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Zakon o davčnem svetovanju (StBerG)
Neuradna vsebina

StBerG

Datum izdaje: 16.08.1961

Polna Citat:

"Zakon o davčnem svetovanju, kakor je bil spremenjen 4. novembra 1975 (Zvezni zakonski list I, str. 2735), ki je bil
nazadnje spremenjen s členom 8 zakona z dne 21. decembra 2019 (Zvezni zakonski list I, str. 2875)"

stojalo: Reviziral Bek. 4. november 1975 I 2735;
 nazadnje spremenjen s členom 5 G v. 22.11.2019 I 1746
Opomba: Predlog spremembe, ki ga predlaga člen 23 G v. 12.12.2019 I 2451 (št. 48) dokumentirano, še ni

dokončno dokumentarno
 Sprememba s členom 24 G v. 12.12.2019 I 2451 (št. 48) dokumentirano, še ni dokončno dokumentarno

 Predlog spremembe, ki ga predlaga člen 15 G v. 12.12.2019 I 2602 (št. 50) mWv 1.1.2020
dokumentirano, še ni dokumentirano

 Sprememba s členom 8 G v. 21.12.2019 I 2875 (št. 52) mWv 1.1.2020 še ni upoštevan

Več informacij o stanju najdete v meniju pod Beležkami

opomba

(+++ Dokazilo o besedilu, ki velja od: 29.8.1980 +++) 
(+++ Uradni podatki zakonodajalca o pravu ES: 
     Izvajanje 
       EGRL 123/2006 (št. CELEX: 32006L0123) glej G z dne 22. 12. 2010 I 2248 +++)

  

Neuradna vsebina

vsebina 

P r v i  d e l
D o l o č b e  o  

p o m o č i  v  d a v č n i h  z a d e v a h
Prvi oddelek

Pomoč pri davčnih zadevah
P r v o  p o d o d d e l e k

o b s e g
1. odstavek obseg

D r u g o  p o d o d d e l e k
o r g a n

2. odstavek Poslovna pomoč
3. odstavek Pooblaščen za zagotavljanje neomejene pomoči v davčnih zadevah
§ 3a Dovoljenje za zagotavljanje začasne in občasne pomoči v davčnih zadevah
§ 3b Seznam oseb, pooblaščenih za začasno in občasno pomoč v davčnih zadevah v skladu z oddelkom 3a
§ 3c Pristojnost pravnih oseb in združenj za zagotavljanje začasne in občasne pomoči v davčnih zadevah
§ 4 Pooblaščen za zagotavljanje omejene pomoči v davčnih zadevah

T r e t j e  p o d o d d e l e k
P r e p o v e d  i n  p r e p o v e d

5. odstavek Prepoved nepooblaščene pomoči v davčnih zadevah, zloraba poklicnih nazivov
6. točka Izjeme od prepovedi nepooblaščene pomoči v davčnih zadevah
§ 7 Prepoved pomoči v davčnih zadevah

Č e t r t i  p o d o d d e l e k
D r u g i  p r e d p i s i

https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hinweise.html#stand
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE003921123
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§ 8 oglaševanje
9. odstavek nagrajevanje
§ 9a ob nepredvidljivih pristojbina
10. odstavek Obvestila o kršitvi dolžnosti in druge informacije
§ 10a Obvestilo o izidu globe za nepooblaščeno pomoč v davčnih zadevah
§ 10b mehanizem opozarjanja
§ 11 Obdelava osebnih podatkov
12. člen Pomoč pri davčnem pravu tujih držav

Drugi oddelek
Lohnsteuerhilfevereine
P r v o  p o d o d d e l e k

n a l o g e
§ 13 Namen in področje dejavnosti

D r u g o  p o d o d d e l e k
p r i z n a n j e

14. člen Predpogoji za priznanje, začetek dela
15. člen Priznavalni organ, statuti
§ 16 Pristojbine za priznanje
§ 17 potrdilo
§ 18 Ime "združenje olajšav pri dohodnini"
§ 19 Iztek priznanja
§ 20 Odvzem in preklic priznanja

T r e t j e  p o d o d d e l e k
o b v e z n o s t i

21. člen vodenje evidence
22. člen Business Review
23. člen Izvajanje pomoči v davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu s § 4 številka 11, svetovalni centri
24. odstavek Obdelava nerešenih davčnih zadev v okviru dovoljenja na podlagi oddelka 4 številke 11
§ 25 Izjava o omejitvi odgovornosti, zavarovanje odgovornosti
§ 26 Splošne obveznosti združenj za olajšanje dohodnine

Č e t r t i  p o d o d d e l e k
n a d z o r

§ 27 nadzorni organ
28. člen Obveznost nastopa pred nadzornim organom, pooblastila nadzornega organa
29. člen Sodelovanje nadzornega organa na splošnih sejah
§ 30 Seznam združenj za olajšanje dohodnine

P e t i  p o d o d d e l e k
z a k o n s k o  p o o b l a s t i l o

31. odstavek Izvedbene določbe pravil o združenjih za pomoč pri dohodnini
D r u g i  d e l

D a v č n i  s v e t o v a l e c  r e d
Prvi oddelek

Splošni predpisi
§ 32 Davčni svetovalci, davčni zastopniki in družbe za davčno svetovanje
§ 33 Vsebina dejavnosti
§ 34 Strokovna ustanova, nadaljnji svetovalni centri

Drugi oddelek
Zahteve za opravljanje poklica

P r v o  p o d o d d e l e k
O s e b n e  z a h t e v e

§ 35 Pristop k izpitu, oprostitev izpita, organizacijsko izvajanje izpita, opravljanje izpita, ponovitev izpita in
izpolnjevanje izpitne komisije

§ 36 Pogoji za sprejem na izpit
§ 37 Steuerberaterprüfung
Oddelek 37a Pregled v posebnih primerih
Oddelek 37b Odgovornost za sprejem na izpit, za oprostitev izpita, za organizacijsko izvajanje izpita, za sprejem izpita ter

za imenovanje in razrešitev izpitne komisije
§ 38 Zahteve za oprostitev izpita
Oddelek 38a Zavezujoče informacije
§ 39 Pristojbine za sprejem, preizkušanje, izvzetje in zavezujoče informacije, povračilo stroškov
Oddelek 39a Umik odločb

D r u g o  p o d o d d e l e k
d a

§ 40 Naročilna zbornica davčnih svetovalcev, postopek naročanja
§ 41 poklicno spričevalo
Oddelek 42 davek sredstvo
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§ 43 Naziv delovnega mesta
§ 44 Kmetijska knjigarna
§ 45 Iztek naročila
§ 46 Umik in preklic naročila
§ 47 Dovoljenje za uporabo strokovnega naslova poteče
§ 48 ponovno imenovanje

T r e t j e  p o d o d d e l e k
D a v č n i  s v e t o v a l c i

§ 49 Pravna oblika podjetja, odobritev zbornice davčnih svetovalcev, družbena pogodba
§ 50 Zahteve za priznavanje
§ 50a zaveza kapitala
§ 51 Pristojbine za priznanje
§ 52 potrdilo
§ 53 Ime "podjetje za davčno svetovanje"
§ 54 Iztek priznanja
§ 55 Odvzem in preklic priznanja

Tretji oddelek
Pravice in obveznosti

§ 56 Nadaljnja strokovna združenja
§ 57 Splošne poklicne dolžnosti
Oddelek 57a oglaševanje
§ 58 Delal kot uslužbenec
§ 59 Davčni svetovalec ali davčni zastopnik v javni službi ali uradnem razmerju
§ 60 osebna odgovornost
Oddelek 61 Nekdanji člani finančne uprave
§ 62 Zaupnost zaposlenih
Oddelek 62a Uporaba storitev
§ 63 Obvestilo o zavrnitvi naročila
Oddelek 64 razpored pristojbina
§ 65 Obveznost prevzema pravdnega postopka
Oddelek 65a Obveznost svetovanja
§ 66 referenčne datoteke
§ 67 Zavarovanje poklicne odgovornosti
Oddelek 67a Pogodbena omejitev odškodninskih zahtevkov
§ 68 (Izbrisana)
§ 69 Imenovanje generalnega predstavnika
§ 70 Naročite vaditelja
§ 71 Imenovanje skrbnika prakse
§ 72 Davčno svetovanje podjetja

Četrti oddelek
Organizacija poklica

§ 73 Steuerberaterkammer
74. odstavek članstvo
§ 75 Skupna zbornica davčnih svetovalcev
§ 76 Naloge zbornice davčnih svetovalcev
Oddelek 77 Uprava
Oddelek 77a Oddelki odbora
Oddelek 77b Častno delo odbora
§ 78 zakon
§ 79 Prispevki in pristojbine
§ 80 Dolžnost nastopa pred zbornico davčnih svetovalcev
Oddelek 80a Kazen za kršitev obveznosti sodelovanja
Oddelek 81 Pravičnost deske
§ 82 Vloga za strokovno odločitev
§ 83 Dolžnost zaupnosti članov odbora
§ 84 delovna skupina
§ 85 Bundessteuerberaterkammer
§ 86 Naloge Zvezne zbornice davčnih svetovalcev
§ 86a Sestava in delovanje statuta
Oddelek 86b Davčni svetovalci imenik
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§ 87 Prispevki Zvezne zbornice davčnih svetovalcev
Oddelek 87a Poslovni načrt, računovodstvo
§ 88 državni nadzor

Peti oddelek
strokovno pristojnost
P r v o  p o d o d d e l e k

P o k l i c n a  
k a z e n  z a  k r š i t e v  d o l ž n o s t i

§ 89 Kazen za kršitev dolžnosti
§ 90 Strokovni sodni ukrepi
§ 91 Pritožba in poklicni ukrep
§ 92 Druga kazen
§ 93 Omejitev zasledovanja kršitve dolžnosti
§ 94 Predpisi za člane zbornice davčnih svetovalcev, ki niso davčni svetovalci ali davčni zastopniki

D r u g o  p o d o d d e l e k
S o d i š č a

§ 95 Zbornica za davčne svetovalce in davčne odvetnike na regionalnem sodišču
§ 96 Senat za davčne svetovalce in davčne odvetnike na Višjem deželnem sodišču
§ 97 Senat za davčne svetovalce in davčne odvetnike pri Zveznem sodišču
§ 98 (Izbrisana)
§ 99 Davčni svetovalec ali davčni zastopnik kot ocenjevalec
§ 100 Zahteve za imenovanje ocenjevalca in pravica do zavrnitve
§ 101 Odstranitev funkcije ocenjevalca
§ 102 Položaj častnih sodnikov in dolžnost zaupnosti
§ 103 Vrstni red udeležbe na sestankih
§ 104 Odškodnina častnim sodnikom

T r e t j e  p o d o d d e l e k
p o s t o p k i
Prvi oddelek

splošno
§ 105 Pravila za postopek
§ 106 Brez aretacije davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika
§ 107 obramba
§ 108 Pregled spisov davčni svetovalec ali davčni zastopnik
§ 109 Razmerje med poklicnim sodnim postopkom in kazenskim ali upravnim postopkom globe
§ 110 Razmerje poklicnih sodnih postopkov do postopkov drugih strokovnih pristojnosti
§ 111 Začasni preklic strokovnega sodnega postopka

Drugi oddelek
Prvostopenjski postopek

§ 112 Krajevna pristojnost
§ 113 Vključitev državnega tožilca
§ 114 Začetek strokovnega sodnega postopka
§ 115 Sodna odločba o začetku postopka
§ 116 Prošnja davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika za začetek poklicnega sodnega postopka
§ 117 Vsebina pristojbine
§ 118 Odločba o začetku postopka v glavni stvari
Oddelek 119 Pravni učinek negativne odločbe
§ 120 Obvestilo o odločitvi o odprtju
§ 121 Glavna obravnava kljub odsotnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika
§ 122 Glavna obravnava zaprta za javnost
§ 123 Dokazila zaprošenega sodnika
§ 124 Branje dnevnikov
§ 125 odločitev

Tretji oddelek
sredstvo

§ 126 pritožba
§ 127 pritožba
§ 128 Sodelovanje državnega tožilca na drugi stopnji
§ 129 revizija
§ 130 Predložitev revizije in postopka
§ 131 Sodelovanje državnega tožilca pred Zveznim sodiščem

Četrti oddelek
Zavarovanje dokazov

§ 132 Ureditev hrambe dokazov
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§ 133 Postopek
Peti pododdelek

Prepoved dela in zastopanja
§ 134 Pogoj prepovedi
§ 135 Sluh
§ 136 Glasujte o prepovedi
Oddelek 137 Prepoved po glavnem sojenju
§ 138 Vročitev odločbe
§ 139 Učinki prepovedi
§ 140 Kršitve prepovedi
§ 141 pritožba
§ 142 Prepoved poteče
Oddelek 143 Odprava prepovedi
§ 144 Obvestilo o prepovedi
Oddelek 145 Imenovanje zastopnika

Č e t r t i  p o d o d d e l e k
S t r o š k i  

n a  s t r o k o v n e m  s o d i š č u  
i n  v  p o s t o p k u  

v l o g e  z a  s t r o k o v n o  
o d l o č i t e v  o  p r i t o ž b i .  

I z v r š i t e v  d i s c i p l i n s k i h  
u k r e p o v  i n  s t r o š k o v .  O d p l a č i l o .

§ 146 sodni stroški
§ 147 Stroški vlog za začetek strokovnega sodnega postopka
§ 148 Obveznost obsojenca
§ 149 Obveznost plačila v postopku vlog za strokovno odločitev o pritožbi
§ 150 Odgovornost zbornice davčnih svetovalcev
§ 151 Izvršitev strokovnih sodnih ukrepov in stroškov
§ 152 odplačilo

P e t i  p o d o d d e l e k
Z a  

s t r o k o v n o  p r i s t o j n o s t i  
v e l j a v n i m i  p r e d p i s i

Oddelek 153 Predpisi, ki se uporabljajo za strokovno pristojnost
Šesti oddelek

prehodne določbe
Oddelek 154 Obstoječa podjetja
Oddelek 155 Prehodne določbe ob četrtem zakonu o spremembi zakona o davčnem svetovanju
§ 156 Prehodne določbe ob šestem zakonu o spremembi zakona o davčnem svetovanju
§ 157 Prehodne določbe ob zakonu o spremembah predpisov o dejavnosti davčnih svetovalcev
Oddelek 157a Prehodne določbe ob osmem zakonu o spremembah zakona o davčnem svetovanju
Oddelek 157b Navodila za uporabo

Sedmi oddelek
zakonsko pooblastilo

Oddelek 158 Izvedbeni predpisi Pravilnika o davčnih svetovalcih, davčnih zastopnikih in davčnih svetovalcih
T r e t j i  d e l

P r i s i l n i  u k r e p i ,  u p r a v n i  p r e k r š k i
Prvi oddelek
Izvršitev za 

dejanja in opustitve
Oddelek 159 sredstva prisile

Drugi oddelek
kazniva dejanja

§ 160 Nedovoljena pomoč v davčnih zadevah
Oddelek 161 Zaščita označb "Steuerberatungsgesellschaft", "Lohnsteuerhilfeverein" in "Landwirtschaftliche Buchstelle"
Oddelek 162 Kršitev dolžnosti združenj za olajšanje dohodnine
§ 163 Kršitev dolžnosti oseb, ki jih združenje uporablja za pomoč pri davčnih zadevah v okviru pristojnosti na

podlagi oddelka 4 številka 11
§ 164 Postopek

Č e t r t i  d e l
k o n č n e  d o l o č b e

Oddelek 164a Upravni in davčni spori
Oddelek 164b Članarino
§ 164c Predpisi o kariernih skupinah zveznih držav
§ 165 dovoljenje
§ 166 Uporaba prejšnjih predpisov



13. 1. 2020 StBerG - Zakon o davčnem svetovanju

file:///C:/Users/info/Downloads/StBerG - Zakon o davčnem svetovanju2.html 6/40

prva

drugi
tretji
4.
5.

prva
drugi
tretji

prva
drugi
tretji
4.

prva
drugi
tretji

Oddelek 167 Hamburg in svobodno mesto
Oddelek 168 Začetek veljavnosti zakona
Dodatek 
(k stavku 1 § 146)

Razpored pristojbin

Prvi del 
pravil o pomoči v davčnih zadevah

Prvo poglavje 
uresničevanja pomoči v davčnih zadevah

Obseg prvega pododdelka

Neuradna vsebina

1.  področje uporabe

(1) Ta zakon se uporablja za pomoč
v zadevah, ki se nanašajo na davke in prejemke, ki jih urejajo zvezno pravo, pravo Evropske unije ali države
pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, če jih upravljajo zvezni finančni organi ali državni
finančni organi,
v zadevah, ki se nanašajo na dejanski davek ali davek na prenos nepremičnin,
v zadevah v zvezi z davki, ki jih ureja državno pravo ali na podlagi dovoljenja državnega prava,
v monopolnih zadevah,
v drugih zadevah, ki jih upravljajo zvezni finančni organi ali državni davčni organi, če je finančni pravni postopek zanje
odprt z zveznim ali državnim pravom.

(2) Pomoč v davčnih zadevah vključuje tudi
pomoč pri davčnih kazenskih zadevah in globe za davčni prekršek,
pomoč pri vodenju poslovnih knjig in pri pripravi računovodskih izkazov, ki so pomembni za obdavčitev,
pomoč pri zbiranju zahtevkov za povračilo davka ali zahtevkov za nadomestilo.

(3) Določbe posameznega poslovnika glede sprejema pooblaščenih zastopnikov in pomočnikov ostanejo nespremenjene.
(4) Z izjemo 17. člena se zakon o ocenjevanju poklicnih kvalifikacij ne uporablja.

Drugi Razdelitev 
pristojnosti

Neuradna vsebina

§ 2  Poslovna pomoč

Pomoč v davčnih zadevah lahko opravljajo samo poslovne osebe in združenja, ki so za to pooblaščena. To velja brez razlike za
delo s polnim delovnim časom, s krajšim delovnim časom, plačano ali neplačano delo.
Neuradna vsebina

§ 3  Pooblastilo za zagotavljanje neomejene pomoči v davčnih zadevah

Za davčno pomoč v davčnih zadevah so pooblaščeni naslednji:
Davčni svetovalci, davčni zastopniki, odvetniki, evropski odvetniki, računovodje in zapriseženi računovodje,
Partnerska podjetja, katerih partnerji so izključno osebe s številko 1,
Davčne svetovalne družbe, odvetniške družbe, računovodske in računovodske družbe.
(Izbrisana)

Neuradna vsebina

Oddelek 3a  Pooblastilo za zagotavljanje začasne in občasne pomoči v davčnih zadevah

(1) Osebe, ki so poklicno ustanovljene v drugi državi članici Evropske unije ali v drugi državi pogodbenici Sporazuma o
Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švici in so pooblaščene za zagotavljanje poslovne pomoči v davčnih zadevah v skladu z
zakonodajo države stalnega prebivališča, so začasne in občasne pooblaščen za zagotavljanje poslovne pomoči v davčnih
zadevah na področju uporabe tega zakona. Začasna in občasna poslovna pomoč v davčnih zadevah je možna v državi
podružnice. Obseg pristojnosti za zagotavljanje pomoči v davčnih zadevah v Nemčiji je odvisen od obsega te pristojnosti v državi
sedeža. Pri delu v Nemčiji veljajo enaka poklicna pravila kot za osebe, omenjene v § 3. Če niti poklic niti usposabljanje za ta
poklic nista urejena v državi podružnice, se pooblastilo za zagotavljanje poslovne pomoči v davčnih zadevah na nacionalni ravni
uporablja samo, če ima oseba poklic v eni ali več državah članicah ali državah pogodbenicah ali Švici v preteklih desetih letih
izvaja vsaj eno leto. Ali je poslovna pomoč v davčnih zadevah začasna in občasna, je treba oceniti zlasti na podlagi njenega
trajanja, pogostosti, rednega vračanja in stalnosti. če je ta poklic opravljal v eni ali več državah članicah ali državah pogodbenicah
ali Švici vsaj eno leto v preteklih desetih letih. Ali je poslovna pomoč v davčnih zadevah začasna in občasna, je treba oceniti zlasti
na podlagi njenega trajanja, pogostosti, rednega vračanja in stalnosti. če je ta poklic opravljal v eni ali več državah članicah ali
državah pogodbenicah ali Švici vsaj eno leto v preteklih desetih letih. Ali je poslovna pomoč v davčnih zadevah začasna in
občasna, je treba oceniti zlasti na podlagi njenega trajanja, pogostosti, rednega vračanja in stalnosti.
(2) Poslovna pomoč pri davčnih zadevah v skladu s prvim odstavkom je dovoljena le, če se oseba pred prvo določbo v Nemčiji
pisno ali elektronsko prijavi pristojnemu organu. Odgovorni organ je za ljudi iz:

Finska, berlinska zbornica davčnih svetovalcev,
Poljska Brandenburška zbornica davčnih svetovalcev,
Ciper, Zbornica davčnih svetovalcev Bremen,

https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE004004140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE004100319
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE004208140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE023203116
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

prva
drugi
tretji
4.
5.

6.
7.

8.

prva
drugi
tretji

Nizozemska in Bolgarija, Zbornica davčnih svetovalcev Düsseldorf,
Švedska in Islandija, Hamburška zbornica davčnih svetovalcev,
Portugalska in Španija, Hessen zbor davčnih svetovalcev,
Belgija, Kölnska zbornica davčnih svetovalcev,
Estonija, Latvija, Litva Zbornica davčnih svetovalcev Mecklenburg-Zahodna Pomeranija,
Italija, Hrvaška in Avstrija Münchenska zbornica davčnih svetovalcev,
Zbornica davčnih svetovalcev Združenega kraljestva,
Romunija in Lihtenštajn, zbornica davčnih svetovalcev Severni Baden,
Češka Nürnberška zbornica davčnih svetovalcev,
Francija, zbornica davčnih svetovalcev Porenje-Pfalška,
Luksemburška zbornica davčnih svetovalcev Saarland,
Madžarska, Zbornica davčnih svetovalcev Svobodne države Saška,
Slovaška zbornica davčnih svetovalcev Saška-Anhalt,
Danska in Norveška, zbornica davčnih svetovalcev Schleswig-Holstein,
Grčija Stuttgart zbornica davčnih svetovalcev,
Švicarska zbornica davčnih svetovalcev, South Baden,
Malta in Slovenija, Zbornica davčnih svetovalcev Turingije,
Irska, Zbornica davčnih svetovalcev Westphalia-Lippe.

Sporočilo osebe mora vsebovati:
priimek in imena, priimek ali firma, vključno s pravnimi zastopniki,
leto rojstva ali ustanovitve,
poslovni naslov, vključno z naslovi vseh podružnic,
strokovni naziv, pod katerim naj bi se dejavnost izvajala na domačem trgu,
potrdilo, ki navaja, da ima oseba zakonito sedež v državi članici Evropske unije, v drugi državi pogodbenici Sporazuma o
Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švici za poslovno pomoč v davčnih zadevah in da v času predložitve certifikata
ne opravlja te dejavnosti , niti začasno ni prepovedano,
dokazilo o strokovni usposobljenosti,
dokazilo, da je ta poklic opravljal v eni ali več državah članicah ali državah pogodbenicah ali Švici vsaj eno leto v
preteklih desetih letih, če niti poklic niti usposabljanje za ta poklic nista urejena v državi podružnice,
informacije o podrobnostih zavarovanja poklicne odgovornosti ali druge individualne ali kolektivne zaščite v zvezi s
poklicno odgovornostjo.

Obvestilo je treba vsako leto ponoviti, če želi po preteku koledarskega leta oseba ponovno zagotoviti poslovno pomoč pri domačih
davčnih zadevah v skladu z odstavkom 1. V tem primeru je treba ponovno predložiti potrdilo v skladu s stavkom 3 številke 5 in
podatki v skladu s stavkom 3 številke 8. Obvestilo daje osebi pravico do poslovne pomoči v davčnih zadevah v skladu z
odstavkom 1 na celotnem ozemlju Zvezne republike Nemčije.
(3) Takoj, ko je obvestilo v skladu z drugim odstavkom prejeto v celoti, bo pristojni organ poskrbel, da se podatki v skladu s
stavkom 3 drugega odstavka številke 1 do 4 začasno vnesejo ali podaljšajo za eno leto. Vnos je naveden z odgovornim organom
in datumom vnosa. Postopek je brezplačen.
(4) Registrirane osebe v skladu s tretjim odstavkom ali njihovi pravni nasledniki morajo nemudoma pisno obvestiti pristojni organ o
vseh spremembah podatkov v skladu s tretjim odstavkom drugega odstavka drugega odstavka.
(5) Osebe, ki nudijo poslovno pomoč pri domačih davčnih zadevah v skladu s prvim odstavkom, lahko delajo pod strokovnim
naslovom le v uradnih jezikih države sedeža, pod katero ponujajo svoje storitve v državi sedeža. Kdor je nato upravičen do
uporabe poklicnega naziva "davčni svetovalec", "davčni zastopnik" ali "davčni zastopnik" ali "podjetje za davčno svetovanje",
mora navesti tudi strokovno organizacijo, v katero spadajo v državi sedeža in državi sedeža. Izogibati se je treba zmedi z
omenjenimi strokovnimi naslovi.
(6) Pristojni organ lahko osebi, ki nudi davčno pomoč v skladu z odstavkom 1, prepove nadaljnje opravljanje svojih storitev v
državi, če oseba ni več zakonito ustanovljena v državi podružnice ali če je osebi prepovedano opravljati tamkajšnjo dejavnost, če
je nima znanja nemškega jezika, potrebnega za opravljanje poklicnih dejavnosti v Nemčiji, ali če to večkrat privede do napačnega
strokovnega naziva. Začasni vpis v strokovni register v skladu s stavkom 1 odstavka 3 se črta, če postane odredba o prepovedi iz
stavka 1 pravnomočna.
(7) Pristojni organi sodelujejo s pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije, v drugih državah pogodbenicah
Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in v Švici ter na zahtevo pošljejo:

Informacije o zakonitosti ustanove in dobrega upravljanja ponudnika storitev;
Podatek, da ni nobenih strokovnih disciplinskih ali kazenskih sankcij;
Informacije, ki so potrebne v primeru pritožbe prejemnika storitve zoper ponudnika storitev zaradi pravilnega
pritožbenega postopka.

