davčne obveznosti 

- plačilo davka 
i. način plačila davka 
ii. dan plačila davka 
iii. vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev 
iv. prednost dospele davčne obveznosti pred drugimi dospelimi obveznostmi 

zavezanca za davek 
v. obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora 
vi. zamudne obresti 

- vračilo davka 
i. vračilo davka v posebnih primerih 
ii. obresti od preveč odmerjenega davka ali neupravičeno odmerjenega davka 
iii. obresti od preveč plačane ali neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine 

- odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka ter neizterljivost davka 
i. odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe 
ii. odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode 
iii. posebni primeri odloga in obročnega plačevanje davka 
iv. obračun obresti v primerih odloga in obročnega plačevanja davka 
v. odpis davka po višini neplačanega davka 
vi. odpis davka pri stečajih in prisilnih poravnavah 
vii. neizterljivost davka 

- zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti 
i. pogoji za zavarovanje 
ii. zavarovanje plačila davka  
iii. zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti  
iv. zavarovanje plačila v postopku izvršbe 
v. zastavna pravica na podlagi sporazuma 
vi. vrste zavarovanj 
vii. vrste instrumentov zavarovanja 
viii. začasni sklep za zavarovanje 

- zastaranje 
i. zastaranje pravice do odmere davka  
ii. zastaranje pravice do izterjave davka 
iii. zastaranje pravice do vračila davka 
iv. pretrganje zastaranja 

 

10.  Davčni nadzor 

- vrste davčnega nadzora 
- načela davčnega nadzora 
- nadzor obračunov davka pri davčnem organu 
- davčna preiskava 
- davčni inšpekcijski nadzor 

i. obseg davčnega inšpekcijskega nadzora 
ii. časovno obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora 
iii. načelo izbire za davčni inšpekcijski nadzor 
iv. začetek davčnega inšpekcijskega nadzora 
v. kraj in čas davčnega inšpekcijskega nadzora 
vi. sodelovanje zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem nadzoru in 

pristojnosti pooblaščene osebe 



vii. pravica zavezanca za davek do informacij 
viii. zapisnik 
ix. izdaja odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru 

 

III. 3. DAVČNA IZVRŠBA 

 

1. Načela davčne izvršbe 

 

2. Začetek davčne izvršbe 

 

3. Predmet davčne izvršbe 

 

4. Izvršilni naslovi 

 

5. Izvršilni naslov, ko je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti 

 

6. Seznam premoženja 

 

7. Poroštvo 

 

8. Znesek, do katerega se davčna izvršba ne začne 

 

9. Sklep o izvršbi in njegove sestavine 

 

10. Stroški davčne izvršbe 

 

11. Odlog, zadržanje in ustavitev davčne izvršbe 

 

12. Pravna sredstva v izvršbi  

- pritožba zoper sklep o izvršbi 
- ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi 

 

13. Davčna izvršba na dolžnikove denarne prejemke, denarna sredstva in na 
dolžnikove denarne terjatve 

- izvzetje in omejitve predmetov davčne izvršbe 
- davčna izvršba na denarne prejemke dolžnika 
- davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma    
- hranilnicah 
- davčna izvršba na druge denarne terjatve dolžnika 
 

14. Davčna izvršba na premičnine 

- pristojnost 
- oprostitve in omejitve glede predmeta davčne izvršbe 
- rubež, cenitev in prodaja premičnin 
- uporaba določb o rubežu, cenitvi in prodaji zarubljenih premičnin za prodajo 
- blaga, ki so ga odvzeli drugi organi 
 



15. Posebna oblika davčne izvršbe na dolžnikovo nepremično premoženje in delež 
družbenika v družbi ter iz premoženjskih pravic 

 

16. Davčna izvršba na vrednostne papirje 

 

IV. 4. MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH 

 

1. Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin 

- splošno 
i. pristojnost 
ii. uporaba jezika 
iii. način prenosa informacij in zaupnost podatkov 
iv. stroški 

- zaprosilo za pridobitev podatkov 
- zaprosilo za vročitev 
- zaprosilo za izterjavo in zaprosilo za zavarovanje plačila davčne obveznosti 

 

2. Medsebojna pomoč pri izmenjavi podatkov in vročanju dokumentov med 
članicami EU za neposredne davke in davke na zavarovalne premije 

 

3. Izmenjava podatkov med članicami EU 

 

4. Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja 

- postopek skupnega dogovora v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja 

- uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja 

 

V. POSTOPEK POBIRANJA POSAMEZNIH DAVKOV 

 

1. Dohodnina 

- odmera in poračun dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 
na letni ravni 

i. akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve 
ii. akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
iii. akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 

gozdarske dejavnosti 
iv. akontacija dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in 

dohodka iz prenosa premoženjske pravice 
v. akontacija dohodnine od drugih dohodkov 

- plačevanje dohodnine od dohodkov iz kapitala 
i. plačevanje dohodnine od obresti in dividend 
ii. plačevanje dohodnino od dobička iz kapitala 

- avtomatično dajanje podatkov 
- dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti 

 

2. Davek od dohodkov pravnih oseb 

- davčni obračun in osebe, ki ga morajo predložiti 
- vsebina davčnega obračuna 
- predlaganje davčnega obračuna 
- davčni obračun pri postopkih statusnih preoblikovanj  



- davčni obračun pri postopku prisilne poravnave 
- davčni obračun pri postopku stečaja ali likvidacije 
- davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem 

postopku 
- plačevanje davka in akontiranje davka po davčnem obračunu 
- davčni odtegljaj ter predložitev obračuna davčnega odtegljaja in plačilo davčnega 

odtegljaja 
- postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe 

premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU 
- postopek pri obdavčitvi pri prenosu premoženja 
- postopek pri obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev 
- postopek pri obdavčitvi pri združitvah in delitvah 

 

3. Davek na dodano vrednost 

- obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV 
- odbitek DDV (nastanek in obseg pravice do odbitka, vračilo DDV) 
- obveznosti davčnih zavezancev in določenih oseb, ki niso davčni zavezanci 

(obveznost plačila, identifikacija, izdaja računov, knjigovodstvo, obračun DDV). 
 

4. Davek od premoženja – postopek odmere 

 

5. Davek na dobitke od klasičnih iger na srečo – obračunavanje davčnega 
odtegljaja 

 

6. Posebne določbe glede nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč – postopek 
odmere 

 

7. Plačevanje prispevkov za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti 

 

8. Davek na promet nepremičnin – postopek odmere 

 

9. Davek na dediščine in darila – postopek odmere  

 

10. Davek na motorna vozila – obračun in odmera 

 

11. Davek na vodna plovila – postopek odmere 

 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

- davčni prekrški posameznikov 
- davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
- davčni prekrški, ki jih storijo izvajalci plačilnega prometa 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 


