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ZADEVA: Preizkušeni davčnik po ZRev-2 in javna pooblastila

Spoštovani gospod Minister, dr. Franc Križanič,
S tem dopisom vas seznanjamo z obstoječimi javnimi pooblastili Inštituta za revizijo po ZRev-2
na področju davčnega proučevanja in davčnega svetovanja ter vas prosimo za skupni sestanek
Ministrstva za finance ter Inštituta za revizijo v zvezi z navedeno tematiko.
Davčno proučevanje in svetovanje je v veljavni pravni ureditvi v Republiki Sloveniji urejeno v
Zakonu o revidiranju – ZRev-2, Uradni list RS, št. 65/2008. Davčno proučevanje in svetovanje je
strokovno področje povezano z revidiranjem (7. člen). Inštitut za revizijo (odslej Inštitut) je po
ZRev-2 pooblaščen, da organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in
izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev naziva preizkušeni davčnik ter določa
strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev tega strokovnega naziva. Inštitut je tudi
pooblaščen, da vodi javni register preizkušenih davčnikov in opravlja druge naloge s področja
davčnega proučevanja in svetovanja, določene z zakonom oziroma statutom Inštituta (9. člen,
153. člen). Statut Inštituta, na katerega je 29. januarja 2009 dal soglasje državni zbor, in je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 14/2009, daje Strokovnemu svetu Inštituta pooblastilo, da sprejema
načela, kodekse poklicne etike ter navodila in priporočila za strokovna področja, povezana z
revidiranjem, torej tudi davčnim proučevanjem in davčnim svetovanjem (19. člen), strokovno
delo preizkušenih davčnikov pa je organizirano v okviru sekcije preizkušenih davčnikov (34.
člen). Odbor sekcije preizkušenih davčnikov predlaga strokovnemu svetu v sprejem standarde,
druga pravila stroke in druga strokovna načela.
Izobraževanje za pridobitev naziva preizkušeni davčnik je urejeno s Pravilnikom o pridobitvi
potrdila o strokovnem nazivu preizkušeni davčnik, vpisu v register preizkušenih davčnikov in
načinu objavljanja podatkov, ki ga je sprejel Strokovni svet Inštituta. V izobraževanje se lahko
vpiše le oseba z zahtevano strokovno izobrazbo in delovnimi izkušnjami, izobraževanje poteka
v splošnem delu 76 ur in v posebnem delu 88 ur, kandidat pa po zaključku izobraževanja
pripravi in zagovarja zaključno delo.

S temi določbami je bilo Inštitutu podano javno zakonsko pooblastilo za strokovno urejanje
davčnega proučevanja in davčnega svetovanja, za podeljevanje strokovnega naziva, vodenje in
javno objavljanje registra preizkušenih davčnikov. Pooblastilo je utemeljeno z javnim interesom
strank v davčnih zadevah, ki se izraža kot pomemben element revidiranja računovodskih
izkazov in hkrati kot področje, ki ga ZRev-2 primerno rešuje tudi z vidika konflikta interesov.
V letu 2008 je bila ustanovljena tudi Zbornica davčnih svetovalcev. Inštitut kot nosilec zakonskih
pooblastil na področju davčnega proučevanja in davčnega svetovanja po ZRev-2 se ni odločil
za članstvo v Zbornici, saj Inštitut v celoti udejanja in izvaja naloge, ki so mu dane z ZRev-2.
Preizkušeni davčniki, ki so pridobili strokovni naziv na Inštitutu, in so objavljeni v javnem registru
Inštituta, so zaradi informacij o tem, da naj bi Zbornica davčnih svetovalcev pridobila pooblastila
s področja davčnega zastopanja v predvidenih spremembah in dopolnitvah ZDavP-2, od
Inštituta želeli pridobiti ustrezne informacije.
Iz tega razloga Ministrstvo za finance vljudno prosimo za skupni sestanek s predstavniki
Inštituta, na katerem bi razpravljali o obstoječi in nadaljnji ureditvi davčnega proučevanja in
davčnega svetovanja v Sloveniji ter s tem povezanimi javnimi pooblastili. Prosimo za predlog
terminov v katerih je mogoče organizirati skupni sestanek.

Z lepimi pozdravi,
Saša Jerman, preizkušena davčnica
Predsednica sekcije preizkušenih davčnikov
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