V primeru upravičenih dvomov glede zakonitosti ustanavljanja storitev v drugi državi, njegovega dobrega upravljanja ali odsotnosti
strokovnih disciplinskih ali kazenskih sankcij lahko pristojni organi predložijo vse ustrezne informacije pristojnim organom zahtevo
drugih držav. Odstavek 83 tega zakona in odstavek 30 Davčnega zakonika nista v nasprotju s stavkoma 1 in 2.
Neuradna vsebina

Oddelek 3b  Seznam oseb, pooblaščenih za začasno in občasno pomoč v davčnih zadevah v skladu z oddelkom 3a

(1) Zvezna zbornica davčnih svetovalcev vodi elektronski imenik vseh oseb, ki so začasno vpisane v strokovni register pristojne
zbornice davčnih svetovalcev kot pooblaščene za začasno in občasno pomoč v davčnih zadevah v skladu s stavkom 1 odstavka 3
oddelka 3a. Imenik služi obveščanju organov in sodišč, iskalcev pravic in drugih strank, ki sodelujejo v pravnih poslih. Zbornica
davčnih svetovalcev v avtomatiziran postopek vpiše podatke, ki so začasno shranjeni v strokovnem registru v skladu s tretjim
odstavkom 3. točke 3.a v imenik, ki ga vodi Zvezna zbornica davčnih svetovalcev. Odgovorna zbornica davčnih svetovalcev je v
skladu z zakonom o varstvu podatkov odgovorna za podatke, vnesene v imenik, zlasti za zakonitost raziskave, popolnost in
točnost podatkov.
(2) V imenik je treba vnesti naslednje:
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pri fizičnih osebah priimek in imena, leto rojstva, poslovni naslov, vključno z naslovi vseh podružnic, poklicni naziv, pod
katerim naj bi se dejavnost izvajala na domu v skladu z oddelkom 3a (5), ter ime in naslov tistih v skladu z oddelkom 3a
(2) Klavzula 2, odgovorna zbornica davčnih svetovalcev;
v primeru pravnih oseb in partnerstev, ime ali podjetje, leto ustanovitve, poslovni naslov, vključno z naslovi vseh
podružnic, priimek in imena pravnih zastopnikov, strokovni naziv, pod katerim se mora dejavnost v skladu z odstavkom 5
oddelka 3a izvajati na nacionalni ravni, Ime in naslov pristojne zbornice davčnih svetovalcev v skladu s stavkom 2
oddelka 3a (2).

Neuradna vsebina

§ 3c  Pooblastilo pravnim osebam in združenjem za začasno in občasno pomoč pri davčnih zadevah

Oddelka 3a in 3b se ustrezno uporabljata za pravne osebe in združenja.
Neuradna vsebina

§ 4  Pooblastilo za zagotavljanje omejene pomoči v davčnih zadevah

Za davčno pomoč v davčnih zadevah so pooblaščeni tudi naslednji:
Notarji v okviru svojih pooblastil v skladu z odredbo o zveznih notarjih,
Patentni odvetniki in odvetniške družbe v okviru svojih pristojnosti na podlagi Kodeksa patentnih odvetnikov,
Oblasti in organi javnega prava, pa tudi nadlakalne zmogljivosti za preverjanje organov in institucij javnega prava v okviru
svojih pristojnosti,
Skrbniki in skrbniki tujega premoženja ali premoženja, ki jim je zaupano v zaupne ali varnostne namene, če nudijo pomoč
pri davčnih zadevah v zvezi s temi sredstvi,
Podjetniki, ki vodijo trgovino, če pomagajo svojim strankam v davčnih zadevah v neposredni povezavi s podjetjem, ki je
del njihove trgovine,
skupne revizijske in krovne organizacije ter zadružne skrbniške družbe, pod pogojem, da članom revizijskih in krovnih
združenj v davčnih zadevah pomagajo v okviru njihovih nalog,
kot poklicna predstavniška telesa ali združenja, ustanovljena na podobni podlagi, če svojim članom pomagajo pri davčnih
zadevah v okviru svojih nalog; Člen 95 zveznega zakona o pregnancih ne vpliva na to,
kot strokovno združenje ali na podobni osnovi združenja kmetov in gozdarjev, katerih zakonska naloga je nuditi pomoč
kmetijskim in gozdarskim podjetjem v smislu Zakona o ocenjevanju, pod pogojem, da to pomoč nudijo osebe, ki so
pooblaščene za uporabo izraza "kmetijska računovodska pisarna" in pomoč ne zadeva določanja dohodka iz
samozaposlitve ali podjetja, razen če gre za pomožne dohodke, ki se običajno pojavljajo pri kmetih,

Špediterji, kolikor nudijo pomoč pri zadevah, povezanih z uvoznimi dajatvami ali trošarinsko obdelavo blaga v
trgovini z drugimi državami članicami Evropske unije,
drugih trgovskih družb, če nudijo pomoč pri zadevah, povezanih z uvoznimi dajatvami v zvezi s carinsko
obravnavo,
družbe, navedene v črkah a in b, kolikor nudijo pomoč v davčnih zadevah v skladu z oddelkom 22b zakona o
davku na promet za podjetnike v smislu oddelka 22a zakona o prometnem davku in so na področju uporabe
tega zakona, niso mala podjetja v smislu 19. člena zakona o prometnem davku in ne iz davčni zastopnik je
izključen v skladu z 22.e členom zakona o prometnem davku,

Delodajalci, če svojim zaposlenim zagotavljajo pomoč pri dohodninskih zadevah ali z nadomestilom za družinske
prejemke v smislu zakona o dohodnini,
Združenja za pomoč pri davku od dohodka, v kolikor nudijo pomoč v davčnih zadevah za svoje člane, če ti

Zaslužite dohodek iz zaposlitve, drug dohodek iz tekočih izplačil (22. člen št. 1 zakona o dohodnini), dohodek iz
naslova preživnine (odstavek 22 št. 1a zakona o dohodnini) ali dohodek iz storitev iz oddelka 22 št. 5 zakona o
dohodnini,
ne ustvarjajo dohodka iz kmetijstva in gozdarstva, podjetja ali samozaposlitve ali izvajajo prodajo, za katero se
obračuna DDV, razen če dohodek, na katerem temelji dohodek, ni popolnoma obdavčen v skladu s številkami
12, 26, 26a ali 26b oddelka 3 zakona o dohodnini in
Dohodek iz drugih vrst dohodka, ki ne presega skupno osemnajst tisoč evrov, v primeru skupne ocene
šestintrideset tisoč evrov, je treba prijaviti v postopku ocenjevanja ali prijaviti na podlagi prošnje zavezanca. V
primeru 2. odstavka 2. člena Zakona o dohodnini dohodek prevzame dohodek in v primeru prvega odstavka 23.
člena Zakona o dohodnini dobiček v smislu 1. odstavka 23. člena Zakona o dohodnini ; Izgube se ne
upoštevajo.

Pooblastilo se razširi samo na pomoč pri dohodnini in njenih dodatnih davkih. Kolikor je dovoljeno, imetniku daje tudi
pravico do dodatka za lastnike stanovanja in nadomestil za naložbe v skladu z oddelki 3 do 4 Zakona o dodatkih za
naložbe iz leta 1999, s stroški varstva otrok v smislu oddelka 10 (1) številke 5 zakona o dohodnini v smislu oddelka 35a
zakona Naloge delodajalca, povezane z davkom na dohodek, kot tudi pomoč pri zadevah, povezanih z nadomestilom za
družinske prejemke, v smislu zakona o dohodnini ter drugih olajšav in premij, za katere veljajo določbe davčnega
zakonika. Člani, ki so postali brezposelni, lahko še naprej prejemajo nasvete.
Domače investicijske družbe, pa tudi osebe, družbe in druga skupna podjetja, če predstavljajo kolektivne vloge za
povračilo davka na kapitalski dobiček v imenu upnikov kapitalskih dohodkov v skladu z oddelkom 45b zakona o
dohodnini,
tuje kreditne institucije, če vložijo zahtevke za povračilo davka na kapitalski dobiček v imenu upnikov dohodka od kapitala
v skladu z oddelkom 50d zakona o dohodnini,
Javno imenovani aktuarski strokovnjaki, kolikor svojim strankam nudijo pomoč pri davčnih zadevah v neposredni
povezavi z izračunom pokojninskih rezervacij, tehničnih rezervacij in dodatkov k pokojninskim in podpornim skladom,
tisti, ki sklenejo ali posredujejo pogodbe v smislu oddelka 2 (1) zakona o stanovanjski premiji, če pomagajo pri
izpolnjevanju vlog za stanovanjsko premijo,
Organi, ki jih državno pravo prizna kot primerne v smislu oddelka 305 (1) št. 1 stečajnega zakonika v okviru svojih nalog,

tisti, ki sklenejo ali posredujejo pogodbe v smislu prvega in prvega odstavka 1. člena Zakona o potrjevanju
pokojnin;
pokojninske ustanove, določene v črki a, odstavek 1, odstavek 82 (2) zakona o dohodnini,
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kolikor nudijo pomoč v zvezi s sklenitvijo pogodbe, izvedbo pogodbe ali vloge v skladu z 89. členom Zakona o dohodnini.

Prepoved in prepoved tretjega pododdelka
Neuradna vsebina

§ 5  Prepoved nedovoljene pomoči v davčnih zadevah, zloraba poklicnih nazivov

(1) Ljudje in združenja, ki niso opisana v oddelkih 3, 3a in 4, ne smejo nuditi poslovne pomoči v davčnih zadevah, zlasti ne dajejo
poslovnih nasvetov v davčnih zadevah. Osebe in združenja, opisana v odstavku 4, lahko nudijo poslovno pomoč samo v davčnih
zadevah v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če finančni organi ali zbornice davčnih svetovalcev izvejo dejstva, ki vzbujajo sum, da oseba ali združenje v davčnih zadevah
nudi poslovno pomoč v nasprotju s prvim odstavkom, morajo ta dejstva sporočiti organu, pristojnemu za globe.
(3) Davčni organi ali zbornice davčnih svetovalcev obvestijo organ, pristojen za kazenski postopek, upravno kazen ali postopek
strokovnega nadzora, z znanimi dejstvi, ki upravičujejo sum, da

Osebe, ki nudijo poslovno pomoč v davčnih zadevah, so v nasprotju s 1. odstavkom 132.a člena Kazenskega zakonika
strokovne nazive "davčni svetovalec", "davčni zastopnik", "pravnik", "revizor" ali "zapriseženi računovodja",
Združenja, ki nudijo poslovno pomoč v davčnih zadevah, v nasprotju s 161. členom tega zakona, imena
"Steuerberatungsgesellschaft", "Lohnsteuerhilfeverein", "Landwirtschaftliche Buchstelle" ali nedovoljeno dodajo "und
partner", "partnerstvo" (§ 2 odstavek 1 stavek 1 zakona o družbi družbe ), "Z omejeno poklicno odgovornostjo" ali
ustrezne okrajšave (odstavek 8. člena 8 Zakona o partnerskih družbah) ali v nasprotju s členom 133 pravil
Wirtschaftsprüfer uporabljajo izraze "Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" ali "Buchprüfungsgesellschaft".

Odstavek 83 tega zakona in odstavek 30 Davčnega zakonika nista v nasprotju z obvestili.

opomba

§ 5 odstavek 1 kazen 1: IVm § 1 odstavek 2 št. 2, §§ 2 do 4 StBerG ni združljiv s členom 12 odstavka 1 GG 100-1, kolikor je poslovno
dokončanje tekočega obračuna plač (obračun plač z izjemo ustanovitve v skladu s §§ 41b, 42b EStG 611-1) osebe, ki so opravile izpit za
komercialnega pomočnika, BVerfGE v. 27.1.1982 I 545 - 1 BvR 807/80 -
Neuradna vsebina

§ 6  izjem od prepovedi nepooblaščene pomoči v davčnih zadevah

Prepoved § 5 ne velja za:
zagotavljanje znanstveno utemeljenih poročil,
brezplačno pomoč v davčnih zadevah za sorodnike v smislu 15. člena Davčnega zakonika,
izvajanje mehanskih postopkov pri vzdrževanju knjig in zapisov, pomembnih za obdavčitev; to ne vključuje dodeljevanja
dokumentov računov in izdajanja navodil za rezervacijo,
rezervacija tekočih poslovnih transakcij, tekoče obračunavanje plač in priprava dohodninskih prijav, v kolikor te dejavnosti
odgovorno izvajajo osebe, ki po opravljenem končnem izpitu v komercialnem vajeništvu ali po pridobitvi enakovrednega
usposabljanja na področju računovodstva vsaj tri leta v enem Delali so vsaj 16 ur na teden.

Neuradna vsebina

§ 7  Prepoved pomoči v davčnih zadevah

(1) Davčni urad lahko prepove pomoč v davčnih zadevah, če
če dejavnost izvaja oseba ali združenje, ki ne spada v § 3, 3a ali 4,
če se za izogibanje prepovedi v skladu s členom 5 uporablja dejavnost v skladu s členoma 4 in 6 ali dejavnost
zaposlenega.
(Izbrisana)

(2) Najvišji državni organ, pristojen za finančno upravo, lahko v soglasju s tehnično vključenimi vrhovnimi državnimi organi
prepove vse ali del združenj iz 4. oddelka št. 7, če pomoč v davčnih zadevah ni zagotovljena. To ne velja, če ena od oseb,
naštetih v § 3 št. 1, usmerja pomoč v davčne zadeve.
(3) Lokalni davčni organ je finančni organ, na območju katerega ima oseba ali združenje, katerega dejavnost je prepovedana,
svoje poslovodstvo, ali na območju, v katerem se dejavnost pretežno izvaja. Če krajevna pristojnost ne izhaja iz stavka 1, je
odgovoren davčni organ, v okrožju katerega razlog za uradni akt obstaja.

Četrti pododdelek 
Drugi predpisi

Neuradna vsebina

§ 8  oglaševanje

(1) Sklicevanje na lastne storitve ali storitve tretjih oseb se lahko nanaša na poslovno pomoč v davčnih zadevah, če sta oblika in
vsebina dejavnosti dejansko obveščeni.
(2) Oglaševanje, namenjeno oddaji naročila za poslovno pomoč v davčnih zadevah, je v posameznih primerih prepovedano. To ne
velja za izvajanje dejavnosti v skladu s 6. in 6. odstavkom 6. člena.
(3) Osebe in družbe iz tretjega odstavka 3 do 3 se lahko sklicujejo na svoje pristojnosti za pomoč pri davčnih zadevah v skladu z
veljavnimi strokovnimi predpisi.
(4) Osebe iz 6. člena št. 4 se lahko sklicujejo na svoja pooblastila za pomoč pri davčnih zadevah in se lahko opišejo kot
računovodje. Osebe, ki so pridobile priznano kvalifikacijo "pooblaščeni računovodja" ali "davčni specialist", se lahko prijavijo pod
tem imenom. Imenovane osebe ne smejo kršiti zakona zoper nelojalno konkurenco.
Neuradna vsebina

§ 9  prejemkov

Predložitev ali sprejem dela pristojbin ali drugih ugodnosti za posredovanje naročil, ne glede na to, ali je v zvezi z davčnim
svetovalcem ali davčnim zastopnikom ali s katero koli tretjo osebo, je prepovedano.
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Neuradna vsebina

§ 9a  pristojbina za izvedbo

(1) Sporazumi, pri katerih je plačilo za pomoč v davčnih zadevah ali njegov znesek odvisno od izida zadeve ali uspešnosti
dejavnosti ali na podlagi katerega davčni svetovalec ali davčni zastopnik prejme del znižanja davka, davčnega prihranka ali
davčnega prejemka, ki ga je treba doseči kot pristojbino ( Pristojbina za izvedbo) ni dovoljena, če ni spodaj določeno drugače.
Sporazumi, po katerih je davčni svetovalec ali davčni zastopnik dolžan nositi sodne stroške, upravni stroški ali stroški drugih
strank niso dovoljeni.
(2) Provizija za izvedbo se lahko dogovori samo za posamezen primer in samo, če bi stranki zaradi gospodarskih okoliščin ob
razumnem premisleku in brez dogovora o honorarju za izvedbo preprečili izvajanje zakona. V primeru neuspeha se lahko
dogovorimo, da se ne plača nižje ali nižje od zakonsko določenega nadomestila, če je za uspeh dogovorjeno ustrezno doplačilo
za zakonsko nadomestilo.
(3) Sporazum mora biti v besedilni obliki. Navedeno mora biti kot pogodba o prejemkih ali na primerljiv način, jasno ločena od
drugih sporazumov in ne sme biti vključena v pooblastila. Sporazum mora vključevati:

predvideno zakonsko nadomestilo in, če je primerno, pogodbeno nadomestilo, ki ni povezano z uspešnostjo, za katerega
bi davčni svetovalec ali davčni zastopnik bil pripravljen prevzeti naročilo, in
navedba, kakšno plačilo je treba pridobiti, ko nastopijo pogoji.

(4) V sporazumu morajo biti navedeni tudi glavni razlogi, ki določajo odmero pristojbine za izvedbo. Poleg tega je treba navesti, da
sporazum nima vpliva na sodne stroške, administrativne stroške in stroške drugih strank, ki jih stranka lahko povrne.
(5) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik iz pogodbe o plačilu, ki ne izpolnjuje zahtev 2. in 3. odstavka, ne more zahtevati višjega
od zakonsko določenega nadomestila. Določbe civilnega prava o neupravičeni obogatitvi ostajajo nespremenjene.
Neuradna vsebina

§ 10  Obvestila o kršitvah dolžnosti in druge informacije

(1) Če finančni organi ali zbornice davčnih svetovalcev izvedo dejstva, zaradi katerih obstaja sum, da je katera od oseb,
imenovanih v oddelkih 3, 3a ali 4 št. 1 in 2, kršila poklicno obveznost, jih ta deljenja delijo, če so njihova Za izvajanje pravnih
posledic je potrebno znanje z vidika agencije, ki ga predloži; Odstavek 83 tega zakona in odstavek 30 Davčnega zakonika s tem
nista v nasprotju.
(2) Sodišča in organi zagotavljajo informacije o fizičnih in pravnih osebah z vidika agencije, ki jih predloži

za sprejem na izpit, za oprostitev izpita, za imenovanje in ponovno imenovanje, za umik ali preklic odredbe kot davčnega
svetovalca ali davčnega zastopnika,
za priznanje, za preklic ali preklic priznanja kot davčno svetovanje ali kot združenje za olajšanje dohodnine,
za začetek oprosti ali poklicni sodni postopek za kaznovanje kršitev dolžnosti oz
za pregled nalog vodje svetovalnega centra v smislu oddelka 23 (3)

Organ, odgovoren za odločitev, je potreben, če to ne škodi interesom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je
vredno varstva ali javni interes prevlada nad interesi tajnosti vpletenih. Prenos ne bo izveden, če obstajajo posebni predpisi o
uporabi; Odstavek 83 tega zakona in odstavek 30 Davčnega zakonika s tem nista v nasprotju.
(3) Če imajo fizične ali pravne osebe dodatne kvalifikacije v smislu tretjega odstavka, lahko finančni organi in zbornice davčnih
svetovalcev informacije v smislu drugega odstavka in v skladu s to določbo posredujejo tudi drugim pristojnim organom, če je
njihovo znanje z vidika prenosnega organa za uresničevanje pravnih posledic je potrebno.
Neuradna vsebina

Oddelek 10a  Obvestilo o izidu globega postopka za nepooblaščeno pomoč v davčnih zadevah

(1) Če obstajajo resnični znaki, da se bo nedovoljena pomoč v davčnih zadevah nadaljevala, so davčni organi dolžni obvestiti
zbornico davčnih svetovalcev, na območju katere je oseba zagotovila pomoč v davčnih zadevah, o izidu postopka globe, ki se
začne v skladu s členom 160 sporočiti dejstva, potrebna za uveljavljanje zahtevkov po določbah zakona proti nelojalni konkurenci.
Oddelek 30 davčnega zakonika s tem ni v nasprotju.
(2) Če je pomoč v davčnih zadevah zagotovljena v različnih okrožjih zbornic, se obvestilo pošlje zbornici davčnih svetovalcev, v
okrožju katerih oseba vzdržuje svoje poslovodstvo, ali pa na območju, kjer se dejavnost pretežno izvaja. Če krajevna pristojnost
zbornice davčnih svetovalcev ne izhaja iz prvega odstavka prvega ali drugega odstavka prvega odstavka, je pristojna zbornica
davčnih svetovalcev, v okrožju katere ima sedež davčni organ, ki je sprožil postopek globe v skladu s členom 160.
Neuradna vsebina

Oddelek 10b  mehanizem predhodnega opozarjanja

da je ta oseba uporabila lažne poklicne kvalifikacije (opozorilo). Opozorilo je izdano takoj, vendar najpozneje tri dni po končni
ugotovitvi. Temelji na informacijah iz Uredbe (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o
upravnem sodelovanju s pomočjo informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49 / ES (UL. L
316 z dne 14. 11. 2012, str. 1), ki bo vzpostavljen.
(2) Hkrati z opozorilom iz prvega odstavka prvega odstavka pristojni organ, ki je izdal opozorilo, zadevno osebo pisno obvesti o
opozorilu in njegovi vsebini ter priloži navodila o pravnih sredstvih. Če je vložena pritožba zoper opozorilo, organ, ki je izdal
opozorilo, doda ustrezno opombo k opozorilnemu sporočilu.
Neuradna vsebina

11.  obdelava osebnih podatkov

(1) V kolikor je to potrebno za izpolnjevanje nalog po tem zakonu, se lahko osebni podatki obdelujejo. Osebni podatki se lahko
obdelujejo tudi za namene prihodnjih postopkov po tem zakonu. Posebne kategorije osebnih podatkov v skladu s členom 9 (1)
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov, o prostem pretoku podatkov in o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119,
4.5.2016, str. 1; L 314, 22. 11. 2016, str. 72) lahko v skladu s črko 2 člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 v
tem okviru.
(2) Obdelava osebnih podatkov s strani oseb in podjetij v skladu z odstavkom 3 se izvaja v skladu s poklicnimi obveznostmi, ki
veljajo zanje. Osebe in družbe v skladu s tretjim odstavkom so odgovorne za obdelavo vseh osebnih podatkov svojih strank v
skladu s členom 4 številke 7 Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679. Posebne kategorije osebnih podatkov v skladu s
členom 9 (1) Uredbe (EU) 2016/679 se lahko obdelujejo v skladu s členom 9 (2) (g) Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU)
2016/679.
(3) Odstavek 83 tega zakona in odstavek 30 Davčnega zakonika s tem nista v nasprotju.
Neuradna vsebina

https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE023600140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE004907140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE023900118
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE024000377
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005003123
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE021303301
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12.  Pomoč v davčnem pravu tujih držav

Osebe in združenja v smislu oddelka 3 št. 1 do 3 so pooblaščena za zagotavljanje poslovne pomoči v davčnih zadevah v
zadevah, ki se nanašajo na davčno pravo tujih držav. Ustrezna pooblastila tretjih oseb na podlagi drugih zakonskih določb
ostanejo nespremenjena.

Drugi del, 
združenja olajšav za dohodnino

Naloge prvega pododdelka

Neuradna vsebina

§ 13  Namen in področje dejavnosti

(1) Združenja za pomoč pri dohodnini so sredstva za samopomoč, v katerih lahko zaposleni nudijo pomoč v davčnih zadevah v
okviru pristojnosti v skladu s 4. členom št. 11 za svoje člane.
(2) Združenja za pomoč pri dohodnini za svoje delo zahtevajo priznanje.

Priznavanje drugega pododdelka

Neuradna vsebina

Oddelek 14  Zahteve za priznavanje, začetek dela

(1) Pravno pristojno združenje se lahko prizna kot združenje za pomoč pri dohodnini, če je to v skladu s statutom
njegova naloga je izključno nudenje pomoči v davčnih zadevah v okviru pristojnosti na podlagi oddelka 4 št. 11 za svoje
člane;
sedež in vodenje združenja sta v istem okrožju nadzornega organa;
ime združenja ne vsebuje nobene komponente s posebnim oglaševalskim značajem;
v okviru pristojnosti v skladu z oddelkom 4 št. 11 je zagotovljeno pravilno izvajanje pomoči v davčnih zadevah;
za pomoč pri davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu s § 4 št. 11 se poleg članarine ne zaračuna posebna
pristojbina;
uporaba določb odstavka 1 in 3 oddelka 27 ter členov 32 in 33 nemškega civilnega zakonika ni izključena;
Pogodbe združenja s člani odbora ali njihovimi sorodniki zahtevajo odobritev ali odobritev skupščine;
Skupščina mora potekati v treh mesecih po objavi bistvene vsebine ugotovitev izpita članom (22. odstavek 7. člena št. 2),
na kateri se zlasti razpravlja o rezultatu revizije poslovanja in razrešitvi izvršilnega odbora zaradi njegovega vodenja med
revidiranega proračunskega leta.

