
Vstopi v digitalni svet priložnosti. 
Pridruži se nam kot
izkušeni davčnik (m/ž) 

PONUJAMO

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših IKT-storitev in rešitev, 
iščemo sodelavca oz. sodelavko z izkušnjami na področju davkov. 

Poleg osebnega in profesionalnega razvoja nudimo konkurenčno plačilo, sproščeno okolje in ostale 
ugodnosti.

¬ služben mobitel in mobilni paket,   
¬ mesečni popust za domači fiksni priključek v višini 

37 EUR,
¬ premijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja (po enem letu zaposlitve),
¬ možnost stimulativne finančne nagrade,
¬ dodatek na delovno dobo (v višini 0,5 % bruto 

plače za vsako leto),
¬ regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji, 

božičnico in možnost 13. plače,
¬ 7,96 EUR/dan povračila stroškov prehrane,
¬ možnost nedenarne nagrade,

¬ možnost izobraževanj in usposabljanj,
¬ mentorstvo ob zaposlitvi,
¬ ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno 

podjetje (za zaposlene in otroke zaposlenih),
¬ kolektivno nezgodno zavarovanje,
¬ dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za 

zdravje zaposlenih,  
¬ aktivnosti v okviru športnega društva in športne 

dogodke, 
¬ formalna in neformalna druženja,
¬ ostale dodatne ugodnosti.

VSEBINA DELA:
¬ pregled pogodb z davčnega zornega kota, 
¬ spremljanje zakonodaje na davčnem področju,
¬ priprava dokumentacije in vodenje davčnih inšpekcijskih 

postopkov za matično in odvisne družbe (DIN) doma in v 
tujini,

¬ pripravo pripomb na zapisnike in pritožb na odločbe 
davčnega organa,

¬ izvajanje preventivnih davčnih pregledov po posameznih 
vrstah davkov,

¬ seznanjanje o tekočih davčnih zadevah,
¬ priprava podlag za obračun DDV v tujini, komunikacija z 

davčnimi svetovalci v tujini, 
¬ pregled knjižb (DDV, DDPO, okoljske dajatve, trošarine, 

eKartica ...),
¬ priprava DDPO obračunov, poročil za transferne cene, 

davčni odtegljaj, 
¬ priprava analiz in poročil,
¬ priprava mnenj, ocen in stališč glede davčnih vprašanj, 
¬ priprava ocen davčnih učinkov na poslovanje družbe, 
¬ davčno planiranje, 
¬ organiziranje, sodelovanje in vodenje razgovorov z 

državnimi organi in revizorjem.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:
¬ VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske smeri 

(najmanj 1. bolonjska stopnja),
¬ vsaj 7 let izkušenj na področju davkov, 
¬ najmanj 3 leta izkušenj na primerljivem delovnem mestu, 
¬ izkušnje v mednarodni ekipi so prednost, 
¬ poznavanje MS Office orodij,
¬ poznavanje napredne uporabe Excela,
¬ poznavanje DDV, DDPO in ostale davčne zakonodaje,
¬ govorno in pisno znanje angleškega jezika.

OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI NAS NAVDUŠIJO:
¬ analitičnost,
¬ natančnost,
¬ zanesljivost,
¬ proaktivnost,
¬ fleksibilnost,
¬ samoiniciativnost,
¬ timsko delo,
¬ pozitivna naravnanost.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi pa bo 
sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana Sledite nam tudi na  in .

PRIJAVA

Do vključno 10. 2. 2023

Zaposlujemo po načelu  
raznolikosti in enakih možnosti.

https://zaposlitev.telekom.si/job/izku%C5%A1eni-dav%C4%8Dnik/890027101/

