
 
 

PROGRAM 10.7. 

 
DAC 6, izmenjava informacij o čezmejnih davčnih aranžmajih, e-izobraževanje 

 
 

Namenjen: Bančnim uslužbencem, ki sklepajo bančne posle oziroma sodelujejo pri sklepanju 
bančnih poslov ali izvajanju bančnih transakcij. 
 
Bančnim uslužbencem v oddelkih, odgovornih za DAC6. 
 
Bančnim uslužbencem, ki so vključeni v DAC6 poročanje. 

Banke kot posredniki so v skladu z DAC6 zavezane poročati o potencialnih 

čezmejnih aranžmajih. Posrednik je tisti, ki oblikuje, trži, organizira, daje na voljo 

za uporabo ali upravlja čezmejni aranžma o katerem se poroča (t.i. »promotor« ali 
»designer«) in tisti, ki nudi pomoč ali svetovanje pri oblikovanju, trženju, 
organiziranju ali dajanju na voljo ali upravljanju izvajanja čezmejnega aranžmaja 
(t.i."service provider"). 

Cilji: Seznanitev z zahtevami: 

- Direktive Sveta (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 o spremembi 
Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij 
na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se 
poroča (kratica: DAC6).  

- Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – 
odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 
– ZJF-H, 36/19 in 66/19, kratica: ZDavP-2). 

Usposobljenost udeležencev za prepoznavanje elementov čezmejnega davčnega 
aranžmaja in ustrezno poročanje. 

Vsebina: •  Kaj je DAC? 
•  Kdo je posrednik? 
•  Kaj je čezmejni aranžma? 
•  Kaj so t.i. prepoznavne značilnosti?  
•  Kakšno je dolžno ravnanje oz. dolžna skrbnost posrednika? 
•  Kdo in kdaj je zavezan poročati čezmejni aranžma?  
•  Kakšne so sankcije v primeru kršitev obveznosti po DAC6? 

Metode:  e-izobraževanje, možnost naslavljanja vsebinskih vprašanj pripravljalcem gradiva,  
preverjanje znanja. 

Termin izvedbe: 5. – 21. december 2022. Udeleženci lahko dostopajo do portala večkrat 24 ur 
dnevno, vse dni v predvidenem terminu.     



 
 

Trajanje učenja: Predviden čas učenja je 1,5 ura. Čas učenja je med drugim odvisen tudi od 
predznanja udeleženca. 

Potrebna oprema: Za učenje udeleženci potrebujejo računalnik in internetno povezavo.  

Dostop in geslo: Osebno uporabniško ime in geslo za vstop na portal za e-izobraževanje ter vse 
ostale napotke glede poteka izobraževanja, bodo udeleženci prejeli en dan pred 
pričetkom ali na dan pričetka programa na e-naslov s katerim so prijavljeni na 
program. 

Preizkus znanja: 
 

Ob zaključku programa kandidati opravijo preizkus znanja. Program je uspešno 
zaključen, ko udeleženec predela celotno gradivo in uspešno opravi preverjanje 
znanja.  

Potrdilo: Kandidat pridobi potrdilo o uspešno zaključenem programu na portalu, kjer tudi 
opravlja e-izobraževanje. Pod svojim imenom izberete zavihek »Profil« in kliknete 
na »Moji certifikati«. Potrdilo lahko natisnete in posredujete v vednost  pristojni 
službi, ki vas je napotila na izobraževanje. Do certifikata lahko dostopate tudi po 
poteku izobraževanja. 

Kotizacija:  
 

34 € + ddv, poravnate po prejemu računa. V kotizacijo je vključena možnost 2-
kratnega opravljanja preizkusa znanja. 

Prijave: do 28. novembra 2022 oziroma do zapolnitve skupine preko prijavnice na spletni 
strani Združenja bank Slovenije. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave 

sprejemamo prav tako do 28. novembra 2022, v primeru nepravočasne odjave 
bomo zaračunali celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa 
imena, priimka in e-naslova udeleženca, popravek tekom izobraževanja in na 
potrdilu ter zamenjava udeleženca po roku za prijave, se zaračuna 10,00 € + ddv. 
Pri večjem številu kandidatov iz iste institucije, kandidate lahko prijavijo strokovne 
službe, ki so pridobile status prijavitelja (za info pošljite sporočilo na ic@zbs-

giz.si). V tem primeru strokovne službe prijavljene obvestijo še pred pričetkom 
izobraževanja, da so napoteni na e-izobraževanje v organizaciji Izobraževalnega 
centra ZBS in sporočilo pošljejo v vednost na ic@zbs-giz.si. 

Informacije: Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na ic@zbs-giz.si 

 

https://profil.zbs-giz.si/Account/Login
https://www.zbs-giz.si/
mailto:ic@zbs-giz.si
mailto:ic@zbs-giz.si
mailto:ic@zbs-giz.si
mailto:ic@zbs-giz.si