Občni zbor lahko prevzame mesto občnega zbora, če zagotavlja zadostno zaščito interesov članov. Predpisi o skupščini se
analogno uporabljajo za predstavniške seje.
(2) Priznanje se lahko podeli samo, če se obstoj zavarovanja pred odgovornostnimi tveganji, ki izhajajo iz pomoči v davčnih
zadevah, dokaže v okviru dovoljenja v skladu s 4. odst. 4 (odstavek 25 (2)).
(3) Pomoč v davčnih zadevah na področju pristojnosti v skladu s 4. členom št. 11 se lahko začne šele po priznanju kot združenje
za pomoč pri dohodnini.
Neuradna vsebina

§ 15  organ za priznanje, statuti

(1) Nadzorni organ, na območju katerega ima združenje sedež, je pristojen za odločanje o vlogi za priznanje kot združenje za
olajšanje dohodnine.
(2) Vlogi za priznanje kot združenje olajšave od dohodnine mora biti priložen javno overjen izvod statuta.
(3) Združenje za pomoč pri dohodnini mora o spremembi statuta prijaviti nadzornemu organu, pristojnemu za sedež združenja, v
roku enega meseca od sprejetja odločitve. Obvestilo o spremembi mora biti priloženo javno overjeni kopiji ustreznega potrdila.
Neuradna vsebina

Oddelek 16  Pristojbine za priznanje

Združenje mora plačati tristo evrov nadzornemu organu za obdelavo vloge za priznanje kot združenje za olajšanje dohodnine.
Neuradna vsebina

§ 17  potrdilo

Nadzorni organ izda potrdilo o priznanju dohodninske olajšave.
Neuradna vsebina

§ 18  poimenovanje "združenje olajšave od dohodka"

Združenje je dolžno v ime združenja vključiti ime "združenje olajšav dohodka".
Neuradna vsebina

19. člen -  prenehanje veljavnosti priznanja

(1) Prepoznanje poteče do leta
Prekinitev združenja;
Opustitev priznanja;
Izguba pravne sposobnosti.

(2) Opustitev je treba pisno izjaviti nadzornemu organu.
Neuradna vsebina

https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005202301
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005305116
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005402140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005503140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005601140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005700319
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005801140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE005903140
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§ 20  Odvzem in preklic priznanja

(1) Nadzorni organ odvzame pripoznanje, če se pojavi po priznanju, da ne bi bilo uspešno.
(2) Nadzorni organ mora preklicati priznanje

če zahteve za priznanje kot združenje davčnih olajšav na plače ne veljajo več, razen če združenje v razumnem roku, ki
ga določi nadzorni organ, določi pogoj, ki ga določa zakon;
če dejansko upravljanje združenja za olajšanje dohodnine ne izpolnjuje zahtev statuta iz 14. člena;
če ni zagotovljeno pravilno izvajanje pomoči v davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu z oddelkom 4 št. 11 ali
ustrezno upravljanje; pravilno upravljanje ni zlasti, če

je trajno kršil obveznosti iz tega zakona oz
združenje olajšav za dohodnino se je poslabšalo; Izguba premoženja se sumi, če se sproži postopek zaradi
insolventnosti nad sredstvi združenja za pomoč pri dohodnini ali če je združenje za pomoč pri dohodnini vpisano
v evidenco dolžnikov, ki jo vodi izvršilno sodišče (odstavek 26 (2) Zakona o insolventnosti; odstavek 882b
Zakona o pravdnem postopku).

(3) Združenje za olajšanje dohodnine mora biti zaslišano pred umikom ali preklicem.

Naloge tretjega pododdelka

Neuradna vsebina

Oddelek 21  Obveznost snemanja

(1) Združenje za olajšanje dohodnine mora vse prihodke in odhodke beležiti stalno in v celoti. Zapisi morajo biti narejeni takoj in v
nemškem jeziku.
(2) Zneski, prejeti za posamezne člane združenja olajšav za dohodnino, se evidentirajo ločeno od sredstev združenja in se
upravljajo ločeno.
(3) Združenje za pomoč pri dohodnini mora na začetku svoje dejavnosti in na koncu vsakega poslovnega leta evidentirati svoja
sredstva in dolgove na podlagi takratnega inventarja in jih sestaviti v pregled premoženja.
(4) Dokumente in druge dokumente je treba zbirati pravilno in hraniti šest let. Evidenco prihodkov in odhodkov ter bilance stanja je
treba voditi deset let. Poleg tega se za shranjevanje dokumentov, drugih dokumentov, evidenc in pregledov premoženja ustrezno
uporabljajo določbe Trgovinskega zakonika o shranjevanju bilanc stanja, zalog, dokumentov in drugih dokumentov.
(5) Ostali predpisi o evidentiranju in računovodskih obveznostih ne vplivajo.
Neuradna vsebina

22.  pregled poslovanja

(1) Združenje za pomoč pri dohodnini ima popolnost in pravilnost evidenc in bilance stanja (21. odstavek 1. do 3. odstavek 21.
člena) ter skladnost dejanskega vodenja z zakonskimi dolžnostmi združenja za pomoč pri dohodnini letno v šestih mesecih po
koncu poslovnega leta s strani enega ali več poslovnih revizorjev da se preveri.
(2) Poslovni revizorji so lahko imenovani samo

Osebe in podjetja, ki imajo pravico do neomejene pomoči v davčnih zadevah v skladu s členom 3,
Revizijska združenja, katerih zakonski namen vključuje redno ali izredno revizijo članov, če je vsaj en pravni zastopnik
združenja davčni svetovalec, davčni zastopnik, odvetnik, evropski odvetnik, revizor ali zapriseženi računovodja.

(3) Nobena oseba ne more biti dejavna kot revizor, ki je zaskrbljen zaradi pristranskosti, zlasti zato, ker so člani upravnega
odbora, posebni zastopniki ali zaposleni v združenju za olajšanje dohodnine, ki ga je treba revidirati.
(4) Revizorji morajo imeti dostop do knjig in evidenc, pa tudi do korespondence združenja in jim omogočiti pregled gotovine v
blagajni in zaloge drugih sredstev. Zagotoviti jim je treba vse informacije in dokaze, potrebne za natančen pregled.
(5) Poslovni revizorji so dolžni izvajati vestne in nepristranske presoje ter varovati zaupnost. Ne smejo izkoriščati poslovnih
skrivnosti, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojih nalog brez dovoljenja. Vsakdo, ki namerno ali hudo malomarno krši svoje
obveznosti, odgovarja združenju olajšav za dohodnino za nastalo škodo. Več ljudi je solidarno odgovornih.
(6) Poslovni revizorji morajo rezultate revizije takoj pisno sporočiti izvršnemu odboru združenja za pomoč pri dohodnini.
(7) Združenje za olajšanje dohodnine ima

pošlje kopijo tega pristojnemu nadzornemu organu v roku enega meseca po prejemu revizijskega poročila, vendar
najpozneje v devetih mesecih po koncu poslovnega leta;
da v šestih mesecih po prejemu poročila o pregledu pisno obvesti člane o glavni vsebini ugotovitev izpita.

Neuradna vsebina

Oddelek 23  Izvajanje pomoči v davčnih zadevah v okviru pristojnosti na podlagi oddelka 4, številka 11, svetovalni
centri

(1) Pomoč v davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu s 4. členom št. 11 lahko izvajajo samo osebe, ki pripadajo
svetovalnemu centru. Za vsak svetovalni center mora biti imenovan vodja. Naenkrat lahko upravlja samo še en svetovalni center.
(2) Združenje za olajšanje dohodnine mora vzdrževati vsaj en svetovalni center v okrožju nadzornega organa, v katerem ima
sedež. V okrožjih drugih nadzornih organov je dovoljeno vzdrževanje svetovalnih centrov.
(3) Združenje za olajšanje dohodnine lahko imenuje osebe, ki vodijo svetovalni center, ki:

spadajo v skupino oseb iz § 3 št. 1 oz
so opravili zaključni izpit iz komercialnega vajeništva ali imajo drugo enakovredno kvalifikacijo in tri leta najmanj 16 ur na
teden na področju davkov, ki jih upravljajo zvezni ali državni davčni organi, ali
vsaj tri leta delali na področjih zakonodaje o dohodnini, ki je pomembna za svetovalni organ v skladu z oddelkom 4 št. 11,
najmanj 16 ur na teden; Obdobja usposabljanja ne morejo šteti za vsaj tri leta dejavnosti.

Vodja svetovalnega centra ne sme biti imenovan, če je ravnal tako, da obstaja razlog za zaskrbljenost, da ne bo opravljal
dolžnosti združenja za olajšanje dohodnine.
(4) Združenje za pomoč pri dohodnini mora obvestiti nadzorni organ, ki je pristojen za sedež svetovalnega centra

odpiranje, zapiranje in sprememba naslova svetovalnega centra;
imenovanje ali razrešitev vodje svetovalnega centra;
osebe, ki jih združenje uporablja v davčnih zadevah v okviru pristojnosti na podlagi oddelka 4 št. 11.

https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE006000319
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE006104140
https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/index.html#BJNR013010961BJNE006208123
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(5) Uradnemu obvestilu o imenovanju vodje svetovalnega centra mora biti priloženo dokazilo, da so izpolnjene zahteve iz tretjega
odstavka.
(6) Svetovalni center lahko opravlja svoje delo le, če je bil on in upravnik svetovalnega centra vpisan na seznam združenj za
pomoč pri dohodnini po preverjanju zahtev iz tretjega odstavka pri pristojnem nadzornem organu (2. odstavek 27. člena).
Neuradna vsebina

§ 24  Obdelava nerešenih davčnih zadev v okviru dovoljenja v skladu s številko 4

(1) Če se je priznanje kot združenje olajšav za plače izteklo, preklicalo ali preklicalo, lahko nadzorni organ na zahtevo dovoli
združenju, da imenuje zastopnika, ki bo v okviru pristojnosti obravnaval nerešene davčne zadeve na podlagi oddelka 4 št. 11.
(2) Zastopnika je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje zahteve iz 3. odst. 23.
(3) Dovoljenje v skladu s prvim odstavkom se lahko izda največ šest mesecev; prekliče se lahko kadar koli.
(4) Oddelka 2 in 3 oddelka 70 se smiselno uporabljata.
Neuradna vsebina

Oddelek za  omejitev odgovornosti, zavarovanje odgovornosti v 25. členu

(1) Odgovornosti združenja za krivdo organov in uslužbencev ni mogoče izključiti v primeru pomoči v davčnih zadevah v okviru
pristojnosti na podlagi oddelka 4 št. 11 za člane.
(2) Združenja za pomoč pri dohodnini morajo biti ustrezno zavarovana pred odgovornostnimi tveganji, ki izhajajo iz pomoči v
davčnih zadevah v okviru pristojnosti organa v skladu s 4. členom št. 11. Nadzorni organ je pristojni organ v smislu 2. odstavka
117. člena Zakona o zavarovalni pogodbi.
(3) (opustil)
Neuradna vsebina

§ 26  Splošne obveznosti združenj za olajšanje dohodnine

(1) Pomoč pri davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu s 4. členom št. 11 je ustrezna, vestna, zaupna in se mora izvajati v
skladu s predpisi o oglaševanju (odstavek 8).
(2) Izvajanje druge gospodarske dejavnosti v zvezi s pomočjo v davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu s 4. členom 11 št.
Ni dovoljeno.
(3) Vse osebe, ki jih združenje uporablja za pomoč pri davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu z oddelkom 4 št. 11, morajo
izpolnjevati obveznosti iz prvega in drugega odstavka.
(4) Datoteke o pomoči v davčnih zadevah v okviru pristojnosti v skladu z oddelkom 4 št. 11 se hranijo deset let po dejavnosti
združenja v davčnih zadevah članice. Odstavek 66 se smiselno uporablja.

Nadzor četrtega pododdelka

Neuradna vsebina

Oddelek 27  nadzorni organ

(1) Nadzorni organ je regionalni finančni urad ali državni organ za finance, ki ga določi vlada države. Nadzira združenja za
olajšanje dohodnine, ki imajo sedež v okrožju nadzornega organa.
(2) Nadzoru s strani nadzornega organa veljajo tudi vsi svetovalni centri v okrožju nadzornega organa. Ugotovitve, ki jih je opravil
nadzor, je treba sporočiti nadzornemu organu, ki je pristojen za sedež združenja za olajšanje dohodnine.
(3) Davčni organi obvestijo pristojni nadzorni organ o dejstvih, ki so jim znana, zaradi katerih obstaja sum, da je združenje olajšav
za dohodnino kršilo določbe tega zakona.
Neuradna vsebina

Oddelek 28  Obveznost nastopa pred nadzornim organom, pooblastila nadzornega organa

(1) Člani sveta združenja za pomoč pri plačilu plač in osebe, katerih združenje uporablja pomoč pri davčnih zadevah v okviru
pristojnosti v skladu z oddelkom 4 št. 11, se morajo na zahtevo nadzornega organa pojaviti, predložiti podatke, izpise rok in
poslovne dokumente obvezna.
(2) Uradniki, pooblaščeni za nadzor, imajo pravico, da med poslovnim in delovnim časom vstopijo v poslovne prostore združenja
za davčno dohodnino in osebe iz prvega odstavka zaradi opravljanja pregledov ali drugih ugotovitev, za katere menijo, da so
potrebne za izvajanje nadzora ,
(3) Če vodja svetovalnega centra ni na voljo ali če oseba, imenovana za vodjo, ne izpolnjuje zahtev iz 3. točke 23. člena ali če
svetovalni center ne zagotavlja izpolnjevanja obveznosti iz oddelka 26, lahko nadzorni organ pogodbo zaključi. naročite ta
svetovalni center.
Neuradna vsebina

§ 29.  Sodelovanje nadzornega organa na splošnih skupščinah

(1) Nadzorni organ mora biti obveščen o prihajajočih skupščinah najmanj dva tedna vnaprej.
(2) Nadzorni organ je upravičen, da na skupščino pošlje predstavnike.
Neuradna vsebina

Oddelek 30  Seznam združenja davčnih olajšav

(1) Nadzorni organi vodijo register
združenja olajšav za dohodnino, ki imajo sedež v okrožju nadzornega organa;
svetovalni centri v okrožju nadzornega organa.

(2) Vsakdo, ki izkaže upravičen interes, je dovoljen za ogled imenika.

Dovoljenje petega pododdelka

Neuradna vsebina

Oddelek 31  Izvajanje določb predpisov o združenjih za pomoč pri dohodnini

(1) Zvezno ministrstvo za finance je pooblaščeno, da izda določbe z odredbo s soglasjem Zveznega sveta
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o postopku za priznanje kot združenje za olajšanje dohodnine,
o vzpostavitvi in   vzdrževanju imenika v skladu z oddelkom 30 (1) in o obveznostih registracije združenj za olajšanje
dohodnine v zvezi z registracijo,
o postopkih za odpiranje, zapiranje in spremembo naslova za svetovalne centre in za imenovanje vodij svetovalnih
centrov;
o izjavah in dokazih, potrebnih za imenovanje vodje svetovalnega centra;
o sklenitvi in   vzdrževanju zavarovanja odgovornosti, vsebini, obsegu in izključitvah zavarovalne pogodbe ter višini
minimalnega kritja.

(2) Vlade držav so pooblaščene, da naloge, dodeljene regionalnim finančnim upravam, v skladu z drugim oddelkom prvega dela
prenesejo na drug organ za državne finance. Te naloge se lahko po dogovoru prenesejo tudi na državni davčni organ v drugi
državi. Vlade države lahko pooblastilo z odlokom prenesejo na najvišji državni organ, pristojen za finančno poslovodenje.

Drugi del predpisov o 
davčnih svetovalcih

Prvi del 
Splošni predpisi

Neuradna vsebina

Oddelek 32  davčni svetovalci, davčni zastopniki in družbe za davčno svetovanje

(1) Davčni svetovalci, davčni zastopniki in družbe za davčno svetovanje nudijo poslovno pomoč v davčnih zadevah v skladu z
določbami tega zakona.
(2) Davčni svetovalci in davčni zastopniki so neodvisni organ za izvajanje davčnega pravosodja. Naročiti morate. Prakticirate prost
poklic. Vaša dejavnost ni trgovina.
(3) Podjetja za davčno svetovanje zahtevajo priznanje. Priznavanje zahteva dokazilo, da podjetje upravljajo davčni svetovalci.
Neuradna vsebina

§ 33  vsebina dejavnosti

Davčni svetovalci, davčni zastopniki in družbe za davčno svetovanje so naloženi, da svojim strankam svetujejo glede davčnih
zadev, jih zastopajo in jim pomagajo pri reševanju njihovih davčnih zadev in izpolnjevanju njihovih davčnih obveznosti. To
vključuje tudi pomoč pri davčnih kazenskih zadevah in globe za davčno kršitev ter pomoč pri izpolnjevanju računovodskih
obveznosti na podlagi davčne zakonodaje, zlasti pripravo računovodskih izkazov, ki so pomembni za obdavčitev, in njihovo
presojo po davčnem pravu.
Neuradna vsebina

Oddelek 34  Strokovna ustanova, nadaljnji svetovalni centri

(1) Davčni svetovalci in davčni zastopniki morajo takoj po imenovanju ustanoviti in vzdrževati poklicno ustanovo. Poklicna
ustanovitev samozaposlenega davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika je vaša lastna praksa, v kateri večinoma opravljate
svoj poklic. Davčni svetovalec ali davčni zastopnik, ki je zaposlen izključno v skladu z oddelkom 58, je redni kraj dela, v primeru
več delovnih razmerij pa njegov prvi sedež.
(2) Nadaljnje svetovalne centre je mogoče vzdrževati, če to ne vpliva na izpolnjevanje poklicnih dolžnosti. Vodja centra za
nadaljnje svetovanje mora biti drug davčni svetovalec ali davčni zastopnik, ki ima svoj poklicni sedež na lokaciji svetovalnega
centra ali v njegovi bližini. Stavek 2 se ne uporablja, če se center za nadaljnje svetovanje nahaja v drugi državi članici Evropske
unije ali v drugi državi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švici. Zbornica davčnih svetovalcev,
pristojnih za poklicno ustanovo, lahko na zahtevo dovoli izjemo od stavka 2. Če je drugo svetovalno središče v drugem okrožju
zbornice, mora biti pred odobritvijo izjeme zaslišana zbornica davčnih svetovalcev, odgovorna za nadaljnje svetovanje.

Drugi del 
zahteve za strokovno prakso

Prvo pododdelek 
Osebne zahteve

Neuradna vsebina

35. člen  Pridobitev izpita, izvzetje izpita, organizacijsko izvajanje izpita, sprejem izpita, ponovitev izpita in
izpolnjevanje izpitne komisije

(1) Imenuje se lahko samo davčni svetovalec, ki je izpit opravil kot davčni svetovalec ali je bil izvzet iz tega izpita. Izpit je treba
opraviti pred izpitno komisijo, ki naj bo oblikovana pri najvišjem regionalnem organu, pristojnem za finančno poslovodenje. Sem
sodijo trije višji javni uslužbenci ali primerljivi uslužbenci finančne uprave, eden od njih kot predsednik, trije davčni svetovalci ali
dva davčna svetovalca in predstavnik poslovne skupnosti.
(2) Za udeležbo na izpitu je potreben sprejem.
(3) Rezultat pregleda bo vlagatelj objavil najvišji regionalni organ, pristojen za finančno poslovodenje. Izpit mora opraviti najvišji
državni organ, pristojen za finančno poslovodenje, oprostitev pregleda pa mora pisno potrditi pristojna zbornica davčnih
svetovalcev.
(4) Test se lahko ponovi dvakrat.
(5) Dostop do izpita, oprostitev izpita in organizacijsko izvajanje izpita so naloge odgovorne zbornice davčnih svetovalcev. Za
opravljanje izpita je odgovorna izpitna komisija.
Neuradna vsebina

36. člen  Zahteve za sprejem na izpit

(1) Za sprejem na izpit za davčnega svetovalca mora biti prijavitelj
je uspešno zaključil diplomo iz ekonomije ali prava ali drugo diplomo iz ekonomije in
nato deloval praktično.
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Praktična dejavnost mora biti izvedena v obdobju najmanj treh let, če je standardno obdobje študija za visokošolsko izobraževanje
v skladu s stavkom 1 številka 1 krajše od štirih let, sicer v obdobju vsaj dveh let. Če je bila univerzitetna diploma v skladu s
stavkom 1 številka 1 pridobljena in je bila v skladu s stavkom 1 številka 1 pridobljena še nadaljnja univerzitetna diploma v skladu s
stavkom 1 številka 1, ki predpostavlja takšno prvo stopnjo, se standardna študijska obdobja obeh predmetov seštejejo; Obdobje
praktičnega dela se upošteva, če leže po pridobitvi prve poklicne kvalifikacije.
(2) Vlagatelj mora biti sprejet tudi na pregled pri davčnem svetovalcu, če:

je opravil zaključni izpit iz komercialnega vajeništva ali ima drugo enakovredno kvalifikacijo in je delal osem let po
končanem vajeništvu ali šest let v primeru uspešno opravljenega izpita kot pooblaščeni računovodja ali davčni specialist
oz.
je poslušal ali poslušal finančno upravo kot uradnika višje službe ali kot primerljiv uslužbenec in je zanjo delal vsaj šest
let kot uradnik ali na vsaj enakovrednem položaju.

(3) Praktična dejavnost, ki se zahteva v odstavkih 1 in 2, mora zajemati najmanj 16 ur na teden na področju davkov, ki jih
upravljajo zvezni ali državni finančni organi.
(4) Dokazila o obstoju pogojev, določenih v odstavkih 1 do 3, je treba predložiti v skladu z določbami uradnega obrazca, ki je bil
uveden v skladu s črko 1 oddelka 158 št. Vlagatelj mora tem dokumentom priložiti svojo vlogo za sprejem na izpit.

opomba

(+++ § 36: Za uporabo glej § 157c +++)
Neuradna vsebina

Oddelek 37  Pregled davčnega svetovalca

(1) Vlagatelj mora s pregledom dokazati, da je sposoben pravilno opravljati funkcijo davčnega svetovalca.
(2) Izpit je razdeljen na pisni del, sestavljen iz treh nadzorniških nalog in ustnega izpita. Čas izvedbe pisnega dela izpita, izpitne
naloge nadzornega dela, čas obdelave in pripomočki, dovoljeni za pisni del izpita, določijo najvišji finančni organi zveznih držav, ki
so pristojni za finančno upravo.
(3) Izpitna področja pregleda davčnega svetovalca so

Davčno procesno pravo ter davčno kazensko pravo in davčnopravni zakon o prekrških,
Davki na dohodek in dohodek,
Zakon o vrednotenju, davek na dediščino in davek na premoženje,
Trošarine in prometne takse, osnovna načela carinskega prava,
Trgovinsko pravo in osnovna načela civilnega prava, prava družb, insolvenčnega prava in prava Evropske unije,
Poslovna administracija in računovodstvo,
gospodarstvo,
Strokovno zakon.

Za vsa področja ni treba preučiti.
Neuradna vsebina

Oddelek 37a  Pregled v posebnih primerih

(1) Pooblaščeni javni računovodje in zapriseženi računovodje ter vlagatelji, ki so izpit opravili kot pooblaščeni računovodje ali
zapriseženi računovodje, lahko na zahtevo opravijo skrajšani različico pregleda davčnega svetovalca. Območja izpitov, omenjena
v odstavku 3 odstavka 37. člena, se ne uporabljajo. Izpit je razdeljen na pisni del, sestavljen iz dveh nadzorniških del in ustnega
izpita.
(2) Kandidati s potrdilom o usposobljenosti ali usposabljanju, ki so upravičeni do neodvisne pomoči v davčnih zadevah v drugi
državi članici Evropske unije ali državi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švici, se lahko prijavijo
na preizkus usposobljenosti v smislu prvega odstavka 14. člena v povezavi z odstavkom 3 Direktive 2005/36 / ES. Z uspešno
opravljenim preizkusom usposobljenosti se pridobijo enake pravice kot pri uspešno opravljenem izpitu davčnega svetovalca.
(3) Potrdila o usposobljenosti in usposabljanju v smislu odstavka 2 mora v državi članici ali državi pogodbenici ali Švici izdati
organ, pristojen v skladu z lokalnimi zakonskimi in upravnimi določbami. Potrditi morate, da je imetnik upravičen do pomoči pri
davčnih zadevah v državi, v kateri je pridobil poklicno kvalifikacijo. Dokazi v skladu s stavkom 2 so enakovredni dokazom o
usposabljanju, ki

potrjujejo uspešno zaključeno usposabljanje, ki ga v drugi državi članici ali državi pogodbenici ali Švici opravijo za polni
ali krajši delovni čas v okviru formalnih ali neformalnih programov usposabljanja,
ki jih država članica izdajateljica ali država pogodbenica ali Švica prizna kot enakovredne dokaze v skladu s stavkom 2 in
2
dodeli enake pravice v zvezi z opravljanjem ali opravljanjem poklica davčnega svetovalca ali priprave na opravljanje
poklica davčnega svetovalca.

