1. IME PREDMETA:

DAVKI
2. SPLOŠNI CILJI
Študent v okvirov predpisov spozna postopke obdavčitev fizičnih in pravnih
oseb in se usposobi za obračunavanje davkov.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:
Študent:
• pozna zakonodajo ter predpise na področju davkov,
• pozna vsebino računovodskih standardov v povezavi z davčnimi predpisi,
• pozna zakonodajo s področja javnih financ,
• pozna osnove komuniciranja z davčnimi organi,
• spozna postopke za davčno svetovanje,
• spozna načine izvajanja kontrole v davčnem poslovanju.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

• Spozna in razlikuje posamezne vrste davkov.
• Spozna različne davke, ki se pojavljajo v podjetju.
• Spozna vpliv posameznih davkov na poslovni proces
v podjetju.
• Razlikuje davčne napovedi za samostojne podjetnike
od napovedi za podjetja.
• Spozna davčno zakonodajo in različna priporočila na
področju davkov.
• Povezuje slovenske računovodske standarde z
davčno zakonodajo.
• Spozna davčno zakonodajo na področju
negospodarstva.
• Spozna zakonodajo na področju davkov javnega
sektorja.
• Spozna osnovne predpise s področja javne uprave
(ZUP, Zakon o javnih financah…).
• Spozna zakon o davčnem postopku.
• Spozna postopke za davčno svetovanje in pomoč
knjigovodjem.
• Spozna načine izvajanja kontrole v davčnem
računovodstvu.

•
•
•
•
•
•
•

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 96
(42 ur predavanj, 36 seminarskih vaj, 18 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela: 84
(48 ur študij literature, 24 ur študija primera, 12 ur priprava seminarske/projektne naloge).
Obvezna je prisotnost na vajah, priprava in zagovor seminarske naloge ter pisni izpit.

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM EKONOMIST

Izdela obračun DDV.
Izdela obračun davka za samostojne podjetnike.
Izdela obračun davka od dohodka za pravne osebe.
Izdela letno napoved za dohodnino.
Izračuna davke za različne osebne prejemke.
Izdela letni rokovnik oddaje davčnih izkazov.
Izdela obračune drugih davkov in dajatev (trošarine,
davek od prometa motornih vozil in nepremičnin).
• Izdeluje mesečne, trimesečne in polletne obračune
davka na dodano vrednost.
• Izdeluje predračune in obračun davka od dohodka
pravnih oseb.
• Smiselno uporablja davčne predpise za posamezna
področja davkov.
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