
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 

Predmet: 

Course title 

Davčno računovodstvo 

 

 

 

Študijski program in stopnja 

Study programme and level 

Študijska smer 

Study field 

Letnik 

Academic year 

Semester 

Semester 

Poslovna ekonomija 2 Poslovna ekonomija 2. 3. 

Business Economics 2 Business Economics 2
nd

 3
rd

 

 

Vrsta predmeta/Course type modularni/module 

 

Univerzitetna koda predmeta/University course code  

 

Predavanja 

Lectures 

Seminar 

Seminar 

Sem. vaje 

Tutorial 

Lab. vaje 

Laboratory 

work 

Teren. vaje 

Field work 

Samost. 

delo 

Individ. 

work 

ECTS 

24  16    8 

 

Nosilec predmeta/Lecturer:  

 

Jezik/ 

Languages:  

 

Predavanja/Lectures: 

 

slovenski/Slovenian 

Vaje/Tutorial: slovenski/Slovenian 

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 

študijskih obveznosti: 

Prerequisites: 

 Pogoj za vključitev v delo je vpis v 

drugi letnik študijskega programa. 

 

 

 

Vsebina: Content (Syllabus outline): 

 Uvodne misli o računovodskih 

usmeritvah in davkih: sodoben razvoj 

računovodskih usmeritev pri nas in v 

Evropski uniji, zgodovinski razvoj in 

davčni trendi v Evropski uniji 

(problemi mednarodne dvojne 

obdavčitve in davčnih utaj).  

 Davčna reforma 21. stoletja in 

davčno računovodenje. 

 Davek na dohodek, davek na dodano 

vrednost, prispevki za socialno 

varnost, davek od dobička pravnih 

oseb … 

 Razporeditev dohodkov, varčevanje, 

investicije, davki in brezposelnost, z 

vidika vpliva na davčni sistem.  

 Davčne bilance: načela za 

sestavljanje davčne bilance, 

 

 



ugotavljanje obdavčljivih 

gospodarskih kategorij in njihovo 

bilanciranje, davčne bilance osebnih 

in kapitalskih družb, davčne bilance 

pri drugih gospodarskih subjektih. 

 Metodika predračunavanja, davčni 

vidiki izrednih bilanc, vpliv 

posameznih vrst davkov na poslovno 

in bilančno politiko podjetja, osnove 

mednarodne primerljivosti davčnih 

bilanc.  

 Davčna poročila: povezanost davčnih 

poročil s poslovnimi poročili 

gospodarskih subjektov, davčna 

poročila o obdavčitvi dobička 

gospodarskih družb, davčna poročila 

o obdavčitvi (dobička bank, 

zavarovalnic, dobička zadrug, 

poslovnega izida društev in 

nepridobitne dejavnosti, podjetnikov 

posameznikov, podjetij v skupini), 

davčna poročila o davku na dodano 

vrednost, davčna poročila o 

trošarinah, osnovne značilnosti 

predračunskih poročil o davčni 

obremenitvi, organiziranost davčne 

uprave in evidence na podlagi 

davčnih poročil za davčne zavezance, 

nekatere značilnosti davčnih poročil o 

obdavčitvi dobička v EU.  

 Davčna revizija: uvodni pojmi o 

reviziji, razlike med delovanjem 

gospodarske revizije (pojem, cilji, 

vrste in razlogi za zunanje ter 

notranje revidiranje) in davčno 

revizijo (pojmovanje, razvojni vidiki, 

vrste, pravna, strokovna in poklicno-

etična pravila in elementi metodike 

revidiranja davčnih zavezancev).  

 Revizija Davčne uprave Republike 

Slovenije: pravne podlage, pomen, 

vsebina, pristojnosti.  

 Revizija Računskega sodišča 

Republike Slovenije: pravne podlage, 

pomen, vsebina, pristojnosti.  

 

 

 

 



Temeljna literatura in viri/Readings: 

Temeljna literatura/Basic literature 

 

 Čokelc, S. in Kokotec-Novak, M. (2005). Zbrano gradivo pri predmetu davčno 

svetovanje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, podiplomski študij računovodstvo, 

revizija in davčno svetovanje. 

 How the Supreme Audit Institution should perform and is to be managed for external 

audit: independent SAI as a precondition for four pillars. Occas. pap. public. adm. 

public. policy, Winter 2004, vol. 5, no. 1, str. 15-34.  

 Kokotec-Novak, M. (2005). Uvod v računovodstvo gospodarskih družb. Maribor: 

Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, magistrski študij Ekonomija in 

poslovne vede. 

 Koletnik, F. in S. Koželj (2004). Redni in posebni računovodski izkazi. Ljubljana: 

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. 