Dokazi v skladu s stavkom 2 so enakovredni tistim, ki potrjujejo poklicno usposobljenost, ki ne izpolnjujejo zahtev zakonskih in
upravnih predpisov matične države članice za začetek in opravljanje poklica davčnega svetovalca, vendar dajo svojemu imetniku
pravico do pravic matične države članice v skladu z ustreznimi tamkajšnjimi pravicami Posojilni predpisi. Vlagatelji iz držav, v
katerih poklic davčnega svetovalca ni urejen, morajo tudi v preteklih desetih letih ta poklic opravljati najmanj 16 ur na leto v državi
članici ali državi pogodbenici ali Švici. Pristojni organ v skladu s stavkom 1 mora potrditi, da je bil imetnik pripravljen na opravljanje
poklica.
(3a) Pristojni organ mora vlagatelju dokumente potrditi v roku enega meseca in jih po potrebi obvestiti, kateri dokumenti manjkajo.
Preizkus usposobljenosti mora biti načrtovan najpozneje šest mesecev po odločitvi o sprejemu na preizkus usposobljenosti.
(4) Kandidati s predpogoji iz odstavka 2 naj uporabijo preizkus usposobljenosti, da dokažejo svojo sposobnost pravilnega
opravljanja poklica davčnega računovodje tudi v Nemčiji. Preizkus usposobljenosti zajema znanje, ki je potrebno za opravljanje
poklica s področij, določenih v oddelku 37 (3). Preizkus usposobljenosti je razdeljen na pisni del, sestavljen iz največ dveh
nadzorniških del z različnih izpitnih področij in ustnega izpita. Izpit se ne uporablja kot celota ali na enem od izpitnih področij,
omenjenih v odstavku 3 odstavka 37, pod pogojem, da prosilec lahko dokaže, da je pridobil znaten del znanja, veščin in
kompetenc v okviru svojega predhodnega usposabljanja, nadaljnjega usposabljanja ali svoje prejšnje poklicne dejavnosti, ki se
zahtevajo pri celotnem izpitu ali na enem od izpitnih področij iz tretjega odstavka 37. člena in jih je uradno priznal pristojni organ.
Dokazilo o znanju, pridobljenem med predhodnim usposabljanjem, je treba predložiti z diplomami ali enakovrednimi potrdili o
izpitu države ali državne priznane univerze ali visoke šole ali druge ustanove za usposabljanje. Kot dokaz o znanju, pridobljenem
v prejšnji poklicni dejavnosti, je treba predložiti sezname primerov, ki morajo redno vsebovati naslednje podatke: datoteko ali
poslovni simbol, predmet, obdobje, vrsto in obseg dejavnosti, status. Po potrebi je treba anonimne vzorce dela predložiti organu,
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pristojnemu za pregled. Če pristojni organ zavrne opustitev pregleda kot celote ali odsotnosti določenih preglednih področij v
skladu s stavkom 1, mora obrazložiti odločitev. V zvezi z neodločenim izpitom ali neodpovedenimi izpitnimi območji je treba
sporočiti bistvene razlike med predhodnim usposabljanjem prijavitelja in zahtevanim usposabljanjem v Nemčiji, pa tudi razloge,
zakaj teh razlik ni mogoče nadomestiti z znanji, spretnostmi in kompetencami, ki so jih že pridobili pri prosilcu. ,
(4a) Pristojni organi v smislu odstavka 3 sodelujejo s pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije, v državah
pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in Švici ter izmenjujejo informacije o obstoju disciplinskih,
kazenskih ali drugih resnih Dejstva, če vplivajo na poklicno prakso prizadetih. Odstavek 83 tega zakona in odstavek 30 Davčnega
zakonika s tem nista v nasprotju.
(5) Za skrajšani obrazec in preizkus usposobljenosti sicer veljajo predpisi za pregled davčnega svetovalca.
Neuradna vsebina

Odstavek 37b  Odgovornost za sprejem na izpit, za izvzetje iz izpita, za organizacijsko izvajanje izpita, za sprejem
izpita ter za imenovanje in razrešitev izpitne komisije

(1) Zbor davčnih svetovalcev je pristojen za sprejem na izpit, za izvzetje iz izpita in za organizacijsko izvedbo izpita, v okrožju
katerega je vlagatelj v času vložitve prijave pretežno zaposlen ali če vlagatelj ni aktiven, prebiva. V primeru več rezidenc je
odločilen kraj stalnega prebivališča, v katerem prosilec pretežno prebiva.
(2) Če je zadevna lokacija v skladu s prvim odstavkom v tujini, je odgovorna zbornica davčnih svetovalcev, na območju katere je
nameravani poklicni obrat v Nemčiji. Če je kraj predvidene strokovne ustanove v tujini, je odgovorna zbornica davčnih
svetovalcev, na kateri je bila zaprošena prošnja za sprejem na izpit.
(3) Za izpolnjevanje nalog iz prvega odstavka lahko zbornica davčnih svetovalcev po dogovoru ustanovi skupni organ z drugo
zbornico davčnih svetovalcev, kar zahteva odobritev najvišjega regionalnega organa, pristojnega za finančno poslovodenje. To
velja tudi čez državne meje, če jih odobrijo vrhovni državni organi, pristojni za finančno upravo. Skupno telo deluje za zbornico
davčnih svetovalcev, ki je lokalno odgovorna za vlagatelja. Če je v državi več zbornic davčnih svetovalcev, najvišji regionalni
organ, pristojen za finančno poslovodenje, po posvetovanju z zbornicami davčnih svetovalcev določi, ali eden, več skupaj ali vsak
zbor davčnih svetovalcev opravlja naloge zase.
(4) Za opravljanje izpita je odgovorna izpitna komisija pri najvišjem regionalnem organu, pristojnem za finančno upravo, na
območju katerega je bil kandidat sprejet na izpit. Odgovornost se lahko sporazumno prenese na revizijsko komisijo pri drugem
vrhovnem državnem organu, pristojnem za finančno poslovodenje.
(5) Imenovanje in razrešitev predsednika, drugih članov izpitne komisije in njihovih namestnikov opravi najvišji regionalni organ,
pristojen za finančno poslovodenje. Lahko se oblikuje več izpitnih komisij.
Neuradna vsebina

Oddelek 38  Zahteve za izvzetje iz izpita

(1) Pregled davčnega svetovalca je oproščen
Profesorji, ki so na nemški univerzi kot profesor poučevali najmanj deset let na področju davkov, ki jih upravljajo zvezni
ali državni davčni organi;
nekdanji finančni sodniki, ki so vsaj deset let delali na področju davkov, ki jih upravljajo zvezni ali državni davčni organi;
nekdanji visoki funkcionarji in primerljivi zaposleni

finančna uprava, ki je najmanj deset let delala v višji službi ali kot zaposlena v primerljivih skupinah prejemkov
na področju davkov, ki jih upravljajo zvezni ali državni finančni organi kot vodja področij ali vsaj na
enakovrednem položaju,
zakonodajnih organov, sodišč finančne pristojnosti, pa tudi najvišjih organov in revizijskih organov zvezne in
državne vlade, ki so v višji službi ali kot zaposleni v primerljivih skupinah prejemkov vsaj deset let pretežno na
področju davkov, ki jih upravljajo zvezni ali državni finančni organi kot upravljavci predmetnih področij oz. delali
vsaj v enakovrednem položaju; zaposleni v parlamentarnih skupinah nemškega Bundestaga se v smislu te
uredbe štejejo za zaposlene v zakonodajnih organih;

nekdanji visoki funkcionarji in primerljivi zaposleni
finančna uprava, ki je najmanj petnajst let delala v višji ali višji službi ali kot zaposlena v primerljivih skupinah
prejemkov na področju davkov, ki jih kot uradnik ali vsaj v enakovrednem položaju vodijo zvezni ali državni
finančni organi,
zakonodajnih organov, sodišč finančne pristojnosti, pa tudi najvišjih organov in revizijskih organov zvezne in
državne vlade, ki so v višji ali višji službi ali kot zaposleni v primerljivih skupinah prejemkov vsaj petnajst let,
pretežno na področju davkov, ki jih upravljajo zvezni ali državni finančni organi kot Uradnik ali vsaj v
enakovrednem položaju; Zaposleni v parlamentarnih skupinah nemškega Bundestaga veljajo za zaposlene v
zakonodajnih organih v smislu te uredbe.

(2) 3. in 4. odstavek 36. člena se uporabljata tudi za oprostitev preverjanja. Osebe, ki spadajo pod odstavek 2 do 4 prvega
odstavka, in profesorji na državnih tehničnih visokih šolah s tečaji usposabljanja za javno službo so lahko izvzeti izpit šele po
odhodu iz javne službe ali po zaposlitvi kot član parlamentarne skupine nemškega Bundestaga.
Neuradna vsebina

Oddelek 38a  Zavezujoče informacije

(1) Odgovorna zbornica davčnih svetovalcev na zahtevo posreduje zavezujoče informacije o izpolnjevanju posameznih zahtev za
sprejem na izpit ali za izvzetje iz izpita.
(2) Odstavek 37b (1) do (3) se ustrezno uporablja za krajevno pristojnost.
Neuradna vsebina

Oddelek 39  Pristojbine za sprejem, preizkušanje, izvzetje in zavezujoče informacije, povračilo stroškov

(1) Vlagatelj mora plačati dvesto evrov pristojbine za obdelavo vloge za sprejem na izpit, za oprostitev izpita ali za posredovanje
zavezujočih informacij o izpolnjevanju posameznih zahtev za sprejem na izpit ali za oprostitev izpita plačati odgovorni zbornici
davčnih svetovalcev.
(2) Vlagatelj mora za preverjanje plačati tisoč evrov pristojbine pristojnemu zbornici davčnih svetovalcev do časa, ki ga določi
pristojna zbornica davčnih svetovalcev. Če prijavitelj pristojbine ne plača pravočasno, se to šteje za opustitev sprejema na izpit.
Če vlagatelj odstopi od pregleda do datuma, ki ga določi pristojna zbornica davčnih svetovalcev, se pristojbina ne zaračuna. Če
vlagatelj odpove do konca obdobja obdelave zadnjega nadzornega dela, se mu povrne polovica pristojbine.
(3) V seznamu pristojbin v skladu z 2. odstavkom 79. člena se lahko določi znesek razen pristojbin iz odstavkov 1 in 2.
(4) Odgovorna zbornica davčnih svetovalcev mora povrniti stroške, nastale za pripravo revizijskih nalog za nadzorno delo,
najvišjemu regionalnemu organu, pristojnemu za finančno poslovodenje. Nadomestila in druge izdatke za člane revizijske komisije
članom revizijske komisije izplača neposredno odgovorna zbornica davčnih svetovalcev. Vrhovni državni organ, pristojen za
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finančno upravo, je oproščen plačilnih obveznosti do članov izpitne komisije. Za plačila v skladu s stavkoma 1 in 2 odgovorna
zbornica davčnih svetovalcev ne more zahtevati zamenjave od najvišjega regionalnega organa, pristojnega za finančno
poslovodenje.
Neuradna vsebina

Odstavek 39a  Umik odločb

(1) Pristojni zbornici davčnih svetovalcev mora odvzeti izpit ali izvzetje iz izpita, odločbo o izpitu mora umakniti najvišji regionalni
organ, pristojen za finančno poslovodenje, ki ga zastopa pristojna zbornica davčnih svetovalcev, če

je bil pridobljen z nepoštenimi sredstvi, kot so goljufija, grožnje ali podkupovanje,
prejel ga je upravičenec z informacijami, ki so bile bistveno napačne ali nepopolne,
se je upravičenec zavedal svoje nezakonitosti ali pa je zaradi hude malomarnosti ni poznal.

Če se razlogi za odvzem nazaj v skladu s stavkom 1 nanašajo samo na sprejem na izpit, je treba odločitev o pregledu tudi
umakniti. Po odstopu od pogodbe v skladu s stavkom 1 ali stavkom 2 se šteje, da pregled davčnega svetovalca ni opravljen.
(2) Vrhovni državni organi, pristojni za finančno upravo, in zbornice davčnih svetovalcev morajo nemudoma obvestiti pristojno
zbornico davčnih svetovalcev o dejstvih v smislu prvega odstavka prvega števila od 1 do 3. Odstavek 83 tega zakona in odstavek
30 Davčnega zakonika nista v nasprotju s temi obvestili. Če bodo dejstva v skladu s stavkom 1 prvega odstavka 1 do 3 pristojna
zbornica davčnih svetovalcev postala znana med postopkom imenovanja, bo to do zaključka postopka.
(3) Pred vrnitvijo mora biti zaslišana oseba.

Drugi Razdelitev 
nalog

Neuradna vsebina

Oddelek 40  Naročanje zbornice davčnih svetovalcev, postopek imenovanja

(1) Po opravljenem izpitu ali po izvzetju izpita mora pristojna zbornica davčnih svetovalcev vlagatelja imenovati za davčnega
svetovalca. Lokalna pristojnost zbornice davčnih svetovalcev temelji na predvideni poklicni lokaciji prosilca. Če nameravate
ustanoviti svoje poslovanje v tujini, je za imenovanje odgovorna zbornica davčnih svetovalcev, ki je vlagatelja oprostila pregleda
ali zbornica davčnih svetovalcev, v okrožju katere je bil prosilec.
(2) Pred naročilom mora zbornica davčnih svetovalcev preveriti, ali je vlagatelj osebno primeren. Če tožeča stranka zavrne
odredbo, se zavrne

ne živi v urejenih gospodarskih razmerah;
zaradi kazenske obsodbe ni sposoben opravljati javne funkcije;
ni le začasno nezmožen pravilno opravljati poklica davčnega svetovalca iz zdravstvenih razlogov;
ravnal tako, da obstaja razlog za zaskrbljenost, da ne bo mogel opravljati svojih poklicnih dolžnosti davčnega svetovalca.

(3) Naročilo se zavrne tudi -
če je bila sprejeta odločitev v skladu s členom 39a (1);
dokler vlagatelj opravlja dejavnost, ki ni združljiva s poklicem (odstavek 57 (odstavek 4));
dokler ni začasnega spremnega pisma za vlogo za zavarovanje poklicne odgovornosti ali dokazila o sozavarovanju pri
delodajalcu.

(4) Če je treba odločiti o razlogu zavrnitve drugega odstavka št. 3, bo pristojna zbornica davčnih svetovalcev vlagatelju pisno
predložila mnenje zdravnika, ki ga je določil o njegovem zdravstvenem stanju, v razumnem roku, ki ga bo določila ona. Strokovno
mnenje mora temeljiti na pregledu vlagatelja in, če zdravnik oceni, da je to potrebno, na kliničnem opazovanju vlagatelja. Vlagatelj
mora nositi stroške poročila. Če vlagatelj v določenem roku brez zadostnega razloga ne upošteva odredbe zbornice davčnih
svetovalcev, se šteje, da je vloga za odredbo umaknjena.
(5) Pred zavrnitvijo naročila mora biti vlagatelj zaslišan. Če je naročilo zavrnjeno, mora biti izdano pisno obvestilo.
(6) Vlagatelj mora pristojnemu senatu davčnih svetovalcev za obdelavo vloge za odredbo plačati petdeset evrov pristojbine, razen
če ni drugače določeno s plačnino pristojbin v skladu s členom 79 (2).
Neuradna vsebina

Oddelek 41  Strokovno spričevalo

(1) Vlagatelj je z izročitvijo potrdila imenovan za davčnega svetovalca.
(2) Pred izročitvijo potrdila mora vlagatelj predložiti pristojni zbornici davčnih svetovalcev, da bo vestno opravljal naloge davčnega
svetovalca.
Neuradna vsebina

Oddelek 42  davčni zastopnik

Davčni zastopnik je oseba, ki je kot taka imenovana po določbah tega zakona. Predpisi o imenovanju za davčnega svetovalca se
smiselno uporabljajo za imenovanje zastopnika davka.
Neuradna vsebina

§ 43  delovnega naslova

(1) Strokovni naziv je "davčni svetovalec" ali "davčni zastopnik". Ženske lahko izberejo poklicni naziv "davčni svetovalec" ali
"davčni zastopnik". Poklicni člani morajo imeti poklicni naziv pri poklicnem poslu.
(2) Uporaba drugih poklicnih nazivov je dovoljena le, če so bili uradno podeljeni. Drugi dodatki in sklicevanja na nekdanji status
javnih uslužbencev niso dovoljeni v poklicnem prometu.
(3) Dovoljeni so dodatki, ki kažejo na univerzitetno izobrazbo ali državno diplomo.
(4) Izraz "davčni svetovalec", "davčni zastopnik" ali "družba za davčno svetovanje" lahko uporabljajo le tisti, ki so do tega zakona
upravičeni. Za sklicevanje na davčno svetovalno dejavnost ni dovoljeno uporabljati drugih imen. Kazen 2 ne velja za odvetnike,
ustaljene evropske odvetnike in odvetniške družbe.
Neuradna vsebina

Oddelek 44  imenovanje "Kmetijska knjižna pisarna"
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(1) Davčnim svetovalcem, davčnim zastopnikom, odvetnikom in uveljavljenim evropskim pravnikom, ki imajo posebno znanje na
področju davčne pomoči za kmetijska in gozdarska podjetja v smislu Zakona o vrednotenju, se lahko dodeli pravica, da kot
poklicni naziv zahtevajo tudi naziv Voditi "Kmetijsko knjižno pisarno". Naročilo dodeli Zbornica davčnih svetovalcev, v okrožju
komor ima prosilec svoj poklicni sedež.
(2) Posebno strokovno znanje v smislu prvega odstavka prvega odstavka mora biti dokazano s ustnim izpitom pred izvedensko
komisijo, ki naj bo oblikovana pri zbornici davčnih svetovalcev. Osebe, ki lahko dokažejo svoje posebno znanje z ustreznim
usposabljanjem in ki kmetijskim in gozdarskim podjetjem nudijo davčno svetovanje vsaj tri leta, so lahko pripravljene na ustni izpit
na zahtevo. Pristojna zbornica davčnih svetovalcev odloči o prošnji za oprostitev v posvetovanju z najvišjim regionalnim organom,
pristojnim za kmetijstvo, ali organom, ki ga ta določi, in v kolikor je vlagatelj odvetnik ali registrirani evropski odvetnik v
posvetovanju z odvetniško zbornico, ki je pristojna za poklicno ustanovo vlagatelja.
(2a) Partnerske družbe v skladu s tretjim odstavkom 2 lahko pooblastijo, da kot dodatek k imenu uporabljajo naziv "Kmetijska
knjižna pisarna", če je vsaj en partner upravičen uporabljati izraz "Kmetijska knjižna pisarna" kot dodatek k strokovnemu nazivu.
(3) Podjetja za davčno svetovanje so pooblaščena za uporabo imena "Kmetijska računovodska pisarna" kot dodatek podjetju ali
imenu, če je vsaj en pravni zastopnik pooblaščen, da uporablja to ime kot dodatek k poklicnemu nazivu.
(4) Združenja v smislu § 4 št. 8 so pooblaščena za uporabo imena "Kmetijska knjižna pisarna" kot dodatek k imenu združenja.
(5) Družbe javnega prava (oddelek 4 št. 3) in združenja oseb v smislu oddelka 4 št. 7, ki vzdržujejo knjigovodski center za
kmetijske in gozdarske dejavnosti, lahko za to knjigarno uporabljajo izraz "kmetijska knjigovodska postaja", če Vodja
računovodske pisarne je upravičen, da to ime uporabi kot dodatek k delovnemu mestu.
(6) Pooblastilo za uporabo izraza "Kmetijska knjižna pisarna" preneha veljati, ko se izteče ali prekliče imenovanje za davčnega
svetovalca ali davčnega zastopnika ali ko se izteče ali odvzame sprejem kot odvetnik ali registrirani evropski odvetnik.
(7) Pooblastilo za uporabo imena "Kmetijska knjigarna" se vpiše v strokovni register.
(8) Pristojnemu senatu davčnih svetovalcev je treba plačati pristojbino v višini sto petdeset evrov za obravnavo vloge za
imenovanje "Kmetijska knjižna pisarna", razen če ni drugače določeno s taksnim načrtom v skladu s 2. oddelkom 79.
Neuradna vsebina

§ 45  prenehanje veljavnosti sklepa

(1) Imenovanje davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika poteče do leta
smrt
Odpoved pristojnemu zboru davčnih svetovalcev,
pravna izključitev iz poklica,
pravno učinkovit umik odločbe o izpitu ali odločbe o izvzetju iz pregleda v skladu s členom 39a (1).

Opustitev v skladu s številko 2 je treba prijaviti v nekaj minutah ali pisno pri Zbornici davčnih svetovalcev, ki je lokalno pristojna za
strokovno ustanovitev davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika. Opustitev, ki je bila v postopku v strokovnem sodišču
prijavljena pri strokovnem sodišču, se šteje, da je bila storjena pri pristojni zbornici davčnih svetovalcev.
(2) Imenovanje davčnega zastopnika poteče tudi, ko je imenovanje za davčnega svetovalca.
Neuradna vsebina

§ 46  Povračilo in preklic naročila

(1) Nalog se umakne, če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik naročil pridobil z goljufivo prevaro, grožnjami ali podkupninami
ali z informacijami, ki so bile v bistvu napačne ali nepopolne.
(2) Nalog mora biti preklican, če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik

opravlja komercialno dejavnost ali dejavnost kot zaposleni, ki je nezdružljiva z njegovim poklicem (odstavek 57 (odstavek
57));
je izgubil sposobnost za opravljanje javne funkcije zaradi kazenske obsodbe;
ne vzdržuje obveznega zavarovanja odgovornosti pred odgovornostnimi tveganji iz svoje poklicne dejavnosti;
se je poslabšalo, razen če interesi stranke niso ogroženi; Izguba premoženja se sumi, če se sproži postopek zaradi
insolventnosti nad premoženjem davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ali je davčni svetovalec ali davčni
zastopnik vpisan v register, ki ga vodi izvršilno sodišče (odstavek 26 (odstavek 26) stečajnega zakonika; oddelek 882b
zakonika o pravdnem postopku);
preselil svoj poklicni obrat v tujino, ne da bi mu bilo treba imenovati pooblaščenega zastopnika s stalnim prebivališčem v
Nemčiji. Ime in naslov ter vsaka sprememba osebe ali naslova pooblaščenega zastopnika je treba nemudoma obvestiti
pristojno zbornico davčnih svetovalcev. Davčni svetovalec ali davčni zastopnik ostaja član Zbornice davčnih svetovalcev,
ki mu je prej pripadal;
ne vzdržuje poklicne ustanove oz
ni samo začasno nezmožen za pravilno delovanje iz zdravstvenih razlogov.

(3) V postopku za razveljavitev sklepa po drugem odstavku 7, se smiselno uporablja četrti odstavek 40. Če poročilo ni predloženo
v roku, ki ga je določila pristojna zbornica davčnih svetovalcev brez zadostnega razloga, se domneva, da davčni svetovalec ali
davčni zastopnik ni samo začasno nezmožen iz razloga iz drugega odstavka št. 7, ki ga je treba pojasniti s poročilom, da pravilno
opravlja svoj poklic.
(4) Zbor davčnih svetovalcev umakne ali prekliče imenovanje za davčnega svetovalca in za davčnega zastopnika. Lokalna
odgovornost temelji na poklicni ustanovi, v primerih 2. odstavka št. 6 pa glede na predvideni poklicni obrat v skladu s klavzulo 2.
odstavka 40. odstavka 40. § 40. odstavek 1. odstavek 3 se ustrezno uporablja. V primeru poklicne ustanove v tujini lokalna
pristojnost temelji na zadnji strokovni ustanovi iz področja uporabe tega zakona; če take ne obstaja, je pristojna Zbornica davčnih
svetovalcev, na območju katere je bil imenovan davčni svetovalec ali davčni zastopnik. Zadevna oseba mora biti zaslišana pred
umikom ali preklicem.
(5) (padlo)
Neuradna vsebina

Oddelek 47  Iztek veljavnosti dovoljenja za uporabo poklicnega naziva

(1) Potek veljavnosti dovoljenja za uporabo poklicnega naslova "davčni svetovalec" ali "davčni zastopnik" preneha, se odvzame ali
prekliče. Oznake se ne sme uporabljati z dodatkom, ki označuje predhodno odobritev.
(2) Pristojna zbornica davčnih svetovalcev lahko na zahtevo podeli davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku, ki se zaradi
starosti ali fizičnega trpljenja odpove pravici iz odredbe, da še naprej kliče davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika.
(3) Pristojna zbornica davčnih svetovalcev lahko odvzame ali odvzame dovoljenje, ki ga je izdala v skladu z drugim odstavkom, če
so pozneje znane ali nastopijo okoliščine, ki bi privedle do ukinitve, umika ali umika odredbe s strani davčnega svetovalca ali
davčnega zastopnika ali bi lahko privedla do zavrnitve dovoljenja v skladu s stavkom 1 drugega odstavka. Pred odvzemom ali
odvzemom dovoljenja je treba zaslišati zadevno osebo.
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Neuradna vsebina

Člen 48  Ponovno imenovanje

(1) Nekdanji davčni svetovalci in davčni zastopniki so lahko ponovno imenovani
če je naročilo poteklo v skladu z odstavkom 1 oddelka 45 št. 2; če je bilo imenovanje odpovedano po uvedbi poklicnega
sodnega postopka (člen 114), ponovnega imenovanja ni mogoče izvesti pred iztekom osmih let, razen če se ne pričakuje
izključitev iz poklica;
če je v primeru prenehanja odredbe v skladu s členom 45 (1) št. 3 zakonska izključitev iz poklica ukinjena ali pa je minilo
najmanj osem let od pravne izključitve;
če bo sklep razveljavljen v skladu s 46. členom in razlogi, ki so bili odločilni za preklic, ne obstajajo več.

(2) Ob upoštevanju tretjega odstavka se določbe oddelka 40 ustrezno uporabljajo za ponovna imenovanja.
(3) Za obdelavo vloge za ponovno imenovanje mora prosilec plačati pristojnost sto petindvajset evrov pristojnemu zbornici
davčnih svetovalcev, razen če v načrtu pristojbin v skladu z drugim odstavkom 79. člena ni določeno kaj drugega.

