
»PwC REVIZIJA&DAVKI“ 
 

Vabljeni na PwC seminar, ki bo potekal 27.01.2015, med 09:00 in 13:00, v GH 
Union, kjer bomo obravnavali naslednje teme: 
 
 Revizija davkov (DDPO, odloženi davki, transferne cene) & Pogoste napake v 

računovodskem poročanju . 

 Optimalna priprava davčnega obračuna – vse o davku od dohodkov pravnih 
oseb & BEPS (erozija davčne osnove in prelivanje dobičkov), ter problematika 
državnih pomoči (state aid). 

 
Predavatelji: Polona Repinc Kofol, Nina Potočnik Radilović, Nana Šumrada Slavnič, 
Aleksander Ferk. 
Predavatelji so zaposleni v PwC Slovenija. 



Kraj: Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana 
Srebrni salon, I. nadstropje 

Čas & datum: 27.01.2015 
Registracija udeležencev: med 8:30 in 9:00 uro 
Pričetek: ob 09:00  
Zaključek: ob 13:00 

Cena seminarja: 60€/osebo. Cena ne vključuje 
DDV. 
Prijave do 25.01.2015: 
excellence.centre@si.pwc.com 

»PwC Revizija&Davki“ 
 
REVIZIJA 

 Revizija davkov (DDPO, odloženi davki, transferne cene): 
predstavitev področja revizije davkov s praktičnimi primeri. 

 Pogoste napake v računovodskem poročanju: pregled 
najpogostejših izzivov  vezanih na implementacijo zahtev 
računovodskih standardov. 

 

DAVKI 

 Vsebina predpisanega obrazca - pregled po posameznih 
postavkah/sistematika davčnega obračuna. 

 Opredelitev davčne osnove in pregled najpomembnejših 
kategorij. 

 Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga 
prevrednotenja. 

 Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani. 

 Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti). 

 Davčne olajšave  - kako izkoristiti možnosti, ki zmanjšujejo 
davčno osnovo ter pravilna izpolnitev obveznih prilog obračuna 
iz tega naslova. 

 Pogoste napake, zmote, težave zavezancev in aktualnosti iz 
področja davčnih inšpekcijskih pregledov. 

BEPS: 

 Pregled zadnjih iniciativ in dokumentacije OECD 

 BEPS v praksi 

Državne pomoči (EU state aid) 

 Državne pomoč na splošno – zakonodajni okvir in postopek 

 Aktivnosti Evropske Komisije  

 

 
Vabljeni na PwC seminar, kjer bomo 
obravnavali naslednje teme: 
 
 Revizija davkov (DDPO, odloženi davki, 

transferne cene). 

 Pogoste napake v računovodskem poročanju.   

 Optimalna priprava davčnega obračuna – vse o 
davku od dohodkov pravnih oseb. 

 BEPS (erozija davčne osnove in prelivanje 
dobičkov) ter problematike državnih pomoči 
(state aid). 



Nana Šumrada Slavnič, PwC Davki 

Nana je vodja projektov davčnega svetovanja v davčnem in pravnem oddelku družbe PwC Svetovanje, kjer je zadolžena za področje korporativnega 
prava in davčnih vprašanj. Ima bogate izkušnje s svetovanjem glede korporativnega prestrukturiranja, notranjih korporativnih pravnih zadev, kot 
je varstvo zaupnih podatkov, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, kakor tudi storitve skladnosti z vidika zakonodaje. Njena strokovna 
specializiranost obsega svetovanje na področjih splošnega in davčnega prava EU, državnih pomoči glede na pravo EU, domačega in mednarodnega 
davka od dobička pravnih oseb ter poslovnega prestrukturiranja, vključno z združitvami in prevzemi. Nana je članica PwC skupine European Direct 
Tax Group in State Aid Working group ter vodja za davčno pravo EU na območju PwC regije osrednje in vzhodne Evrope.  

Aleksander Ferk, PwC Davki 

Aleksander ima več kot 7 let izkušenj s svetovanjem na področju davka od dohodkov pravnih oseb, transfernih cen in ostalih davčnih področij. 
Njegovo glavno strokovno področje obsega svetovanje glede domačega in mednarodnega obdavčevanja, poslovnega prestrukturiranja, vključno z 
združitvami in prevzemi, zastopanjem v davčnih inšpekcijskih pregledih in drugih nadzorih. Sodeloval in vodil je številne davčne skrbne preglede, 
preglede davčnega položaja in nadzora skladnosti z vidika slovenske zakonodaje. 

Polona Repinc Kofol, PwC Revizija 

Polona je pri podjetju PwC zaposlena kot direkor družbe in kot vodja projektov revizije, odgovorna za vodenje in nadzor skladnosti revizij, kakor 
tudi komunikacijo z naročniki. Njeno glavno strokovno področje obsega mednarodno revizijo, finančno in operativno kontrolo, standarde MSRP in 
US GAAP. Vodi številne revizijske projekte v potrošniškem, industrijskem in storitvenem sektorju. Zelo dobro pozna poslovne procese, okolje 
notranjih nadzorov ter na računovodstvo in poročanje v skladu z lokalnimi in MSRP računovodskimi standardi. Polonine izkušnje vključujejo tudi 
nudenje svetovalnih storitev slovenskim majhnim in srednje velikim podjetjem. Bogate 12-letne delovne izkušnje potrjujejo njeno strokovno 
znanje, ki je nadgrajeno s pridobljeno licenco Pooblaščenega revizorja, ki potrjuje njeno zavezanost etičnim načelom in neprestanemu strokovnemu 
izobraževanju. 

Nina Potočnik Radilović, PwC Revizija 

Nina je vodja revizijskih projektov in je specializirana za  področje finančnih storitev. Ima obsežne izkušnje pri delu in vodenju revizij kompleksnih 
strank ter nudenju svetovalnih storitev naročnikom v finančnem sektorju. Nina predava o Mednarodnih standardih računovodskega poročanja in 
Mednarodnih standardih revidiranja znotraj mreže PwC-jevih podjetij ter za zunanje stranke. Med drugim je na Inštitutu za revizijo Črne Gore 
predavala o implementaciji sistema notranjega kontroliranja.  


