
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu podsekretar, sekretar.

Iščemo nekoga, ki:

STROKOVNJAK

na področju neposredne
korporativne obdavčitve

je timski igralec, pripravljen na sodelovanje,
je samoiniciativen, kritično razmišlja, ima željo po iskanju rešitev,
se zna dobro pisno izražati o kompleksnih vprašanjih,
ima željo po strokovnem napredovanju,
pozna zakonodajo na področju neposredne korporativne obdavčitve,
pozna gospodarsko statusno pravno zakonodajo,
pozna računovodske standarde, izkušnje z delom v računovodstvu so prednost,
dobro pozna delo v MS Office okolju,
je natančen,
ima zaključeno visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje); specializacijo po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); magistrsko izobrazbo (druga bolonjska 
stopnja) ali magistrsko izobrazbo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
ima 6 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.



Vaše naloge bodo:

Nudimo:

Posebni pogoji in dodatna znanja:

Poskusno delo: 6 mesecev

Rok za prijavo: od 16. 3. 2023 do 31. 3. 2023

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, Generalni finančni urad, 
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gfu.fu@gov.si.

Za dodatne informacije o vsebini dela se lahko obrnete na g. Jureta Mezeta, tel.: 
01/478-2936; e-pošta: jure.meze@gov.si

Vse razpisne pogoje in obrazec za prijavo najdete na povezavi: 
Finančna uprava Republike Slovenije: 2 delovni mesti (gov.si)

priprava pojasnil in zavezujočih informacij za zavezance, 
priprava predlogov zakonov in podzakonskih predpisov,
sodelovanje pri razvoju sistema in programske podpore za pobiranje davka,
sodelovanje pri razvoju sistema obvladovanja tveganj,
oblikovanje navodil in usmeritev za delo,
izobraževanje sodelavcev.

zaposlitev za nedoločen in polni delovni čas,
pridobivanje znanj in izkušenj pri reševanje najzahtevnejših aktualnih davčnih 
problematik s področja neposredne korporativne obdavčitve,      
sodelovanje pri projektu izvedbe enotne evropske obdavčitve mednarodnih podjetij,
fleksibilen delovni čas, z možnostjo občasnega dela od doma,
delo v prijetnem, kolegialnem, dinamičnem in izzivov polnem delovnem okolju,
delo v družini prijaznem okolju,
možnost stalnega izobraževanje in izpopolnjevanje, tudi v tujini (IOTA, OECD, FISCALIS…)

obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (opraviti ga mora v roku enega leta od 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi).

mailto:gfu.fu@gov.si
https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/financna-uprava-republike-slovenije-2-delovni-mesti-6/