Davčno svetovanje v tretjem pododdelku

Neuradna vsebina

§ 49  pravne oblike družbe, odobrava zbornica davčnih svetovalcev, družbena pogodba

(1) Javne delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z omejeno odgovornostjo, splošne družbe, komanditne in
partnerske družbe se lahko priznajo kot družbe za davčno svetovanje v skladu s tem zakonom.
(2) Odprte gospodarske družbe in družbe z omejeno odgovornostjo se lahko priznajo kot davčno svetovalne družbe, če so bile
zaradi svojih fiduciarnih dejavnosti vpisane v trgovski register kot komercialne družbe.
(3) Zbornica davčnih svetovalcev, na območju katerega ima sedež družba, je pristojna za odločanje o vlogi za priznanje davčnega
svetovanja. Zahtevek za priznanje davčnega svetovanja mora biti priložen izvod ali javno overjena kopija partnerske pogodbe ali
statuta.
(4) O vsaki spremembi partnerske pogodbe ali statuta ali delničarjev ali osebe pooblaščenega zastopnika je treba v enem mesecu
obvestiti pristojno zbornico davčnih svetovalcev. Obvestilo o spremembi mora biti priloženo javno overjeni kopiji ustreznega
potrdila. Predložitev preproste kopije ustreznega potrdila zadostuje, če je sprememba vpisana v trgovinski register ali partnerski
register in overjena kopija ali uradni izpis vpisa predložen zbornici davčnih svetovalcev. Če je sprememba vpisana v trgovinski
register ali partnerski register, je treba pozneje predložiti overjeno kopijo ali uradni izpis vpisa. Če zbornica davčnih svetovalcev že
ima javno overjeno kopijo ustreznega potrdila,
Neuradna vsebina

Oddelek 50  Zahteve za priznanje

(1) Pogoj za priznanje je, da so člani upravnega odbora, generalni direktorji ali generalni partnerji davčni svetovalci. Vsaj en
davčni svetovalec, ki je član upravnega odbora, poslovodni direktor ali osebno zavezan partner, mora imeti svoje poslovno mesto
na sedežu podjetja ali v njegovi bližini. Osebno zavezan partner je lahko tudi podjetje za davčno svetovanje, ki izpolnjuje zahteve
iz oddelka 50a.
(2) Poleg davčnih svetovalcev so lahko tudi odvetniki, evropski odvetniški odvetniki, revizorji, zapriseženi računovodji in davčni
zastopniki člani upravnega odbora, poslovodni direktorji ali osebno zavezani partnerji družb za davčno svetovanje.
(3) Pristojna zbornica davčnih svetovalcev lahko odobri, da posebej kvalificirane osebe z drugačno izobrazbo kot v eni od
disciplin, omenjenih v 36. členu, poleg davčnih svetovalcev postanejo člani upravnega odbora, upravljajo direktorji ali osebno
zavezani partnerji družb za davčno svetovanje. Homologacija se lahko zavrne le, če manjka posebno strokovno znanje ali če ni
osebne zanesljivosti.
(4) Število članov izvršilnega odbora, poslovodnih direktorjev in osebno odgovornih partnerjev iz 2. in 3. odstavka ne sme
presegati števila davčnih svetovalcev v izvršilnem odboru, med poslovodnimi direktorji ali med osebno odgovornimi partnerji.
(5) V primeru delniških družb ali delniških družb, ki temeljijo na delnicah, je treba delnice vpisati. Za prenos mora biti odobreno
podjetje. Enako velja za prenos delnic v družbi z omejeno odgovornostjo.
(6) Priznanje ne sme biti podeljeno, dokler ne prejme začasnega spremnega pisma za prijavo zavarovanja poklicne odgovornosti.
Neuradna vsebina

Oddelek 50a  kapitalska obveznost

(1) Pogoj za priznanje je tudi to
partnerji so izključno davčni svetovalci, odvetniki, uveljavljeni evropski pravniki, revizorji, zapriseženi računovodji, davčni
zastopniki, osebe, ki delajo v podjetju, katerih delo kot člana upravnega odbora, poslovodni direktor ali generalni partner
je odobreno v skladu s členom 50 (3) ali davčne svetovalne družbe, ki izpolnjujejo zahteve tega odstavka so;
Delnice v davčnem svetovanju se ne hranijo za račun tretje osebe;
v korporacijah delnice pripadajo osebam, opredeljenim v številki 1;
v omejenih partnerstvih so depozite, vpisane v gospodarski register, prevzele osebe v smislu številke 1;
Davčni svetovalci, odvetniki, evropski odvetniški odvetniki, računovodje, zapriseženi računovodje, davčni zastopniki ali
podjetja za davčno svetovanje, ki izpolnjujejo zahteve tega odstavka, imajo skupaj večino glasovalnih pravic delničarjev,
delniških partnerjev, delničarjev družbe z omejeno odgovornostjo ali delniških partnerjev in
statut določa, da lahko pravice delničarjev izvajajo samo osebe, ki so davčni svetovalci, odvetniki, uveljavljeni evropski
odvetniki, računovodje, zapriseženi računovodji ali davčni zastopniki.

(2) Če so se osebe v smislu prvega odstavka številke 1 združile v ustanovitev družbe po civilnem pravu, katere edini namen je
imetje delnic v družbi za davčno svetovanje, bodo deleži v družbi za davčno svetovanje sorazmerni z njihovo udeležbo v družbi po
civilnem pravu pripisati. Ustanove in registrirana združenja se štejejo za strokovnjake v smislu pododdelka (1) številka 1, če služijo
izključno za pokojninske ugodnosti oseb, ki delajo v podjetju za davčno svetovanje, in njihovih preživelih vzdrževanih članov in
organi, imenovani za zakonito zastopanje, izpolnjujejo določbo v oddelku 4 oddelka 50.
Neuradna vsebina

Oddelek 51  Pristojbine za priznanje

(1) Družba mora pristojnemu zbornici davčnih svetovalcev plačati pristojbino v višini petsto evrov za obdelavo vloge za priznanje
kot davčno svetovanje, razen če ni drugače določeno s plačilom pristojbin v skladu z drugim odstavkom 79. člena.
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(2) Družba mora pristojnemu zbornici davčnih svetovalcev plačati pristojbino v višini sto petdeset evrov za obravnavo vloge za
posebno dovoljenje v skladu s tretjim odstavkom 50. člena, če ni drugače določeno v taksi pristojbine v skladu z drugim
odstavkom 79. člena.
(3)
Neuradna vsebina

Oddelek 52  potrdila

Pristojna zbornica davčnih svetovalcev izda potrdilo o priznanju davčnega svetovalnega podjetja.
Neuradna vsebina

§ 53  poimenovanje "podjetje za davčno svetovanje"

Podjetje je dolžno v ime podjetja ali v ime vključiti ime "Steuerberatungsgesellschaft". Za partnerstvo po členu 2 (1) zakona o
partnerstvu ni obveznosti, da se v ime dodatno vključijo poklicni nazivi vseh poklicev, zastopanih v partnerstvu.
Neuradna vsebina

Oddelek 54  Potek veljavnosti priznanja

(1) Prepoznanje poteče do leta
Razpad družbe,
Opustitev priznanja.

(2) Opustitev mora biti pisno prijavljena pristojnemu zbornici davčnih svetovalcev.
(3) Pristojna zbornica davčnih svetovalcev lahko, če osebe, imenovane za zakonito zastopanje, ne zagotovijo zadostnega jamstva
za pravilno obravnavo nerešenih zadev v skladu s 33. členom, imenuje enega ali več davčnih svetovalcev ali davčnih zastopnikov
do te mere.
(4) Oddelki 70 do 1 oddelka 70 se ustrezno uporabljajo.
Neuradna vsebina

Odstavek 55  Odvzem in preklic priznanja

(1) Pristojna zbornica davčnih svetovalcev odvzame odobritev, če se po odobritvi pojavi, da ne bi smela biti propadla.
(2) Pristojna zbornica davčnih svetovalcev mora preklicati odobritev, če

družba ne vzdržuje zavarovanja odgovornosti, ki ga določa ta zakon oz
drugi predpogoji za priznanje družbe ne veljajo več,

razen če podjetje izpolni pogoj v skladu z zakonom v razumnem roku, ki ga določi pristojna zbornica davčnih svetovalcev. Rok je
najmanj pet let, če pogoji, določeni v členu 50a, zaradi dedovanja ne veljajo več.
(2a) Priznanje je treba preklicati tudi, če se je podjetje poslabšalo, razen če to ne ogroža interesov stranke; Odvzem premoženja
se domneva, če je družba vpisana na seznam dolžnikov, ki ga vodi izvršilno sodišče (člen 26 (2) zakonika o stečaju, oddelek 882b
zakonika o pravdnem postopku).
(3) Davčno svetovanje mora biti izvedeno pred umikom ali preklicem.
(4) Če se do umika ali preklica zgodi, ker družba nima upravnega odbora, poslovodnega direktorja ali osebno odgovornega
partnerja, se odločitev lahko objavi vsakemu družbeniku.
(5) Odstavek 54 (3) in 70 (1) do (4) se ustrezno uporabljata.

Pravice in obveznosti tretjega oddelka

Neuradna vsebina

Oddelek 56  Nadaljnja strokovna združenja

(1) Davčni svetovalci in davčni zastopniki se lahko v okviru svojih poklicnih pooblastil povežejo z drugimi davčnimi svetovalci in
davčnimi zastopniki, revizorji, zapriseženimi računovodji, člani odvetniške zbornice in patentno odvetniško zbornico. Pri
odvetnikih, ki so tudi notarji, se lahko ta povezava vzpostavi le s pravno stroko. Poleg tega povezava z odvetniki, ki so tudi notarji,
temelji na določbah in zahtevah notarskega poklicnega prava.
(2) Davčni svetovalci in davčni zastopniki lahko sodelujejo z drugimi davčnimi svetovalci in davčnimi zastopniki, revizorji,
zapriseženimi računovodji, člani odvetniške zbornice in patentnimi odvetniškimi odvetniki, združenji iz 3. in 2. odstavka 3,
združenji za pomoč pri dohodnini, združenji v smislu § 4 št. 8 in družb združenja oseb v smislu člena 155 (1) tvorijo pisarniško
skupnost. Stavek 2 in 3 odstavka 1 se smiselno uporabljata.
(3) Zveza v smislu prvega in drugega odstavka s tujimi strokovnjaki, ki imajo poklicni sedež v tujini, je dovoljena, če opravljajo
poklic, ki je primerljiv s poklici iz tretjega odstavka št. 1 pri usposabljanju in pooblastilih in predpogoji za opravljanje poklica v
bistvu izpolnjujejo zahteve tega zakona.
(4) O ustanavljanju družb v skladu s prvim in tretjim odstavkom ter o spremembah razmerij družbe se v skladu s poklicnim
kodeksom ravnanja poroča pristojni zbornici davčnih svetovalcev. Na zahtevo zbornice davčnih svetovalcev je treba navesti
potrebne informacije in predložiti pogodbe za skupno prakso poklica in njihove spremembe.
(5) Davčni svetovalci in davčni zastopniki lahko sklenejo individualno ali dolgoročno strokovno sodelovanje, ki ne temelji na
sprejemanju skupnih naročil, s svojci svobodnih poklicev v smislu prvega odstavka 2. člena Zakona o partnerski družbi in
strokovnimi združenji, ki jih ustanovijo (sodelovanje) , Dolžni so zagotoviti, da se med sodelovanjem izpolnjujejo njihove poklicne
dolžnosti. Če to ni zagotovljeno, je treba sodelovanje takoj prekiniti.
Neuradna vsebina

Oddelek 57  Splošne poklicne dolžnosti

(1) Davčni svetovalci in davčni zastopniki morajo svoj poklic opravljati neodvisno, neodvisno, vestno, diskretno in brez kakršnega
koli nezakonitega oglaševanja.
(2) Davčni svetovalci in davčni zastopniki se morajo vzdržati vsakršne dejavnosti, ki ni združljiva z njihovim poklicem ali z ugledom
poklica. Prav tako se morajo izkazati vredni zaupanja in spoštovanja, ki ga zahteva njihov poklic, tudi zunaj poklicne dejavnosti.
(2a) Davčni svetovalci in davčni zastopniki so dolžni nadaljevati usposabljanje.
(3) Zlasti so združljivi s poklicom davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika

dela kot revizor, odvetnik, uveljavljen evropski odvetnik ali zapriseženi računovodja;
samostojna dejavnost, ki vključuje zasledovanje tujih interesov, vključno s svetovanjem;
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ekonomsko svetovanje, strokovna ali fiduciarna dejavnost ter izdajanje potrdil o skladnosti s predpisi davčnega prava v
računovodskih izkazih in izkazu poslovnega izida;
dejavnost učitelja ali raziskovalnega sodelavca na univerzah in znanstvenih inštitutih, pod pogojem, da raziskovalni
sodelavec prvenstveno samostojno opravlja naloge, ki so mu bile dodeljene pri raziskovanju in poučevanju; po drugi
strani pa dejavnost učitelja ali raziskovalnega sodelavca na državnih upravnih univerzah uporabnih znanosti s tečaji
usposabljanja za javno službo ni združljiva;
brezplačno pisanje in predavanje ter poučevanje;
izvajanje predavanj in predavanj za pripravo na izpit za davčnega svetovalca ter izpit za revizorja in zapriseženega
računovodjo ter za nadaljnje usposabljanje članov zbornic davčnih svetovalcev in njihovih zaposlenih.

(4) Zlasti so dejavnosti, ki niso združljive s poklicem davčnega svetovalca in davčnega zastopnika
komercialna dejavnost; pristojna zbornica davčnih svetovalcev lahko naredi to izjemo od te prepovedi, če od dejavnosti
ne pričakujemo kršitve poklicnih obveznosti;
dejavnost kot zaposleni, z izjemo odstavkov 3 št. 4 in 58. in 59. poglavja. Dejavnost uslužbencev finančne uprave je
vedno nezdružljiva s poklicem davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika.

Neuradna vsebina

Oddelek 57a  oglaševanje

Oglaševanje je dovoljeno le, če je v obliki in vsebini dejansko obveščeno o poklicni dejavnosti in ni namenjeno oddaji naročila v
posameznih primerih.
Neuradna vsebina

Oddelek 58  Delo kot zaposleni

Davčni svetovalci in davčni zastopniki lahko opravljajo svoj poklic kot zaposleni pri osebi ali združenju v smislu tretjega odstavka
3. do 3. člena. Lahko tudi ukrepate

kot vodja ali uslužbenec revizijskih združenj za zadruge, zadružnih skrbniških pisarn ali nad-lokalnih revizijskih naprav za
korporacije in ustanove po javnem pravu,
kot vodja knjigovodskih pisarn ali svetovalnih centrov združenj za olajšanje dohodnine,
kot uslužbenci knjigovodskih pisarn ali svetovalnih centrov združenja za pomoč pri dohodnini, če knjigovodsko pisarno,
zadevno pisarno knjižnice ali svetovalni center vodi davčni svetovalec ali davčni zastopnik,
kot zaposleni v zadrugah ali drugih združenjih,

katerih člani so izključno osebe in družbe v smislu odstavkov 3 in 3
katerega edini namen je upravljanje naprav za podporo članom pri izvajanju njihovega poklica,

kot zaposleni v poklicnih združenjih v poklicih, omenjenih v oddelku 56 (1),
kot zaposleni, če opravljajo dejavnosti v okviru delovnega razmerja v smislu 33. člena. To ne velja, če to škodi obveznosti
samostojnega in neodvisnega opravljanja poklica. Davčni svetovalec ali davčni zastopnik ne sme delovati kot davčni
svetovalec ali davčni zastopnik za stranko, ki ji mora zagotoviti delovni čas in silo zaradi stalne zaposlitve ali podobnega
delovnega razmerja. Pri prevzemu mandata mora davčni svetovalec ali davčni zastopnik stranki svetovati njegovo
zaposlitev. Člen 57, odstavek 4, št. 2 Kazen 2 ostane nespremenjena,
kot zaposleni v tujih strokovnjakih, ki imajo poklicni sedež v tujini, če so primerljivi s tistimi iz oddelka 56 (4) in zahteve za
opravljanje poklica v bistvu izpolnjujejo zahteve tega zakona; za zaposlene v združenjih s sedežem v tujini to velja le, če
gre za združenja, katerih člani upravnega odbora, poslovodni direktorji, splošni partnerji, člani ali drugi delničarji so
večinoma osebe, ki delajo v tujini v enem od poklicev, omenjenih v § 3 št. 1 opravljati poklic, ki je primerljiv z
usposabljanjem in pooblastili in kadar zahteve za opravljanje poklica v bistvu ustrezajo zahtevam tega zakona,
kot poslovodni direktor ali kot zaposleni v evropski gospodarski interesni skupini, če so vsi poslovodni direktorji in vsi
člani člani evropskih davčnih svetovalnih, revizijskih ali pravnih svetovalcev,
kot uslužbenec Zveznega urada za gospodarstvo in nadzor izvoza, v kolikor gre za delo pri revizorjevem nadzornem
organu. Odstavek 59 tega ne preprečuje.

Neuradna vsebina

Odstavek 59  davčni svetovalec ali davčni zastopnik v javnih službah ali uradnih odnosih

Če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik začel opravljati javno službo kot začasni volilni uradnik ali javna služba, ne sme
opravljati svojega poklica kot davčni svetovalec ali davčni zastopnik, razen če opravlja častno nalogo, ki mu je dodeljena.
Pristojna zbornica davčnih svetovalcev lahko na zahtevo imenuje zastopnika davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ali mu
dovoli opravljanje poklica, če to ne ogroža spoštovanja splošnih poklicnih obveznosti.
Neuradna vsebina

§ 60  osebna odgovornost

(1) Samozaposlena dejavnost v skladu s prvim odstavkom 57. člena samo praksa
samozaposleni davčni svetovalec ali davčni zastopnik,
pooblaščeni zastopniki davčnega svetovalca, davčnega zastopnika ali davčnega svetovalca,
Zaposleni, ki nudijo pomoč v davčnih zadevah s pravico do naročanja v skladu z 58. členom.

(2) Individualna odgovornost v primerih prvega in drugega odstavka prvega odstavka ne velja za vsakogar, ki mora kot zastopnik,
pooblaščen za podpisovanje ali kot uslužbenec, upoštevati navodila, ki jim odvzemajo svobodo ravnanja (člen 57).
Neuradna vsebina

Odstavek 61  Nekdanji člani finančne uprave

Nekdanji funkcionarji in uslužbenci finančne uprave ne smejo delati za stranke, katerih davčne zadeve so bili vpleteni v treh letih
pred odhodom iz podjetja za obdobje treh let po odhodu iz javne službe.
Neuradna vsebina
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Oddelek 62  Zaupnost zaposlenih

Davčni svetovalci in davčni zastopniki morajo osebe, ki jih zaposlijo, obvezno pisno vzdrževati zaupnost in jih obveščati o
kazenskih posledicah kršitve dolžnosti. Poleg tega morajo z njimi delovati na primeren način, da izpolnjujejo dolžnost zaupnosti.
Osebe, zaposlene pri davčnem svetovalcu ali davčnem zastopniku, so enake osebam, ki sodelujejo v njegovi poklicni dejavnosti
kot del predposelne ali druge pomožne dejavnosti. Stavek 1 se ne nanaša na plačane osebe, za katere veljajo enake zahteve kot
davčni svetovalec ali davčni zastopnik glede dolžnosti zaupnosti. Če davčni svetovalec ali davčni zastopnik ima opravka z drugimi
ljudmi,
Neuradna vsebina

Oddelek 62a  uporaba storitev

(1) Davčni svetovalci in davčni zastopniki lahko ponudnikom storitev omogočijo dostop do dejstev, za katera velja obveznost
ohranjanja tajnosti v skladu s členom 57 (1), če je to potrebno za uporabo storitve. Ponudnik storitev je druga oseba ali organ, ki
ga davčni svetovalec ali davčni zastopnik naroči za opravljanje storitev v okviru svoje poklicne prakse.
(2) Davčni svetovalci in davčni zastopniki so dolžni skrbno izbrati ponudnika storitev. Sodelovanje je treba nemudoma prekiniti, če
ni zagotovljeno skladnost s specifikacijami ponudnika storitev v skladu z odstavkom 3.
(3) Pogodba s ponudnikom storitev mora biti v besedilni obliki. Je v njem

obvezati ponudnika storitev k tajnosti z navodili glede kazenskih posledic kršitve dolžnosti,
zavezati ponudnika storitev k poznavanju tajnosti tretjih oseb le, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe, in
ugotoviti, ali je ponudnik storitev pooblaščen, da za izpolnitev pogodbe uporablja dodatne osebe; v tem primeru mora biti
ponudnik storitev dolžan ohranjati zaupnost v besedilni obliki.

(4) Pri uporabi storitev, ki se opravljajo v tujini, lahko davčni svetovalec in davčni zastopnik ponudniku storitev omogočita dostop
do tajnosti tretjih oseb, ne da bi to posegalo v druge zahteve te določbe, če je varovanje skrivnosti primerljivo z varstvom v
Nemčiji. razen če varovanje skrivnosti ne zahteva.
(5) Pri uporabi storitev, ki neposredno služijo enemu mandatu, lahko davčni svetovalec in davčni zastopnik ponudniku storitev
omogočita dostop do tajnosti tretjih oseb le, če je naročnik dal soglasje.
(6) Odstavka 2 in 3 se uporabljata tudi za uporabo storitev, v katerih je stranka privolila, razen če se je stranka izrecno odrekla
izpolnjevanju zahtev iz odstavkov 2 in 3.
(7) Odstavki 1 do 6 se ne uporabljajo, če se storitve uporabljajo na podlagi posebnih zakonskih določb. Stavek 2 odstavka 3 se ne
uporablja, če je ponudnik storitev zakonsko dolžan ohranjati zaupnost v zvezi s storitvijo, ki se bo opravljala.
(8) Predpisi o varstvu osebnih podatkov ostanejo nespremenjeni.
Neuradna vsebina

Odstavek 63  Obvestilo o zavrnitvi naročila

Davčni svetovalci in davčni zastopniki, ki so zaposleni v svojem poklicu in ne želijo sprejeti naročila, morajo zavrniti prijavo takoj.
Škodo, ki je posledica krivdne zamude te izjave, morate povrniti.
Neuradna vsebina

64. člen  Razpored pristojbin

(1) Davčne svetovalce in davčne zastopnike zavezuje načrt pristojbin, ki ga Zvezno ministrstvo za finance izda s sklepom s
soglasjem Zveznega sveta. Zvezno ministrstvo za finance mora predhodno zaslišati Zvezno zbornico davčnih svetovalcev. Višina
pristojbin ne sme presegati primerne in se je spremenila

čas,
Vrednost predmeta in
Vrsta naloge

presojati.
(2) Dodelitev zahtevkov za nadomestilo ali prenos njihove izterjave osebam in združenjem v smislu tretjega oddelka 3 do 3 in
strokovnim združenjem, ki jih ustanovijo (odstavek 56), je dovoljeno tudi brez soglasja naročnika. Poleg tega je dodelitev ali
prenos dovoljen le, če je stranka izrecno izdala pisno soglasje ali če je zahtevek pravno utemeljen. Pred odobritvijo mora biti
stranka obveščena o dolžnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, da obvesti novega upnika ali osebo, pooblaščeno
za izterjavo. Novi upnik ali oseba, pooblaščena za izterjavo, je dolžna varovati zaupnost na enak način kot imenovani davčni
svetovalec ali davčni zastopnik.
Neuradna vsebina

Odstavek 65  Obveznost uvedbe pravdnega postopka

Davčni svetovalci morajo prevzeti zastopanje stranke v postopkih pred sodišči finančne pristojnosti, če so stranki dodeljeni za
začasno, brezplačno uveljavljanje pravic na podlagi oddelka 142 zakonika finančnega sodišča. Davčni svetovalec lahko zahteva,
da se dodelitev odpravi, če za to obstajajo pomembni razlogi.
Neuradna vsebina

Odstavek 65a  Obveznost svetovanja

Davčni svetovalci in davčni zastopniki so dolžni prevzeti svetovalno pomoč, predvideno v Zakonu o svetovalni pomoči. Pomoč za
svetovanje v posameznih primerih lahko zavrnete iz pomembnega razloga.
Neuradna vsebina

§ 66  spisov rok

(1) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik mora biti sposoben dati urejeno in natančno sliko o obdelavi svojih naročil z vodenjem
spisov. Datoteke mora hraniti deset let. Obdobje se začne konec koledarskega leta, v katerem je bilo naročilo končano. Ta
obveznost preneha veljati, ko se izročilne datoteke predajo stranki, vendar najpozneje v šestih mesecih po tem, ko je stranka od
davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika prejela zahtevo za prejem datotek.
(2) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik lahko zavrne predajo spisov svoji stranki, dokler ni zadovoljen s svojimi pristojbinami in
stroški. To ne velja, če je odstranjevanje spisov in posameznih dokumentov neprimerno glede na okoliščine.
(3) Ročne datoteke v smislu te določbe so le dokumenti, ki jih je davčni svetovalec ali davčni zastopnik prejel od stranke ali za
stranko ob svoji poklicni dejavnosti, ne pa tudi dopisovanje med davčnim svetovalcem ali davčnim zastopnikom in njegovo
stranko, dokumenti, ki jih slednji je že prejel v izvirniku ali kopiji, pa tudi delovne dokumente, izdelane za notranje namene.
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(4) Odstavki 1 do 3 se ustrezno uporabljajo, če davčni svetovalec ali davčni zastopnik uporablja elektronsko obdelavo podatkov
za vodenje ročnih datotek. Predpisi, sprejeti v drugih zakonih glede obveznosti shranjevanja poslovnih dokumentov, ostanejo
nespremenjeni.
Neuradna vsebina

Oddelek 67  zavarovanje poklicne odgovornosti

(1) Samozaposleni davčni svetovalci, davčni zastopniki in partnerske družbe, vključno s tistimi z omejeno poklicno odgovornostjo
v skladu s četrtim odstavkom 8. člena Zakona o partnerskih družbah, morajo biti ustrezno zavarovani pred odgovornostnimi
tveganji, ki izhajajo iz njihove poklicne dejavnosti.
(2) Partnerstva z omejeno poklicno odgovornostjo izpolnjujejo zahteve odstavka 1 (4) člena 8 Zakona o partnerski družbi, če imajo
zavarovanje poklicne odgovornosti z minimalno zavarovalno vsoto v višini milijon evrov. Dajatve zavarovalnice za vso škodo,
povzročeno v zavarovalnem letu, so lahko omejene na znesek minimalne zavarovalne vsote, pomnoženo s številom partnerjev.
Vendar mora biti najvišja letna ugodnost za vso škodo, povzročeno v zavarovalnem letu, najmanj štiri milijone evrov.
(3) Pristojni organ v smislu 2. odstavka 117. člena Zakona o zavarovalni pogodbi je Zbornica davčnih svetovalcev.
(4) Zbornica davčnih svetovalcev tretjim osebam ne posreduje podatkov o imenu, naslovu in zavarovalniški številki zavarovanja
poklicne odgovornosti davčnega svetovalca, davčnega zastopnika, davčne svetovalne družbe ali partnerske družbe, če je davčni
svetovalec, davčni zastopnik, podjetje za davčno svetovanje ali partnersko podjetje ima pomemben interes, vreden varovanja pri
zagotavljanju informacij.
Neuradna vsebina

Odstavek 67a  Pogodbena omejitev odškodninskih zahtevkov

(1) Odškodninski zahtevek, ki izhaja iz pogodbenega razmerja med njim in davčnim svetovalcem ali davčnim zastopnikom, za
odškodnino za škodo iz malomarnosti je lahko omejen:

s pisnim dogovorom v posameznih primerih do najnižjega zavarovalnega zneska;
s predhodno oblikovanimi pogodbenimi pogoji do štirikratne višine minimalne zavarovalne vsote, če v tem obsegu
obstaja zavarovalno kritje.