 Koletnik, F. (2005). Revidiranje. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

 Pernek, F. (2001). Finančno pravo in javne finance - splošni del. Maribor: Pravna 

fakulteta Univerze v Mariboru, univerzitetni učbenik. 

 Pernek, F. et al. (2002). Finančno pravo in javne finance - posebni del. Maribor: 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, univerzitetni učbenik. 

 

Cilji in kompetence: Objectives and competences: 

Učna enota prispeva predvsem k razvoju 

naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc: 

 poznavanje in razumevanje 

utemeljitve in zgodovine temeljnih 

disciplin s področja računovodstva in 

davkov; 

 koherentno obvladovanje temeljnega 

znanja, pridobljenega pri predmetu 

ter sposobnost povezovanja znanja z 

različnih področij, njegova uporaba in 

implementacija v prakso; 

 poznavanje in razumevanje procesov 

in stanj v davčnem računovodstvu ter  

sposobnost za njihovo analizo, 

sintezo in predvidevanje rešitev ter 

njihovih posledic v skladu z 

uveljavljenimi računovodskimi 

standardi (pravnimi viri) in davčnim 

pravom; 

 usposobljenost za raziskovanje na 

področju upravljanja in poslovanja z 

vidika računovodstva in davčnega 

prava ter davčnega svetovanja; 

 fleksibilna uporaba pridobljenega 

računovodskega in davčnega znanja v 

praksi; 

 sposobnost za reševanje konkretnih 

delovnih problemov s področja 

 



računovodstva za davčne namene; 

 interdisciplinarno povezovanje 

računovodskih in davčnih vsebin z 

ostalimi področji upravljanja in 

poslovanja; 

 sposobnost pridobivanja, selekcije in 

evalvacije novih računovodskih in 

davčnih informacij ter zmožnost 

ustrezne interpretacije na ostalih 

disciplinah programa upravljanje in 

poslovanje; 

 sposobnost uporabe informacijsko-

komunikacijske tehnologije ter 

sistemov za pridobivanje podatkov in 

informacij za  reševanje 

računovodskih problemov, ki se 

nanašajo na obdavčitve; 

 upoštevanje poslovne morale in etike; 

 sposobnost pridobivanja, selekcije in 

evalvacije novih informacij in 

zmožnost ustrezne interpretacije v 

kontekstu na področju ekonomije, 

podjetništva, poslovne informatike;  

 razumevanje in uporaba metod 

kritične analize in razvoja teorij ter 

njihova uporaba pri reševanju 

konkretnih delovnih problemov.  
 

 

Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 

      Študent/Študentka pozna in razume: 

 sodoben in aktualen razvoj davčnih in 

računovodskih usmeritev pri nas in v 

Evropski uniji,  

 zgodovinski razvoj in pomen davkov, 

ki vplivajo na poslovne odločitve,  

 davčno pravna razmerja institucij in 

podjetij,  

 računovodske in davčne dejavnike, ki 

vplivajo na upravljanje in poslovanje 

gospodarskih družb in drugih oblik 

podjetništva,  

 oceno stanja domače in mednarodne 

obdavčitve, predvsem gospodarskih 

družb in drugih oblik podjetništva,  

 izhodiščna računovodska načela, ki 

vplivajo na davčne bilance, 

značilnosti in možnosti bilanciranja  v 

njihovem okviru,  

 



 povezave s poslovnimi bilancami, 

možnosti načrtovanja davčnih bilanc, 

davčne vidike izrednih bilanc in vpliv 

davkov na bilance gospodarskih 

subjektov,  

 vsebino metod davčnega svetovanja, 

vključno z marketingom davčnih 

storitev,  

 oblike davčnih poročil,  

 temeljne pojme revizije, obseg in 

ločevanje delovanja gospodarske in 

davčne revizije,  

 delovanje in revizijo Davčne uprave 

Republike Slovenije,  

 delovanje državne revizije, ki jo 

opravlja Računsko sodišče Republike 

Slovenije.  
 

 

Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 

 predavanja z aktivno udeležbo 

študentov (razlaga, diskusija, 

vprašanja, primeri, reševanje 

problemov),  

 projektno delo,  

 individualne in skupinske 

konzultacije (diskusija, dodatna 

razlaga, obravnava specifičnih 

vprašanj).  
 

 

 

 

 

Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 

Weight (v %) 

 

Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno spraševanje, 

naloge, projekt): 

 

 100 % udeležba na 

predavanjih in vajah ter 

priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne naloge  

 če študent ni 100 % udeležen 

na predavanjih in vajah: 

- izpit  

- priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne 

naloge  
 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

60 

40 

 

 

 