V skladu s tem se kazen 1 uporablja za poklicna društva.
(2) Osebno odškodninsko odgovornost lahko s predhodno oblikovanimi pogodbenimi pogoji omeji na člane odvetniške družbe, ki
mandat obdelujejo v okviru svojih lastnih strokovnih pooblastil in so opredeljeni po imenu. Izjava o soglasju za takšno omejitev ne
sme vsebovati nobenih drugih izjav in mora biti stranka podpisana.
Neuradna vsebina

§ 68  (izbrisana)

Neuradna vsebina

Odstavek 69  Imenovanje generalnega predstavnika

(1) Davčni svetovalci in davčni zastopniki morajo imenovati generalnega zastopnika, če jim več kot en mesec ne morejo opravljati
poklica; o odredbi je treba nemudoma sporočiti pristojni zbornici davčnih svetovalcev. Na zahtevo davčnega svetovalca ali
davčnega zastopnika pristojni zbornica davčnih svetovalcev imenuje zastopnika. Zastopnik mora biti davčni svetovalec ali davčni
zastopnik (oddelki 40, 42).
(2) Zastopnik je v okviru svojih pooblastil upravičen do zakonskih pooblastil davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, ki ga
zastopa. Zastopnik deluje na lastno odgovornost, vendar v interesu računa in na račun zastopane osebe. V skladu s tem se
uporabljajo oddelki 666, 667 in 670 civilnega zakonika.
(3) Pristojna zbornica davčnih svetovalcev lahko imenuje zastopnika po uradni dolžnosti, če davčni svetovalec ali davčni
zastopnik ni sprejel ukrepa iz prvega odstavka prvega odstavka ali zaprosil za imenovanje zastopnika iz drugega odstavka prvega
odstavka. Vendar pa bi moral biti zastopnik imenovan le, če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik predhodno pozvan, naj
zastopnika sam imenuje ali vloži vlogo v skladu z drugim stavkom prvega odstavka in je rok, določen za to, potekel brez učinka.
Davčni svetovalec ali davčni zastopnik, ki je uradno imenovan za zastopnika, lahko zavrača zastopanje samo iz pomembnega
razloga. O dopustnosti zavrnitve odloča pristojna zbornica davčnih svetovalcev.
(4) Pooblaščeni zastopnik lahko vstopi v prostore za usposabljanje in posesti predmetov, ki sodijo v prakso, vključno s skrbniškim
blagom, ki je predmet hrambe, ki jih je treba hraniti, in jih odtujiti. Nanj ne zavezujejo navodila osebe, ki jo zastopa. Zastopnik ne
sme posegati v dejavnosti zastopnika. Izplačenemu uradniku mora plačati primerno plačilo, za kar je treba zagotoviti varščino, če
to zahtevajo okoliščine. Če se stranki ne moreta dogovoriti o višini nadomestila ali varščine ali če dolgovanega varščine ni
zagotovljeno, Zbornica davčnih svetovalcev določi prejemke na zahtevo zastopnika ali zastopnika. Zastopnik je pooblaščen
Izkoristite predplačilo za dogovorjeno ali fiksno nadomestilo. Zbornica davčnih svetovalcev je zajamčena za fiksno plačilo.
(5) Zastopnik je imenovan za določen čas, vendar največ za dve leti. V primerih iz člena 59 je zastopnik imenovan za čas
zaposlitve ali službenega razmerja. Naročilo lahko kadar koli prekličete.
(6) Pooblaščeni zastopnik ne sme delati za stranke, za katere je kot predstavnik zastopnika nadziral dve leti po poteku naročila.
(7) Če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik, za katerega je bil zastopnik imenovan, umrl, pravni akti, ki jih je zastopnik opravil
pred izbrisom pokojnega strokovnjaka v strokovni register, niso neučinkoviti, ker je strokovnjak v času, ko je bil strokovnjak
imenovan Zastopnik ali v času, ko je bila akcija izvedena. Enako velja za pravna dejanja, ki so bila opravljena pred izbrisom
zastopnika v poklicnem registru pred izbrisom pokojnega člana poklica.
Neuradna vsebina

Odstavek 70  Imenovanje izvajalca

(1) Če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik umrl, lahko pristojna zbornica davčnih svetovalcev imenuje drugega davčnega
svetovalca ali davčnega zastopnika za ravnanje s to prakso. Obdelovalec je lahko imenovan tudi za prakso nekdanjega davčnega
svetovalca ali davčnega zastopnika, katerega naročilo je poteklo, umaknjeno ali preklicano.
(2) Upravljalca praviloma ne smejo imenovati dlje kot eno leto. Na zahtevo obdelovalca je treba naročilo podaljšati za največ eno
leto, če je mogoče dokazati, da čakajoče zadeve še niso zaključene.
(3) Upravljavec mora obravnavati nerešene zadeve. Nadaljuje trenutna naročila; v prvih šestih mesecih je upravičen tudi sprejeti
nova naročila. Upravičen je do enakih pooblastil, kot jih je imel pokojni ali nekdanji davčni svetovalec ali davčni zastopnik. Šteje
se, da je poravnava stranka pooblaščena za nerešene zadeve, razen če stranka ni zagotovila, da svoje pravice uveljavlja na
kakršen koli drug način.
(4) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik, ki je bil imenovan po uradni dolžnosti, lahko obdelavo transakcije zavrne samo iz
pomembnega razloga. O dopustnosti zavrnitve odloča pristojna zbornica davčnih svetovalcev.
(5) Pododdelka 2 in 4 oddelka 69 se ustrezno uporabljata.
(6) Obdelovalec je upravičen, vendar ni dolžan, razen v okviru postopka ocene stroškov, v pokojnem ali nekdanjem davčnem
svetovalcu ali davčnem zastopniku v svojem imenu zahtevati pristojbine in zahtevke za stroške, vendar v primeru pokojnega
davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika samo za račun dedičev.
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(7) Naročilo se lahko prekliče.
(8) Odstavek 69 (6) se ustrezno uporablja, razen če ni pisno soglasje dedičev ali nekdanjega davčnega svetovalca ali davčnega
zastopnika.
Neuradna vsebina

Odstavek 71  Imenovanje skrbnika prakse

(1) Če je treba prakso pokojnega davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika prenesti na določeno osebo, ki ob smrti
pokojnega strokovnjaka še ni pooblaščena za pomoč pri davčnih zadevah, lahko pristojna zbornica davčnih svetovalcev zaprosi
za obdobje do treh na zahtevo dedičev Leta imenovanja davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika za zaupnika. V izjemnih
primerih se lahko obdobje podaljša še za eno leto.
(2) Skrbnik svojo funkcijo opravlja na lastno odgovornost, vendar za račun in na račun dedičev umrlega davčnega svetovalca ali
davčnega zastopnika. Upravičen je do ustreznih prejemkov.
(3) Naročilo lahko kadar koli prekličete.
(4) Odstavek 1 se smiselno uporablja za prakso nekdanjega davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, katerega imenovanje
je bilo preklicano zaradi več kot le začasne invalidnosti (odstavek 46 (odstavek 46) št. 7) ali ki je bil imenovan iz razlogov iz
oddelka 57 (4) se je odpovedal.
(5) Odstavek 69 (6) se ustrezno uporablja.
Neuradna vsebina

Oddelek 72  podjetja za davčno svetovanje

(1) Oddelki 34, 56 (2), oddelki 57, 57a, 62 do 64 in 66 do 71 se smiselno uporabljajo za družbe za davčno svetovanje, pa tudi za
člane uprav, upravne direktorje in osebno odgovorne partnerje družbe za davčno svetovanje, ki niso davčni svetovalci ali davčni
zastopniki.
(2) Delničarji in člani nadzornih organov družb, ki jih določa zakon, statut ali statut, morajo varovati zaupnost.

Organizacija stroke v četrtem oddelku
Neuradna vsebina

Oddelek 73  Zbornica davčnih svetovalcev

(1) Davčni svetovalci in davčni zastopniki, ki imajo svoj poklicni sedež v višjem finančnem okrožju ali okrožju zbornice, ki ga določi
vlada, tvorijo poklicno zbornico. Temu se reče "zbornica davčnih svetovalcev".
(2) Zbornica davčnih svetovalcev ima sedež v okrožju zbornice. Je javnopravna korporacija.
(3) Če se višji finančni uradi razpustijo ali združijo, ostanejo predhodno oblikovane zbornice. Nekdanje poslovno območje
razpuščenega visokega finančnega urada je še naprej okrožje komor, razen če državna vlada ne določi drugače.
(4) Dejavnost člana organa ali odbora Zbornice davčnih svetovalcev se izvaja prostovoljno.
Neuradna vsebina

Oddelek 74  članstvo

(1) Člani zbornice davčnih svetovalcev so poleg davčnih svetovalcev in davčnih zastopnikov tudi podjetja za davčno svetovanje s
sedežem v okrožju zbornice. Davčni svetovalci in davčni zastopniki, ki v okviru tega zakona niso ustanovili poklicne ustanove, so
člani zbornice davčnih svetovalcev, na območju katere so bili imenovani. Odstavek 46 (2) št. 6 ostane nespremenjen.
(2) Člani zbornice davčnih svetovalcev so tudi člani upravnega odbora, upravni direktorji ali osebno zavezani partnerji družbe za
davčno svetovanje, razen če so davčni svetovalci ali davčni zastopniki, s sedežem v okrožju zbornice.
Neuradna vsebina

Oddelek 75  Skupna zbornica davčnih svetovalcev

(1) Zbornice davčnih svetovalcev se lahko z odločbo zbornic, ki sodelujejo na območju enega ali več okrožij zbornic ali več držav,
ustanovi skupna zbornica davčnih svetovalcev. Tako so posamezne zbornice davčnih svetovalcev, ustanovljene za okrožje
zbornic, razpuščene.
(2) Združitev za več držav je dovoljena le, če obstaja sporazum med sodelujočimi državami.
Neuradna vsebina

Oddelek 76  Dolžnosti Zbornice davčnih svetovalcev

(1) Zbornica davčnih svetovalcev ima nalogo varovati poklicne interese vseh svojih članov in spremljati izpolnjevanje poklicnih
obveznosti.
(2) Zlasti je zadolžena Zbornica davčnih svetovalcev

svetovati in poučevati člane zbornice o vprašanjih poklicnih dolžnosti (odstavek 57);
posreduje na zahtevo v primeru sporov med člani zbornice;
na zahtevo posreduje pri sporih med člani zbornice in njihovimi strankami;
spremljati izpolnjevanje nalog članov (člen 57) in upravljati pravico do vložitve pritožbe (člen 81);
predloži seznam predlogov prostovoljnih ocenjevalcev regionalnim pravosodnim organom na strokovna sodišča
(odstavek 99 (odstavek 99));
Ustvari socialne ustanove za davčne svetovalce in davčne predstavnike ter njihove preživele vzdrževane člane;
Dajati mnenja, ki jih zahteva sodišče, državni davčni organ ali drug upravni organ v državi;
opravlja naloge, ki jih določa zakon na področju poklicnega usposabljanja;
predlagati strokovne člane revizijskih odborov za poklice davčnega svetovanja;
opravlja naloge drugega in šestega dela drugega dela tega zakona, ki so dodeljene zbornici davčnih svetovalcev;
izpolnjevanje nalog, dodeljenih Zbornici davčnih svetovalcev v skladu s členom 80a (2) Davčnega zakonika.

(3) Zbornica davčnih svetovalcev lahko naloge iz odstavkov 1 do 3 prenese na posamezne člane upravnega odbora; drugim
nalogam lahko dodelimo oddelke v smislu oddelka 77a. V primeru druge alinee drugega odstavka št. 4 lahko zadevna oseba
zahteva odločitev odbora.
(4) V dogovoru z Zbornico davčnih svetovalcev, ki je odgovorna za opravljanje nalog, ki jih ima v skladu z drugim odstavkom št. Ta
sporazum je treba vključiti v statut sodelujočih zbornic davčnih svetovalcev.
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(5) Naloga zbornice davčnih svetovalcev je tudi voditi strokovni register.
(6) Zbornica davčnih svetovalcev lahko spodbuja usposabljanje mladih strokovnjakov.
(7) Zvezne države lahko po zakonu same ali skupaj z drugimi organi prenesejo naloge enega samega organa v smislu zakona o
upravnih postopkih. Zakon ureja nadzor in lahko določa, da zbornice davčnih svetovalcev delajo tudi za vlagatelje, ki ne želijo
opravljati funkcij davčnih svetovalcev.
(8) Zbornica davčnih svetovalcev v smislu prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnih prekrških je upravni organ za upravne
prekrške iz 6. točke Pravilnika o obveznih informacijah o storitvah in oddelka 56 Zakona o pranju denarja, ki jih zagrešijo njeni
člani.
(9) Globe zaradi kaznovanja upravnih prekrškov iz 8. odstavka tečejo v blagajni upravnega organa, ki je izdal odločbo o globi.
(10) Ne glede na odstavek 105 (2) Zakona o upravnih prekrških nosi pristojni sklad iz 9. odstavka potrebne stroške. Zanj velja tudi
odškodnina v smislu člena 110 (4) Zakona o upravnih prekrških.
(11) Zbornica davčnih svetovalcev ima nalogo v primerih iz prvega odstavka 160. člena uveljavljati zahtevke po določbah zakona
proti nepošteni konkurenci, če obstajajo znaki, da bo nedovoljena pomoč v davčnih zadevah še naprej.
Neuradna vsebina

Oddelek 77  Upravni odbor

Upravni odbor zbornice davčnih svetovalcev izvolijo člani. V odbor so lahko izvoljeni samo tisti, ki so osebni člani zbornice.
Neuradna vsebina

Oddelek 77a  oddelki odbora

(1) Upravni odbor lahko ustanovi več oddelkov, če statut zbornice davčnih svetovalcev dopušča. Posel prenese na oddelke, ki jih
vodijo neodvisno.
(2) Vsak oddelek mora biti sestavljen iz najmanj treh članov odbora. Člani oddelka izvolijo predsednika oddelka, sekretarja
oddelka in njihove namestnike iz svojih vrst.
(3) Odbor določi število oddelkov in njihove člane, prenese poslovanje na oddelke in določi člane posameznih oddelkov. Vsak član
odbora lahko pripada več oddelkom.
(4) Upravni odbor lahko oddelke pooblasti za sejo zunaj sedeža Zbornice davčnih svetovalcev.
(5) Oddelki imajo pravice in obveznosti odbora na svojem območju pristojnosti.
(6) Namesto oddelka odbor odloči, če meni, da je to primerno, ali če oddelek ali njegov predsednik to zahteva.
Neuradna vsebina

Poglavje 77b  Častno delo odbora

Člani izvršnega odbora svoje delo opravljajo brezplačno. Vendar prejemajo primerno nadomestilo za opravljeno delo in
nadomestilo za pot.
Neuradna vsebina

Odstavek 78  Statuta

Vsaka zbornica davčnih svetovalcev daje svoj statut, ki ga mora odobriti nadzorni organ. O statutu in njihovih spremembah odloča
občni zbor.
Neuradna vsebina

Oddelek 79  prispevki in pristojbine

(1) Člani so dolžni prispevati prispevke v skladu s plačilnim načrtom. Načrt pristojbin zahteva odobritev nadzornega organa. Občni
zbor določi višino prispevkov. Za omejitev pravice zbornice davčnih svetovalcev do plačila prispevkov je treba ustrezno uporabiti
predpise, ki veljajo za pristojbine. Če se poklicna panoga preseli v okrožje druge zbornice davčnih svetovalcev, je datum
obveščanja o prenosu poklicne podružnice v sprejemno zbornico davčnih svetovalcev odločilni za obveznost prispevka.
(2) Zbornica davčnih svetovalcev lahko zaračuna pristojbine za uporabo posebnih objektov ali dejavnosti ali za uradna dejanja v
skladu z drugim in šestim oddelkom drugega dela tega zakona v skladu s plačilnim načrtom. Načrt pristojbin zahteva odobritev
nadzornega organa. Pristojbine nastanejo, če se posebni objekt ali dejavnost uporablja, v primeru uradnih aktov, za katere je
potrebna vloga, po prejemu zbornice davčnih svetovalcev, v drugih uradnih aktih po prenehanju uradnega akta. Ustrezno je treba
uporabiti 2. člen Zakona o upravnih stroških, ki velja do 14. avgusta 2013. Za ostalo se uporablja ustrezno državno pravo o
upravnih pristojbinah.
(3) (opustil)
Neuradna vsebina

Odstavek 80  Dolžnost nastopanja pred zbornico davčnih svetovalcev

(1) V zvezi z nadzorom in pritožbami morajo člani zbornice davčnih svetovalcev posredovati podatke upravnemu odboru ali
organu, določenemu s statutom odgovorne zbornice davčnih svetovalcev ali uradnika upravnega odbora ali organa, na zahtevo
pa predložiti svoje ročne spise ali nastopati pred pristojno zbornico davčnih svetovalcev. To ne velja, če in v kolikor davčni
svetovalec ali davčni zastopnik s tem krši svojo obveznost varovanja tajnosti ali če bi resničen odgovor ali predložitev njegovih
spisov povzročila nevarnost, da bi bil preganjan zaradi kaznivega dejanja, upravnega kaznivega dejanja ali kršitve poklicne
dolžnosti in to trdi. Davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku je treba sporočiti pravico do zavrnitve posredovanja informacij.
(2) V kolikor družbe za davčno svetovanje, ki imajo sedež v okrožju zbornice, osebni člani zbornice davčnih svetovalcev ne
predstavljajo več ali jih ne predstavljajo več, se prvi odstavek uporablja tudi za njihove zakonite zastopnike, ki niso osebni člani.
Neuradna vsebina

Odstavek 80a  denarna kazen v primeru kršitve obveznosti sodelovanja

(1) Da bi davčni svetovalec ali davčni zastopnik ustavil opravljanje svojih nalog v skladu z oddelkom 80, mu lahko pristojna
zbornica davčnih svetovalcev izreče denarno kazen, tudi večkrat. Posamezna denarna kazen ne sme presegati tisoč evrov.
(2) Kazen mora biti predhodno ogrožena. Grožnja in določitev denarne kazni je treba poslati davčnemu svetovalcu ali davčnemu
zastopniku.
(3) Proti grožnji in proti naložitvi denarne kazni se v enem mesecu po vročitvi lahko zahteva odločitev višjega regionalnega
sodišča. Odgovorno je višje deželno sodišče, na območju katerega ima sedež Zbornica davčnih svetovalcev. Vlogo je treba pisno
predložiti pristojnemu zbornici davčnih svetovalcev. Če pristojna zbornica davčnih svetovalcev meni, da je vloga upravičena, jo
mora odpraviti; v nasprotnem primeru je treba zahtevo nemudoma predložiti Višjemu deželnemu sodišču. Ustrezno se uporabljajo
določbe zakona o kazenskem postopku v zvezi s pritožbo. V nasprotni deklaraciji (člen 308 (1) zakonika o kazenskem postopku)
poda pristojna zbornica davčnih svetovalcev. Državni tožilec ni vključen v postopek. Na odločitev Višjega okrožnega sodišča ni
mogoče vložiti pritožbe.
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(4) Kazen se plača odgovorni zbornici davčnih svetovalcev. Vozi se na podlagi overjene kopije odločbe o popravku, ki jo izda s
potrdilom o izvršljivosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za izvrševanje sodnih odločb v pravdnih sporih.
Neuradna vsebina

Oddelek 81  Pravica do obveščanja odbora

(1) Upravni odbor lahko oprosti ravnanje člana Zbornice davčnih svetovalcev, s katerim je kršil njegove dolžnosti, če je krivda
člana majhna in se zdi, da prošnja za začetek poklicnega sodnega postopka ni potrebna. Pododdelka 2 in 3 oddelka 89, oddelka
92 in 109 pododdelka 2 se ustrezno uporabljata.
(2) Upravni odbor ne sme več vložiti pritožbe, če se je proti članu zbornice davčnih svetovalcev začel sodni postopek ali če je od
kršitve dolžnosti minilo več kot tri leta. Med postopkom na zahtevo davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika v skladu z 116.
členom ni mogoče vložiti pritožbe.
(3) Član mora biti zaslišan pred vložitvijo pritožbe.
(4) Odločitev upravnega odbora, s katero se obžaluje člana, mora biti utemeljena. Član ga mora poslati. Kopijo odločbe je treba
sporočiti državnemu tožilstvu pri Višjem deželnem sodišču, ki je pristojno za sedež Zbornice davčnih svetovalcev, pri katerem ima
Senat za zadeve v zvezi z davčnimi svetovalci in davčnimi predstavniki (odstavek 96).
(5) Član lahko ugovarja odločitvi v enem mesecu po vročitvi odboru. O ugovoru odloča upravni odbor; Odstavek 4 se ustrezno
uporablja.
Neuradna vsebina

Odstavek 82  Vloga za odločitev poklicnega sodnika

(1) Če pritožbo zoper pritožbo zavrne svet Zbornice davčnih svetovalcev, lahko član zbornice davčnih svetovalcev zaprosi za
odločitev Deželnega sodišča (Zbornica davčnih svetovalcev in zadev za davčne zastopnike) v enem mesecu po vročitvi. Deželno
sodišče je pristojno, na območju katere ima sedež Zbornica davčnih svetovalcev, katerega upravni odbor je pritožil.
(2) Vloga mora biti vložena pisno pri okrožnem sodišču. Za postopek se smiselno uporabljajo določbe zakonika o kazenskem
postopku v zvezi s pritožbo. V nasprotni deklaraciji (odstavek 308 (1) zakonika o kazenskem postopku) poda upravni odbor
zbornice davčnih svetovalcev. Državni tožilec ni vključen v postopek. Zaslišanje poteka, ko član zbornice davčnih svetovalcev to
zahteva ali regijsko sodišče oceni, da je to potrebno. O času in kraju zaslišanja morajo biti upravni odbor zbornice davčnih
svetovalcev, član zbornice davčnih svetovalcev in njegov zagovornik. Okrožno sodišče določa vrsto in obseg pridobivanja
dokazov. Za preiskovanje resnice pa mora po uradni dolžnosti razširiti pridobivanje dokazov na vsa dejstva in dokaze -
(3) Obvestila o oprostu ni mogoče preklicati, ker je upravni odbor zbornice davčnih svetovalcev napačno predpostavil, da je član
zbornice davčnih svetovalcev kriv in da vloga za začetek poklicnega sodnega postopka ni potrebna. Če pogoji, pod katerimi je
treba odpovedati poklicno sodno kazen v skladu s členom 92 ali poklicnega sodnega postopka ni mogoče začeti ali nadaljevati v
skladu s členom 109 (2), nastopijo šele, ko upravni odbor poda pritožbo, okrožno sodišče pritožbo razveljavi , Odločitev mora biti
obrazložena. Ni mogoče izpodbijati.
(4) Okrožno sodišče, pri katerem je vložena prošnja za strokovno sodno odločbo, takoj obvesti državno tožilstvo o kopiji prošnje
na višjem deželnem sodišču. Kopija odločbe o odločitvi o vlogi mora biti poslana tudi državnemu tožilcu.
(5) Če državni tožilec sproži strokovni sodni postopek zoper člana Zbornice davčnih svetovalcev za isto ravnanje, ki ga je upravni
odbor Zbornice davčnih svetovalcev kritiziral, preden je bil sprejet sklep o vlogi za odločitev sodišča o pritožbi, postopek postane
vloga odloženo do dokončne odločitve strokovnega sodnega postopka. V primerih iz 2. odstavka 91. člena okrožno sodišče po
zaključku začasne prekinitve ugotovi, da pritožba ni učinkovita.
Neuradna vsebina

Odstavek 83  Obveznost članov upravnega odbora za varovanje zaupnosti

(1) Člani upravnega odbora - tudi po odhodu iz upravnega odbora - morajo ohraniti tajnost do vseh, kar zadeva zadeve, ki jim
postanejo znane med delom v upravnem odboru glede članov Zbornice davčnih svetovalcev, prosilcev in drugih oseb. Enako velja
za člane izvršnega odbora ali organe, ki jih določa statut, in zaposlene v zbornici davčnih svetovalcev.
(2) V postopku pred sodišči ali organi lahko osebe iz prvega odstavka dajejo ali pričajo le o takšnih zadevah, ki so jim postale
znane pri svojem delu na upravnem odboru ali v organih, ki jih statut določa o članih Zbornice davčnih svetovalcev, prosilcih in
drugih osebah Navedite informacije, če obstaja obveznost obveščanja ali posredovanja informacij in je oproščena obveznosti
ohranjanja zaupnosti v skladu z odstavkom 3. Druge obveznosti glede zaupnosti in pravica do zavrnitve pričanja ostajajo
nespremenjene.
(3) Upravni odbor zbornice davčnih svetovalcev odobri po svoji presoji. Odobritev je treba zavrniti le, če upoštevanje stališča ali
dolžnosti zbornice davčnih svetovalcev ali zakonitih interesov oseb, o katerih dejstva postanejo znana, vztrajno to zahtevajo.
Odstavek 28 (2) zakona o zveznem ustavnem sodišču ostaja nespremenjen.
Neuradna vsebina

Oddelek 84  Delovna skupina

(1) Več zbornic davčnih svetovalcev se lahko združi v neobvezano delovno skupino, če tako določa statut zbornic. Delovni skupini
pa ni mogoče dodeliti nadzornih pooblastil ali drugih nalog, za katere je zakonsko določena odgovornost posameznih zbornic
davčnih svetovalcev.
(2) Osebe iz člena 83 ne kršijo svoje dolžnosti zaupnosti, če delovno skupino obvestijo o zadevah, ki spadajo v območje
pristojnosti delovne skupine. Odstavek 83 (1) se smiselno uporablja za ljudi, ki delajo v delovni skupini.
Neuradna vsebina

Oddelek 85  Zvezne zbornice davčnih svetovalcev

(1) Zbori davčnih svetovalcev so zvezni senat. Temu se reče "Zvezna zbornica davčnih svetovalcev".
(2) Zvezna zbornica davčnih svetovalcev je po javnem pravu korporacija. Njihov sedež določa njihov statut.
(3) Odbor zvezne zbornice davčnih svetovalcev izvoli zbornica davčnih svetovalcev. V nasprotnem primeru Zvezna zbornica
davčnih svetovalcev sama izda svoje statute, ki zahtevajo odobritev nadzornega organa.
(4) Določba 83. člena je treba ustrezno uporabiti.
(5) Dejavnost člana organa ali odbora zvezne zbornice davčnih svetovalcev se izvaja prostovoljno.
Neuradna vsebina

Oddelek 86  Dolžnosti Zvezne zbornice davčnih svetovalcev

(1) Zvezna zbornica davčnih svetovalcev mora izpolnjevati naloge, ki so ji dodeljene z zakonom.
(2) Zvezna zbornica davčnih svetovalcev je odgovorna zlasti za

določiti stališča posameznih zbornic o zadevah, ki zadevajo celotno sestavo davčnih svetovalcev, in določiti mnenje
večine s skupno razpravo;
sprejeti in spremeniti poklicni kodeks kot statut;
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Pripravi smernice za socialne ustanove zbornice davčnih svetovalcev (odstavek 76 (2) št. 6);
predstaviti stališče Zvezne zbornice davčnih svetovalcev pristojnim sodiščem in organom o vseh zadevah, ki vplivajo na
celoto Zbornice davčnih svetovalcev;
zastopanje celotne zbornice davčnih svetovalcev do organov in organizacij;
Dajati strokovna mnenja, ki jih zahteva organ ali zvezni organ ali zvezno sodišče, ki se ukvarja z zakonodajo;
spodbujati nenehno poklicno usposabljanje iz poklicev davčnega svetovanja; strokovnjakom lahko daje nezavezujoča
priporočila za usposabljanje;
vzdrževanje imenika v skladu s § 3b;
vzdrževanje imenika v skladu z oddelkom 86b;
vzpostavitev in delovanje baze podatkov za upravljanje proxy podatkov v smislu oddelka 80a Davčnega zakonika in
njegovo posredovanje državnim davčnim organom.

(3) Statut v smislu drugega odstavka št. 2 in njihove spremembe sprejme statut kot organ Zvezne zbornice davčnih svetovalcev.
Predložiti ga mora zveznemu ministrstvu za finance. Razen če Zvezno ministrstvo za finance v treh mesecih po posredovanju v
celoti ali delno razveljavi statut in njihove spremembe, jih je treba objaviti v tiskovnem organu, ki je namenjen izjavam Zvezne
zbornice davčnih svetovalcev. Veljati začne prvi dan v mesecu po objavi. Če po uveljavitvi statuta postane jasno, da je v nasprotju
z vsem ali delom višjega zakona, lahko Zvezno ministrstvo za finance prekliče statut.
(4) Statut lahko vsebuje podrobnejša pravila o izvajanju zakonskih določb, zlasti kar zadeva:

neodvisna, odgovorna in vestna poklicna praksa;
dolžnost zaupnosti;
dovoljeno in nezakonito oglaševanje;
prepoved udeležbe pri nepooblaščeni pomoči v davčnih zadevah;
strokovno vedenje do strank, kolegov, sodišč, organov in zbornic davčnih svetovalcev ter do oseb, podjetij in institucij v
smislu oddelkov 4 in 6;
dogovorjene in nezdružljive dejavnosti;
zavarovanje poklicne odgovornosti, pa tudi izjave o omejitvi odgovornosti in omejitve odgovornosti;
posebne obveznosti do strank, zlasti v zvezi z ravnanjem z zunanjimi sredstvi;
dogovarjanje, izračun, zavarovanje in pobiranje pristojbin in stroškov;
obveznosti v zvezi s pravno pomočjo in svetovanjem;
zahteva po uporabi imen, ki kažejo na posebno znanje nekaterih področij davčnega prava;
ustanovitev strokovnih podružnic in drugih svetovalnih centrov;
vedenje pri čezmejnih dejavnostih;
posebne obveznosti pri skupnem opravljanju poklicne dejavnosti v skladu s 56. členom;
posebne obveznosti pri ustanavljanju, oblikovanju in delovanju podjetij za davčno svetovanje;
izvajanje in prenos prakse;
usposabljanje davčnih računovodje.

Neuradna vsebina

Odstavek 86a  Sestava in način delovanja statuta

(1) Člani statutarne skupščine so naslednji: predsednik zvezne zbornice davčnih svetovalcev, predsedniki zbornice davčnih
svetovalcev in drugi člani (delegati). Zvezna zbornica davčnih svetovalcev vodi dejavnost zakonite skupščine.
(2) Delegate na sejah zbornic neposredno izvolijo člani posameznih zbornic davčnih svetovalcev. Izberete lahko le, kdo je osebni
član zbornice davčnih svetovalcev. Število delegatov temelji na številu članov zbornice. Za vsakih tisoč petsto članov Zbornice
davčnih svetovalcev se izvoli en delegat in en namestnik, za posamezno zbornico davčnih svetovalcev pa najmanj dva delegata
in namestnika. Odločilni dejavnik je število članov zbornic 1. januarja v letu, ko so statuti sklicani.
(3) Vsak član statutarne skupščine je neodvisen in ima en glas v statutarni skupščini.
(4) Statut skliče predsednik zvezne zbornice davčnih svetovalcev v šestih tednih. Predsednik Zvezne zbornice davčnih
svetovalcev mora sklicati statutarno skupščino v šestih tednih, če najmanj pet zbornic davčnih svetovalcev ali četrtina članov
statutarne skupščine to pisno zahteva, pri čemer natančno opredeli zadevo, o kateri se bo odločalo v statutarni skupščini.
(5) Predsednik Zvezne zbornice davčnih svetovalcev predseduje statutarni skupščini, če tega ne more, njegov zastopnik, razen če
poslovnik ne določa drugače.
(6) Statut je sklepčen, če sta prisotni najmanj dve tretjini članov. Resolucije podzakonskih aktov, ki se nanašajo na sprejetje ali
spremembo poklicnega kodeksa ravnanja, sprejema večina vseh podzakonskih aktov, druge sklepe pa z navadno večino
navzočih članov.
(7) Besedilo sklepov sprejetih podzakonskih aktov mora biti zapisano v prepisu, ki ga morata podpisati predsednik in tajnik, ki ga
določi podzakonski akt, in ga hraniti na sedežu Zvezne zbornice davčnih svetovalcev.
(8) Statut lahko v poslovniku ureja dodatne podrobnosti postopka.
Neuradna vsebina

Oddelek 86b Imenik  davčnih svetovalcev

(1) Zvezna zbornica davčnih svetovalcev vzdržuje popoln elektronski imenik vseh članov zbornice davčnih svetovalcev v skladu s
1. oddelkom 74. Imenik služi za obveščanje organov in sodišč, iskalcev pravic in drugih strank, ki sodelujejo v pravnih poslih. Zbor
davčnih svetovalcev v avtomatiziran postopek vpiše podatke, shranjene v strokovni register, v splošni imenik, ki ga vodi Zvezna
zbornica davčnih svetovalcev. Odgovorna zbornica davčnih svetovalcev je v skladu z zakonom o varstvu podatkov odgovorna za
podatke, ki jih vnese v splošni imenik, zlasti za zakonitost raziskave, popolnost in točnost podatkov. Vsakdo ima pravico do
brezplačnega dostopa do posameznih podatkov iz celotnega imenika.
(2) Na celotnem seznamu je treba vnesti naslednje:

za davčne svetovalce in davčne zastopnike, priimek in imena, čas naročila, ime in naslov odgovorne zbornice davčnih
svetovalcev, naslov strokovne panoge, komunikacijski podatki, ki se sporočijo zbornici davčnih svetovalcev, naziv
delovnega mesta, obstoječe prepovedi zaposlovanja in zastopanja ter, če je imenovan predstavnik je zastopnik, ki
navede priimek in ime zastopnika;
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V primeru podjetij za davčno svetovanje, ime in pravna oblika družbe, čas priznanja družbe za davčno svetovanje, ime in
naslov odgovorne zbornice davčnih svetovalcev, sedež in naslov družbe za davčno svetovanje, komunikacijski podatki, ki
se sporočijo zbornici davčnih svetovalcev, priimki in imena članov zakonitega zastopnika imenovan organ kot tudi
pooblaščeni partnerji in partnerji.

Neuradna vsebina

Oddelek 87  prispevki pri zvezni zbornici davčnih svetovalcev

Zvezna zbornica davčnih svetovalcev obračuna prispevke od zbornice davčnih svetovalcev v skladu s plačilnim načrtom. Načrt
pristojbin zahteva odobritev nadzornega organa. Višino prispevkov določi občni zbor.
Neuradna vsebina

Oddelek 87a  poslovni načrt , računovodstvo

(1) Z odstopanjem od določb zveznega proračunskega zakonika ima Zvezna zbornica davčnih svetovalcev pravico sestaviti
ekonomski načrt, voditi knjige v skladu s pravili komercialnega knjigovodstva ter pripraviti letne računovodske izkaze in poročilo o
poslovodenju v skladu z načeli gospodarskega prava.
(2) Statut zvezne zbornice davčnih svetovalcev ureja nadaljnje podrobnosti. Uporablja se odstavek 109 (2) zveznega zakonika o
proračunu.
(3) Oddelki 7, 9 in 24 zveznega zakonika o proračunu ter določbe dela III zveznega zakonika o proračunu se smiselno uporabljajo
z izjemo oddelkov 38 in 45 ter določb, ki zahtevajo rezervacijo na podlagi prihodkov in odhodkov. Zvezno ministrstvo za finance je
pooblaščeno, da dovoli nadaljnje izjeme pri uporabi določb zakona o zveznem proračunu.
(4) Odstavek 111 (1) zveznega proračunskega zakonika se uporablja za revizijsko pravo Zveznega revizijskega urada.
Neuradna vsebina

Oddelek 88  Državni nadzor

(1) Najvišji državni organ, pristojen za finančno poslovodenje, je odgovoren za nadzor zbornic davčnih svetovalcev s sedežem v
državi.
(2) Zvezno ministrstvo za finance nadzira Zvezno zbornico davčnih svetovalcev.
(3) Nadzor je omejen na spoštovanje zakona in statuta, zlasti nalog, ki so dodeljene zbornicam davčnih svetovalcev. Nadzorni
organi lahko sprejmejo potrebna navodila in ukrepe.

Peti oddelek 
pristojnosti

Prvo pododdelek 
Strokovna kazen za kršitev dolžnosti

Neuradna vsebina

Odstavek 89  Kazen za kršitev dolžnosti

(1) Strokovni sodni ukrep se izreče davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku, ki krivdno krši svoje obveznosti.
(2) Obnašanje davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika zunaj poklica, ki pomeni nezakonito dejanje ali dejanje, ki mu grozi
denarna kazen, je kršitev dolžnosti, verjetno zaradi strokovne presoje, če je v okoliščinah posameznega primera še posebej
primerno, spoštovanja in zaupanja v na način, ki je pomemben za opravljanje poklicne dejavnosti ali za ugled poklica.
(3) Strokovnega sodnega ukrepa ni mogoče izreči, če davčni svetovalec ali davčni zastopnik v času izdaje akta ni bil predmet
strokovne pristojnosti.
Neuradna vsebina

§ 90  Strokovni sodni ukrepi

(1) Strokovni sodni ukrepi so
opozorilo
referenca,
Globe do petdeset tisoč evrov,
Poklicna prepoved za obdobje od enega do petih let,
Izključitev iz poklica.

(2) Referenčni poklicni in globa se lahko izrekata drug ob drugem.
Neuradna vsebina

Člen 91  opomin in strokovni sodni ukrep

(1) Začetek strokovnega sodnega postopka zoper davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ne preprečuje upravnemu
odboru zbornice davčnih svetovalcev, da bi mu dal pritožbo zaradi istega ravnanja (odstavek 81). Če je okrožno sodišče pritožbo
razveljavilo (člen 82), ker ni ugotovilo krivdne kršitve dolžnosti, se lahko poklicni sodni postopek za isto vedenje začne samo na
podlagi dejstev ali dokazov, ki jih okrožno sodišče pri odločitvi ni vedelo.
(2) Pritožba postane neučinkovita s pravno veljavo strokovne sodbe, ki je posledica istega ravnanja do davčnega svetovalca ali
davčnega zastopnika in je oproščena ali zaradi poklicnega ukrepa. Pritožba bo tudi neveljavna, če je začetek postopka v glavni
stvari pravno zavrnjen, ker ni mogoče ugotoviti krivdne kršitve dolžnosti.
Neuradna vsebina

§ 92  druga kazen

Če je sodišče ali organ izreklo kazen, disciplinski ukrep, častni ukrep, drug poklicni ukrep ali upravni ukrep, se je treba za isto
ravnanje odpovedati poklicni kazni, razen če davčnemu svetovalcu ni potreben dodaten strokovni ukrep ali za zastopanje davčnih
zastopnikov za opravljanje svojih nalog in ohranjanje ugleda poklica. Izključitve ne preprečuje nobena druga kazen ali ukrep.
Neuradna vsebina

Odstavek 93 -  omejitev zasledovanja kršitve dolžnosti
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(1) Pregon zaradi kršitve dolžnosti, ki ne opravičuje izključitve iz poklica, poteče po petih letih. Odstavek 78a, odstavek 78a,
stavek 1a in oddelki 78b in 78c (1) do (4) Kazenskega zakonika se ustrezno uporabljajo.
(2) Če je bil zaradi istih dejstev pred začetkom zastaranja v skladu s stavkom 1 odstavka 1 uveden kazenski postopek zaradi istih
dejstev, prenehanje zastaranja traja v času trajanja kazenskega postopka.
Neuradna vsebina

Odstavek 94  Predpisi za člane zbornice davčnih svetovalcev, ki niso davčni svetovalci ali davčni zastopniki

(1) Določbe 5. člena (Strokovna pristojnost) se ustrezno uporabljajo za osebe, ki spadajo v zbornico davčnih svetovalcev v skladu
s členom 74 (2).
(2) Namesto izključitve iz poklica so osebe iz oddelka 74 (2) prikrajšane za zastopanje podjetij za davčno svetovanje in vodenje
svojih poslov.
(3) V kolikor je v poklicnih sodnih postopkih predvidena udeležba častnih sodnikov, poklicna sodišča odločajo v enaki konfiguraciji
kot v zadevah davčnega svetovanja.

Drugo pododdelek 
Sodišča

Neuradna vsebina

Oddelek 95  Senat za davčne svetovalce in davčne predstavnike pri Regijskem sodišču

(1) V strokovnem sodnem postopku na prvi stopnji odloči senat regionalnega sodišča (senat za davčne svetovalce in davčne
zastopnike), ki je pristojen za sedež senata davčnih svetovalcev.
(2) Če je v eni državi več senat davčnih svetovalcev, lahko državna vlada z odredbo davčnemu svetovalcu in pooblaščencem
dodeli eno ali nekaj regijskih sodišč, če je tak povzetek izvajanja pravosodja na področju davčnih svetovalcev in pooblaščencev,
zlasti za zagotovitev enotne sodne prakse, koristen. Člani odbora sodelujočih zbornic davčnih svetovalcev morajo biti predhodno
zaslišani.
(3) S soglasjem sodelujočih držav se naloge, za katere je po tem zakonu pristojno regijsko sodišče, lahko prenesejo na regionalno
sodišče druge države.
(4) Senat za davčne svetovalce in zadeve za davčne predstavnike odloča zunaj glavne obravnave pri imenovanju treh članov
deželnega sodišča, vključno s predsednikom. V glavni obravnavi jo sestavljajo predsednik in dva davčna svetovalca ali davčni
zastopnik kot ocenjevalec.
Neuradna vsebina

Oddelek 96  Senat za davčne svetovalce in zadeve za davčno predstavništvo pri Višjem deželnem sodišču

(1) V strokovnem sodnem postopku sprejme drugo odločitev Senat Višjega regionalnega sodišča (Senat za davčni svetovalec in
zadeve za davčne predstavnike pri Višjem deželnem sodišču).
(2) Odstavek 95 (2) in (3) se ustrezno uporabljata. Davčni svetovalec in zadeve davčnega zastopnika se lahko dodelijo ali
prenesejo na najvišje deželno sodišče.
(3) Senat za davčne svetovalce in zadeve za davčne predstavnike odloča zunaj glavne obravnave pri imenovanju treh članov
Višjega regionalnega sodišča z vključitvijo predsednika. V glavni obravnavi delujeta tudi dva davčna svetovalca ali davčni
zastopnik.
Neuradna vsebina

Oddelek 97  Senat za davčni svetovalec in zadeve za davčni zastopnik pri Zveznem sodišču

(1) V pravnem postopku na tretji stopnji odloča senat Zveznega sodišča (Senat za davčne svetovalce in zadeve za davčne
predstavnike pri Zveznem sodišču).
(2) Senat za davčne svetovalce in zadeve za davčne predstavnike sestavljajo predsednik in dva člana Zveznega sodišča ter dva
davčna svetovalca ali davčni zastopnik kot ocenjevalca.
Neuradna vsebina

§ 98  (črtan)

Neuradna vsebina

Oddelek 99  davčni svetovalec ali davčni zastopnik kot ocenjevalec

(1) Ocenjevalci iz vrst davčnih svetovalcev ali davčni zastopniki so častni sodniki.
(2) Regijska sodna uprava imenuje častne sodnike prvega in drugega pravnega sredstva za dobo petih let. Ponovno so lahko
imenovani po poteku mandata.
(3) Častni sodniki so vzeti s seznama predlogov, ki ga predloži upravni odbor davčno-svetovalnih zbornic državne pravosodne
uprave. Državna sodna uprava določi število potrebnih častnih sodnikov za vsako sodišče; je že prej zaslišala upravni odbor
zbornic za davčne svetovalce. Vsak seznam predlogov mora vsebovati vsaj dvakratno število davčnih svetovalcev ali davčnih
predstavnikov, ki bodo imenovani.
(4) Če prostovoljni sodnik predčasno odide, bo za preostanek mandata imenovan naslednik.
(5) Ustrezno se uporablja 6. odstavek uvodnega zakona k Zakonu o ustavi Sodišča.
(6) Odstavki 1 do 5 se uporabljajo za častne sodnike senata za davčne svetovalce in odvetnike pri Zveznem sodišču s pogojem,
da Zvezna zbornica davčnih svetovalcev nadomesti Zbornico davčnih svetovalcev, Zvezno ministrstvo za pravosodje in zaščito
potrošnikov pa Državno upravo za pravosodje.
(7) Državne vlade so pooblaščene, da naloge in pooblastila, do katerih so državne pravosodne uprave upravičene po odstavkih 2
in 3, prenesejo na podrejene organe. Vlade države lahko to pooblastilo z odredbo prenesejo na državne pravosodne uprave.
Neuradna vsebina

Oddelek 100  Zahteve za imenovanje pridruženega sodnika in pravica do zavrnitve

(1) Za častnega sodnika je lahko imenovan samo davčni svetovalec ali davčni zastopnik, ki je lahko izvoljen v odbor Zbornice
davčnih svetovalcev (odstavek 77). Lahko je imenovan za ocenjevalca v senatu za davčne svetovalce in zadeve o davčnem
zastopniku pri deželnem sodišču ali senatu za davčne svetovalce in davčne pooblaščence pri Višjem okrajnem sodišču ali senatu
za davčne svetovalce in davčne pooblaščence pri Zveznem sodišču.
(2) Častni sodniki ne smejo biti hkrati člani sveta zbornice davčnih svetovalcev ali delati v svojem glavnem ali sekundarnem
poklicu.
(3) Predpostavka pisarne ocenjevalca lahko zavrne
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ki je dopolnil 65 let;
ki je bil v zadnjih štirih letih član upravnega odbora;
ki je oslabljen glede zdravja.

Neuradna vsebina

Oddelek 101  odstranitev iz urada ocenjevalca

(1) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik se v primerih iz členov 95 in 96 na zahtevo organa, pristojnega za imenovanje, v
primeru oddelka 97 na zahtevo Zveznega ministrstva za pravosodje in varstvo potrošnikov odstrani z mesta ocenjevalca.

če pozneje postane znano, da ga ne bi smel imenovati za ocenjevalca;
če se kasneje pojavi okoliščina, ki ovira imenovanje ocenjevalca;
če davčni svetovalec ali davčni zastopnik hudo krši svojo dolžnost cenilca.

(2) V primerih iz členov 95 in 96 o zahtevi odloča civilni senat Višjega deželnega sodišča, v primeru oddelka 97 pa civilni senat
Zveznega sodišča. Člani senatov za vprašanja davčnega svetovalca in davčnega odvetnika ne morejo sodelovati pri odločitvi.
(3) Pred odločitvijo mora biti zaslišan davčni svetovalec ali davčni zastopnik.
Neuradna vsebina

Oddelek 102  Položaj častnih sodnikov in dolžnost zaupnosti

(1) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik ima na seji, na katero so imenovani kot častni sodniki, poklicni sodnik.
(2) Davčni svetovalci in davčni zastopniki morajo varovati tajnost pred vsemi zadevami, ki jim postanejo znane pri delu častnih
sodnikov. V skladu s tem se uporabljata oddelka 83 (2) in (3). Predsednik sodišča izda dovoljenje za pričanje.
Neuradna vsebina

Oddelek 103  Zaporedje udeležbe na sestankih

Na vsaki seji se je treba posvetovati s častnimi sodniki po vrstnem redu seznama, ki ga pripravi predsednik sodišča po zaslišanju
obeh najstarejših častnih sodnikov pred začetkom finančnega leta.
Neuradna vsebina

Odstavek 104  Nadomestilo za častne sodnike

Častni sodniki prejemajo odškodnino v skladu z Zakonom o pravosodju o nadomestilih in odškodninah.

Postopkovna pravila tretjega pododdelka

Prvo pododdelek 
splošno

Neuradna vsebina

Oddelek 105  predpisov za postopek

Naslednje določbe veljajo za poklicni sodni postopek.
Neuradna vsebina

Odstavek 106  Ni aretacije davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika

Davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ne sme biti začasno aretirano, aretirano ali privedeno zaradi opravljanja poklicnega
sodnega postopka. Ne morejo ga odpeljati v psihiatrično bolnišnico, da bi pripravil zdravstveno poročilo.
Neuradna vsebina

Oddelek 107  Obramba

(1) Poleg oseb iz člena 138 (1) Zakonika o kazenskem postopku lahko davčni svetovalci ali davčni zastopniki izvolijo tudi za
zagovornike v strokovnih sodnih postopkih pred okrožnim sodiščem in pred višjim regionalnim sodiščem.
(2) Oddelki 140 (1) št. 1 do 3, 6, 7 in 9 Zakonika o kazenskem postopku se ne uporabljajo za obrambo v strokovnih sodnih
postopkih.
Neuradna vsebina

Oddelek 108  Pregled spisov davčni svetovalec ali davčni zastopnik

Upravni odbor Zbornice davčnih svetovalcev in davčni svetovalec ali davčni zastopnik sta pooblaščena za vpogled v spise, ki so
na voljo sodišču, ali za predložitev obtožbe sodišču v primeru vložitve obtožbe ter za ogled uradno shranjenih dokazov. Ustrezno
se uporabljajo stavki 1, odstavka 3, 5 in 6 oddelka 147. člena Zakona o kazenskem postopku.
Neuradna vsebina

Odstavek 109  Razmerje med poklicnim sodnim postopkom in kazenskim ali upravnim postopkom globe

(1) Če se proti davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku, ki je obtožen kršitve svojih dolžnosti zaradi istega ravnanja, vloži
javnopravna tožba, se zoper njega lahko sproži strokovni sodni postopek, ki pa mora ostati do konca kazenskega sojenja , Prav
tako je treba že začeti strokovni sodni postopek ustaviti, če se javna tožba vloži med kazenskim postopkom. Strokovni sodni
postopek se nadaljuje, če se zdi, da so dejanska pojasnila tako varna, da ni mogoče pričakovati nasprotujočih si odločitev ali če
se zaradi kazenskih postopkov ni mogoče pogajati iz razlogov,
(2) Če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik v sodnem postopku oproščen kaznivega dejanja ali upravnega prekrška, zaradi
dejstev, ki so bila predmet sodne odločbe, se lahko strokovni sodni postopek sproži ali nadaljuje le, če ta dejstva, brez dejstva
enega Za spoštovanje kazenske določbe ali globe kršitev dolžnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika.
(3) Za odločitev v strokovnem sodnem postopku so zavezujoče dejanske odločitve sodbe v kazenskih ali globokih postopkih, na
katerih temelji odločitev sodišča. V strokovnem sodnem postopku pa lahko sodišče z večino glasov odloči o ponovni preučitvi
takšnih ugotovitev, o natančnosti katerih člani dvomijo; to je treba izraziti v razlogih odločitve strokovnega sodišča.
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(4) Če se nadaljuje strokovni sodni postopek po tretjem odstavku prvega odstavka, je dovoljena tudi ponovna vzpostavitev pravno
zaključenega strokovnega sodnega postopka, če dejanske ugotovitve, na katerih temeljijo obsodba ali oprostilna sodba v
poklicnem sodnem postopku, nasprotujejo ugotovitvam v kazenskem sodnem postopku. Državni tožilec, davčni svetovalec ali
davčni zastopnik lahko vloži predlog za ponovno sojenje v roku enega meseca po pravnomočnosti sodbe v kazenskem postopku.
Neuradna vsebina

§ 110  Razmerje poklicnega sodnega postopka s postopki drugih poklicnih pristojnosti

(1) Kršitev dolžnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, za katerega velja tudi disciplinska, častna ali poklicna
pristojnost drugega poklica, se v poklicnem sodnem postopku odloči le, če je kršitev dolžnosti povezana predvsem z opravljanjem
poklica kot davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ali če se zaradi resnosti kršitve dolžnosti začne strokovni sodni
postopek z namenom izključitve iz poklica.
(2) Če namerava državni tožilec začeti poklicni sodni postopek zoper takšnega davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, o
tem obvesti državnega tožilca ali organ, ki bi bil odgovoren za začetek postopka zoper njega kot pripadnika druge stroke. Če
namerava državni tožilec, ki je odgovoren za drugo stroko ali organ, ki sproži postopek, sprožiti postopek proti davčnemu
svetovalcu ali davčnemu zastopniku, bo obvestil državnega tožilca, ki bi bil odgovoren za začetek poklicnega sodnega postopka
(odstavek 113).
(3) Če se je sodišče disciplinske, častne ali poklicne pristojnosti predhodno razglasilo za pravno odgovorno ali ni pristojno za
odločanje o kršitvi dolžnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, za katerega velja tudi disciplinska, častna ali poklicna
pristojnost drugega poklica, ostala sodišča so zavezana s to odločbo.
(4) Odstavki 1 do 3 se ne uporabljajo za davčne svetovalce ali davčne zastopnike, ki so v javni službi ali uradnem razmerju in jim
ni dovoljeno opravljati svojega poklica kot davčni svetovalci ali davčni zastopniki (odstavek 59).
Neuradna vsebina

Odstavek 111  prekinitev strokovnega sodnega postopka

Poklicni sodni postopek se lahko prekine, če se o drugem pravnem postopku zahteva odločitev o vprašanju, katerega presoja je
bistvena za odločitev v strokovnem sodnem postopku.

Drugi del 
postopka v prvi potezi

Neuradna vsebina

Oddelek 112  Krajevna pristojnost

Lokalno pristojnost deželnega sodišča določa sedež zbornice davčnih svetovalcev, ki ji ob vložitvi prošnje za začetek postopka
pripada davčni svetovalec ali davčni zastopnik. Po tem času premestitev strokovne podružnice v drugo okrožje komore ne vodi do
spremembe pristojnosti.
Neuradna vsebina

Odstavek 113  sodelovanje državnega tožilca

Državno tožilstvo na Višjem deželnem sodišču, na katerem senat za davčne svetovalce in zadeve za davčni zastopnik, opravlja
naloge državnega tožilstva v postopku pred Zbornico za davčne svetovalce in davčnega zastopnika.
Neuradna vsebina

§ 114  Začetek poklicnega sodnega postopka

Strokovni sodni postopek sproži državni tožilec, ki na okrožno sodišče vloži obdolžilno pismo.
Neuradna vsebina

Odstavek 115  Odločitev sodišča o sprožitvi postopka

(1) Če državni tožilec ne sledi prošnji upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev za začetek strokovnega postopka zoper
davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ali če je podana odločitev o zaključku postopka, mora o razlogu obvestiti upravni
odbor Zbornice davčnih svetovalcev.
(2) Upravni odbor Zbornice davčnih svetovalcev se lahko na višje deželno sodišče pritoži zoper odločbo državnega tožilstva v
roku enega meseca od objave. V vlogi morajo biti navedena dejstva, ki bi morala utemeljiti začetek poklicnega sodnega postopka,
in dokazi.
(3) Za postopek iz drugega odstavka se ustrezno uporabljajo oddelki 173 do 175 zakonika o kazenskem postopku.
(4) Odstavek 172 Zakonika o kazenskem postopku se ne uporablja.
Neuradna vsebina

Člen 116  Zahteva davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika za začetek poklicnega sodnega postopka

(1) Če se želi davčni svetovalec ali davčni zastopnik znebiti suma kršitve dolžnosti, mora zaprositi državno tožilstvo, da začne
zoper njega začeti strokovni sodni postopek. Davčni svetovalec ali davčni zastopnik ne more vložiti vloge zaradi ravnanja, na
katero se je pritožil upravni odbor zbornice davčnih svetovalcev (odstavek 81).
(2) Če državni tožilec ne sledi prošnji davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ali če se postopek ustavi, tožilec o odločitvi
obvesti vlagatelja in navede razloge. Če se v razlogih ugotovi krivčna kršitev dolžnosti, poklicni sodni postopek pa se ne sproži ali
če ostane odprto, ali je prišlo do krivdne kršitve dolžnosti, lahko davčni svetovalec ali davčni zastopnik zaprosi pri Višjem
deželnem sodišču za sodno odločitev. Vloga mora biti vložena v enem mesecu po objavi sklepa tožilca.
(3) Odstavek 173 (1) in (3) zakonika o kazenskem postopku se v zadevah, ki se nanašajo na davčne svetovalce in davčne
zastopnike na Višjem okrajnem sodišču, ustrezno uporablja za postopek pred senatom. Višje deželno sodišče s sklepom odloči,
ali je mogoče ugotoviti krivdno kršitev dolžnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika. Odločitev mora biti obrazložena.
Če višje deželno sodišče meni, da je davčni svetovalec ali davčni zastopnik dovolj sumljiv na kršitev dolžnosti, ki se kaznuje po
poklicnem pravu, se odloči za začetek poklicnega sodnega postopka. Za izvajanje te odločbe je odgovoren državni tožilec.
(4) Če višje deželno sodišče ne šteje za krivčno kršitev dolžnosti, je mogoče zahtevek za začetek poklicnega sodnega postopka
ali pritožbo upravnega odbora zbornice davčnih svetovalcev vložiti le na podlagi novih dejstev ali dokazov istega ravnanja.
Neuradna vsebina

§ 117  vsebina dajatve
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prva
drugi

V obvestilu o obtožbi (člen 114 tega zakona in člen 207 (3) zakonika o kazenskem postopku) je treba navesti kršitev dolžnosti,
obtožene davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, pri čemer navaja dejansko utemeljitev (obračun stroškov). Za dokaze, ki
bodo zbrani na glavni obravnavi, je treba predložiti tudi dokaze. Navedba vsebuje zahtevo po začetku postopka v glavni stvari
pred senatom za davčne svetovalce in zadeve za davčne zastopnike pri okrožnem sodišču.
Neuradna vsebina

Člen 118  Odločba o začetku postopka v glavni stvari

(1) V sklepu o začetku postopka v glavni stvari senat za davčne svetovalce in zadeve za davčne predstavnike okrožnemu sodišču
prizna obtožbo na glavni obravnavi.
(2) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik odločbe o začetku postopka v glavni stvari ne more izpodbijati.
(3) Odločba o zavrnitvi postopka v glavni stvari mora biti utemeljena. Državni tožilec je upravičen do pritožbe zoper odločbo.
Neuradna vsebina

Oddelek 119  Pravni učinek negativne odločbe

Če je začetek postopka v glavni stvari zavrnjen s sklepom, ki ni več izpodbijan, je mogoče zahtevo za začetek poklicnega
sodnega postopka vložiti znova le na podlagi novih dejstev ali dokazov in šele v petih letih od pravnomočnosti odločbe.
Neuradna vsebina

Oddelek 120,  uradno obvestilo o odločitvi o odprtju

Odločitev o začetku postopka v glavni stvari je treba vročiti davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku najpozneje s pozivom.
Enako velja v primerih člena 207 (3) Zakonika o kazenskem postopku za naknadno vloženo obtožbo.
Neuradna vsebina

Oddelek 121  Glavna obravnava kljub odsotnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika

Glavna obravnava se lahko vodi proti davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku, ki se ni pojavil, če je bil pravilno vabljen in
je v vabilu navedeno, da lahko pogajanja potekajo v njegovi odsotnosti. Javno nalaganje ni dovoljeno.
Neuradna vsebina

Oddelek 122  Nejavno sojenje

(1) Glavna obravnava ni javna. Na zahtevo državnega tožilca se mora na zahtevo davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika
ustanoviti javnost; v tem primeru se ustrezno uporabljajo določbe zakona o ustavi sodišča za širšo javnost.
(2) Predstavniki državne pravosodne uprave, predsednik višjega okrožnega sodišča ali njegov zastopnik in uradniki državnega
tožilstva pri Višjem okrajnem sodišču smejo začeti javna pogajanja. Dostop je dovoljen tudi predstavnikom Zveznega finančnega
ministrstva, predstavnikom najvišjega regionalnega organa, pristojnega za finančno upravo, in predstavnikom Zbornice davčnih
svetovalcev. Davčni svetovalci in davčni zastopniki lahko poslušajo. Zbornica za davčne svetovalce in zadeve za davčne
predstavnike na regionalnem sodišču lahko po zaslišanju vpletenih omogoči poslušanje drugih.
Neuradna vsebina

Odstavek 123  Pridobivanje dokazov zaprošenega sodnika

Zbornica za davčne svetovalce in davčni zastopnik pri okrožnem sodišču lahko zaprosi okrožno sodišče za zaslišanje prič ali
izvedencev. Toda na zahtevo državnega tožilca ali davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika se priča ali izvedenec zasliši na
glavni obravnavi, razen če je verjetno, da zaradi velike razdalje ne bo nastopil na glavni obravnavi ali če zaradi velike razdalje ne
bo pričakovati, da bo nastopil na glavni obravnavi.
Neuradna vsebina

§ 124  Branje protokolov

(1) Zbornica za davčnega svetovalca in davčni zastopnik pri okrožnem sodišču odloči po lastni presoji, ali je treba prebrati pričo
priče ali izvedenca, ki je že zaslišana na strokovnem sodišču ali v drugem zakonsko urejenem postopku.
(2) Pred izdajo sodne odločbe lahko državni tožilec ali davčni svetovalec ali davčni zastopnik zahteva zaslišanje priče ali
izvedenca na glavni obravnavi. Takšni zahtevi je treba ugoditi, razen če priča ali izvedencu verjetno ni mogoče nastopiti na glavni
obravnavi ali če zaradi velike razdalje ne moremo pričakovati, da se bosta pojavila. Če je prošnji ugodeno, se zapisnik prejšnjega
spraševanja morda ne bo prebral.
(3) Če je zaprošeni sodnik zaslišal priče ali izvedenca (odstavek 123), se branju zapisnika ne more nasprotovati. Vendar lahko
državni tožilec ali davčni svetovalec ali davčni zastopnik nasprotuje branju, če je bila prošnja zavrnjena v skladu s stavkom 2
člena 123 in ni več razlogov za zavrnitev prošnje.
Neuradna vsebina

 Odločba 125 oddelka

(1) Glavna obravnava se zaključi z objavo sodbe po posvetu.
(2) Razsodba je oprostilna, obsodilna ali končana.
(3) Razen v primeru člena 260 (3) zakonika o kazenskem postopku je treba strokovni sodni postopek ustaviti

če je nalog potekel v skladu z oddelkom 45 (1) ali je bil umaknjen ali preklican v skladu z oddelkom 46;
če je treba v skladu s členom 92 odreči poklicni kazni.

Tretji oddelek, 
pritožbe

Neuradna vsebina

§ 126  pritožba

Za pogajanja in odločitve o pritožbah je odgovoren Senat za davčni svetovalec in zadeve za davčno predstavništvo na Višjem
deželnem sodišču.
Neuradna vsebina

 Pritožba na oddelku 127
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prva
drugi

tretji

(1) Pritožbe na senat za davčne svetovalce in davčne predstavnike pri višjem deželnem sodišču so dopustne zoper sodbo
zbornice za davčne svetovalce in davčne predstavnike pri okrožnem sodišču.
(2) Pritožba mora biti vložena pisno v enem tednu od razglasitve sodbe pri Zbornici za davčne svetovalce in zadeve za davčne
zastopnike pri Okrožnem sodišču. Če sodba ni bila izrečena v navzočnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, se
začne obdobje s priglasitvijo.
(3) Pritožba je lahko utemeljena le v pisni obliki.
(4) Poleg določb zakona o pritožbenem zakoniku se v postopku smiselno uporabljajo oddelki od 121 do 125 tega zakona. Če je
davčni svetovalec ali davčni zastopnik vložil pritožbo, se v njegovi odsotnosti na glavni obravnavi ustrezno uporabljata stavek 1 in
4 § 99 odstavka 1 in 7 zakonika o kazenskem postopku, če je davčni svetovalec ali davčni zastopnik pravilno vložen in izrecno
naveden v pozivu. Izpostavljena je bila pravna posledica odsotnosti.
Neuradna vsebina

Odstavek 128,  vpletenost državnega tožilca na drugi stopnji

Naloge državnega tožilstva na drugi stopnji opravlja državno tožilstvo pri Višjem deželnem sodišču, kjer obstaja Senat za davčne
svetovalce in davčne zastopnike.
Neuradna vsebina

 Revizija oddelka 129

(1) Zoper odločitev senata za davčne svetovalce in davčne odvetnike na Višjem deželnem sodišču je pritožba na Zvezno sodišče
dopustna -

če je razsodba izključitev iz poklica;
če senat za davčne svetovalce in davčne predstavnike na višjem deželnem sodišču ni priznal prošnje državnega tožilstva
za izključitev;
če bi senat za davčnega svetovalca in davčnega predstavnika na Višjem deželnem sodišču v sodbi potrdil.

(2) Senat za davčne svetovalce in zadeve za davčni zastopnik na Višjem deželnem sodišču lahko revizijo odobri le, če je odločal
o pravnih vprašanjih ali vprašanjih poklicnih dolžnosti, ki so temeljnega pomena.
(3) Neprevzem revizije se lahko v enem mesecu po vročitvi sodbe izpodbija samostojno s pritožbo. Pritožba mora biti vložena pri
Višjem deželnem sodišču. Temeljno pravno vprašanje mora biti izrecno navedeno v obvestilu o pritožbi.
(4) Pritožba zavira pravno veljavnost sodbe.
(5) Če pritožba ni odpravljena, z odločbo odloči Zvezno sodišče. Če pritožbe soglasno zavrnemo ali zavrnemo, odločitve ni treba
utemeljiti. Če Zvezno sodišče pritožbo zavrne, postane sodba pravnomočna. Če je pritožbi ugodeno, se obdobje revizije začne z
oddajo obvestila o pritožbi.
Neuradna vsebina

Oddelek 130  Vložitev revizije in postopka

(1) Pritožba je treba v enem tednu vložiti pisno pri Višjem okrajnem sodišču. Obdobje se začne z izdajo sodbe. Če sodba ni bila
izrečena v navzočnosti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, se začne obdobje s priglasitvijo.
(2) Zahteve za revizijo in njihovi razlogi lahko davčni svetovalec ali davčni zastopnik vloži le v pisni obliki.
(3) Poleg določb zakona o kazenskem postopku o reviziji se za postopke pred Zveznim sodiščem smiselno uporabljata oddelka
122 in 125 (3) tega zakona. V primerih iz člena 354 (2) zakonika o kazenskem postopku se lahko zadeva vrne tudi na višje
deželno sodišče druge države.
Neuradna vsebina

Odstavek 131  Sodelovanje državnega tožilca pred Zveznim sodiščem

Naloge državnega tožilca v postopku pred Zveznim sodiščem opravlja generalni državni tožilec.

Četrti del 
Varovanje dokazov

Neuradna vsebina

Odstavek 132  Odredba za ohranitev dokazov

(1) Če je poklicni sodni postopek zoper davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika končan, ker mu je potek potekel, umaknjen
ali preklican, se lahko na zahtevo državnega tožilca sklep odredi tudi, če se pričakuje, da bo izključitev izključena bi bil priznan v
stroki. Naročila ni mogoče izpodbijati.
(2) Dokaze zbira senat za davčne svetovalce in zadeve za davčno predstavništvo na okrožnem sodišču. Zbornica davčnih
svetovalcev in davčnih zastopnikov lahko enega od svojih poklicnih sodnikov naroči, naj izvede dokaze.
Neuradna vsebina

 Postopek v oddelku 133

(1) Zbornica za davčnega svetovalca in davčni zastopnik pri okrožnem sodišču po uradni dolžnosti zbere vse dokaze, ki bi lahko
utemeljevali odločitev o tem, ali bi prekinjeni postopek privedel do izključitve iz poklica. Zbornica davčnega svetovalca in davčni
predstavnik določi obseg postopka po lastni presoji, ne da bi ga zavezovale zahteve; V zvezi s tem njihovih predpostavk ni
mogoče izpodbijati.
(2) Priče morajo biti zaslišane kot zaprisežene, razen če so predpisane ali dovoljene izjeme.
(3) V postopek sodelujeta državni tožilec in nekdanji davčni svetovalec ali davčni zastopnik. Nekdanji davčni svetovalec ali davčni
zastopnik je upravičen do obveščenosti o datumih, ki so predvideni za zagotovitev dokazov, le če je v Nemčiji in je naslov dal na
okrožno sodišče.

Peti pododdelek 
Prepoved okupacije in zastopanja

Neuradna vsebina

Odstavek 134  Pogoj prepovedi
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drugi

(1) Če obstajajo nujni razlogi za domnevo, da bo davčni svetovalec ali davčni zastopnik priznan kot izključen iz poklica, se lahko
sprejme odločitev o prepovedi njegovega delovanja ali zastopanja.
(2) Državni tožilec lahko pred uvedbo poklicnega sodnega postopka zaprosi za prepoved poklicnega zastopanja ali zastopanja. V
prijavi mora biti navedena kršitev dolžnosti, ki se bremeni davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, ter dokazi.
(3) Za sojenje in odločitev je pristojno sodišče, ki mora odločiti o začetku postopka v glavni stvari zoper davčnega svetovalca ali
davčnega zastopnika ali pred katerim je postopek v postopku v postopku.
Neuradna vsebina

§ 135  ustno zaslišanje

(1) Odločitev, s katero se izreče prepoved poklicnega zastopanja ali zastopanja, se lahko sprejme le na podlagi ustnega
zaslišanja.
(2) Določbe, ki veljajo za glavno obravnavo pred sodnim sodiščem, se ustrezno uporabljajo za sestavo sodišča, pozive in ustni
postopek, razen če naslednje določbe ne določajo drugače.
(3) V pozivu je treba kršitev dolžnosti, obtožene davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, ugotoviti z navedbo dejstev, ki to
upravičujejo; predložiti je treba tudi dokaze. Vendar to ni potrebno, če je bil o navedbi že obveščen davčni svetovalec ali davčni
zastopnik.
(4) Obseg pridobivanja dokazov določi sodišče po lastni presoji, ne da bi bilo vezano na prošnje državnega tožilstva ali davčnega
svetovalca ali davčnega zastopnika.
Neuradna vsebina

Odstavek 136  glasuje o prepovedi

Za prepoved poklicev ali zastopanja je potrebna dvotretjinska večina glasov.
Neuradna vsebina

Odstavek 137  prepoved po glavni obravnavi

Če je sodišče priznalo izključitev iz poklica, se lahko pogaja in odloča takoj po glavni obravnavi o izreku prepovedi opravljanja
poklica ali zastopanja. To velja tudi, če se davčni svetovalec ali davčni zastopnik ni pojavil na glavni obravnavi.
Neuradna vsebina

Oddelek 138  obvestila o odločitvi

Odločitev mora biti obrazložena. Poslati ga mora davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku.
Neuradna vsebina

Oddelek 139  Učinki prepovedi

(1) Odločba začne veljati z objavo.
(2) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik, zoper katerega je izrečena poklicna prepoved, ne sme opravljati svojega poklica.
(3) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik, zoper katerega je uvedena prepoved zastopanja, ne sme osebno nastopiti pred sodišči
ali organi, dajati pooblastila ali pooblastila in pisno komunicirati s sodišči, organi, davčnimi svetovalci ali davčnimi zastopniki ali
drugimi predstavniki v davčnih zadevah.
(4) Vendar lahko davčni svetovalec ali davčni zastopnik, zoper katerega je naložena prepoved poklicnega zastopanja ali
zastopanja, opravlja svoje zadeve in zadeve svojih sorodnikov v smislu 15. člena Davčnega zakonika.
(5) Prepoved opravljanja ali zastopanja na učinkovitost pravnih aktov davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika ne vpliva.
Enako velja za pravna dejanja, ki se izvajajo zoper njega.
Neuradna vsebina

Oddelek 140  kršitve prepovedi

(1) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik, ki zavestno krši poklicno prepoved ali prepoved zastopanja, ki je bila izdana proti
njemu, je izključen iz poklica, razen če se zaradi posebnih okoliščin zdi dovolj milejši poklicni ukrep.
(2) Sodišča ali organi bi morali zavrniti davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika, ki deluje pred njimi v nasprotju s poklicno
prepovedjo ali zastopanjem.
Neuradna vsebina

Oddelek 141  pritožbe

(1) Zoper odločbo, s katero okrožno sodišče ali višje okrajno sodišče izreče prepoved opravljanja ali zastopanja, je dopustna
takojšnja pritožba. Pritožba nima odložilnega učinka.
(2) Državni tožilec je upravičen do takojšnje pritožbe zoper odločbo, s katero okrožno sodišče ali višje okrajno sodišče noče izreči
poklicne prepovedi ali prepovedi zastopanja.
(3) O takojšnji pritožbi, če je izpodbijano odločbo izdalo okrožno sodišče, odloči višje deželno sodišče in, če jo izda višje deželno
sodišče, Zvezno sodišče. Poleg določb zakonika o kazenskem postopku v zvezi s pritožbo se v postopku ustrezno uporabljajo
členi 135, 1, 2 in 4 ter 136. in 138. člen tega zakona.
Neuradna vsebina

Prenehanje  veljavnosti prepovedi v oddelku 142

Prepoved opravljanja ali zastopanja poteče,
če je izrečena sodba o neizločitvi;
če se zavrne postopek v glavni stvari pred Zbornico davčnih svetovalcev in zadev za davčne predstavnike.

Neuradna vsebina

Oddelek 143  odprava prepovedi

(1) Prepoved zasedbe ali zastopanja se odpravi, če se izkaže, da zahteve za njeno uvedbo ne obstajajo ali ne obstajajo več.
(2) O preklicu odloči pristojno sodišče v skladu s členom 134 (3).
(3) Če davčni svetovalec ali davčni zastopnik zahteva odpravo prepovedi, se lahko odredi novo zaslišanje. Vloge ni mogoče vložiti
do takojšnje pritožbe obdolženega v skladu s členom 141 (1). Pritožba zoper odločbo o zavrnitvi vloge ni dopustna.
Neuradna vsebina
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Oddelek 144  Obvestilo o prepovedi

(1) O odločitvi, s katero se izreče prepoved opravljanja poklica ali zastopanja, se uradno obvesti predsednik pristojne zbornice
davčnih svetovalcev v overjeni kopiji.
(2) Če prepoved zasedbe ali zastopanja poteče ali se razveljavi ali spremeni, se smiselno uporablja prvi odstavek.
Neuradna vsebina

Odstavek 145  Imenovanje zastopnika

(1) Če je potrebno, bo pristojna zbornica davčnih svetovalcev imenovala zastopnika za davčnega svetovalca ali davčnega
zastopnika, zoper katerega je naložena prepoved poklicnega zastopanja ali zastopanja. Pred naročilom mora biti zaslišan davčni
svetovalec ali davčni zastopnik; lahko predlaga primernega zastopnika.
(2) Zastopnik mora biti davčni svetovalec ali davčni zastopnik.
(3) Davčni svetovalec ali davčni zastopnik, na katerega je zastopanje pooblaščeno, ga lahko zavrne le iz pomembnega razloga.
(4) Oddelki 2 do 4 oddelka 69 se ustrezno uporabljajo.
(5)

Četrti pododdelek 
Stroški na strokovnem sodišču in v postopku vloge za strokovno odločitev o pritožbi. Izvršitev

strokovnih sodnih ukrepov in stroškov. Odplačilo.

Neuradna vsebina

§ 146  sodnih stroškov

V strokovnih sodnih postopkih in v vlogi za odločitev deželnega sodišča o pritožbi (odstavek 82. člena 82) se pristojbine
zaračunavajo v skladu z razporedom pristojbin iz priloge k temu zakonu. V nasprotnem primeru je treba ustrezno uporabiti
določbe zakona o stroških sodišča, ki veljajo za stroške v kazenskih zadevah.
Neuradna vsebina

Člen 147  stroški vlog za začetek poklicnega sodnega postopka

(1) Davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku, ki umakne prošnjo za sodno odločbo o sklepu državnega tožilstva (odstavek
2 (odstavek 116)), se naloži plačilo stroškov tega postopka.
(2) Če se zahtevek upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev za sodno odločbo v primeru 2. točke 115. člena zavrne,
stroške, ki nastanejo v postopku za prijavo, krije Zbornica davčnih svetovalcev.
Neuradna vsebina

Odstavek 148  Obveznost plačila obsojenca

(1) Davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku, ki je obsojen v poklicnem sodnem postopku, je treba naložiti tudi vse ali del
stroškov, ki so nastali v postopku. Enako velja, če se strokovni sodni postopek konča zaradi prenehanja veljavnosti, umika ali
preklica odredbe in rezultat predhodnega postopka bi upravičil izrek strokovnega sodnega ukrepa; V tem primeru stroški
strokovnega sodnega postopka vključujejo tudi stroške, ki nastanejo v nadaljnjem postopku zaradi ohranitve dokazov (člena 132
in 133).
(2) Poravnati stroške tega postopka mora plačati tudi davčni svetovalec ali davčni zastopnik, ki je umaknil pritožbo v strokovnem
sodnem postopku ali se je neuspešno pritožil. Če je bilo pravno sredstvo delno uspešno, lahko davčnemu svetovalcu ali
davčnemu zastopniku zaračuna ustrezen delež teh stroškov.
(3) Odstavek 2 se smiselno uporablja za stroške postopka ponovnega sojenja postopka, ki je bil končan s pravnomočno sodbo.
Neuradna vsebina

Odstavek 149  Obveznost plačila v postopku za vloge za strokovno odločitev o pritožbi

(1) Če se zahtevek za strokovno odločitev o pritožbi zavrne kot neutemeljen, se smiselno uporabi stavek 1. odstavka 148. Če
okrožno sodišče ugotovi, da je pritožba neučinkovita zaradi naložitve ukrepa poklicnega sodišča (stavek 2 (odstavek 82 (5)), ali če
je razveljavitev razveljavljena v skladu s stavkom 2 oddelka 82 (3), lahko vloži v celoti ali delno naloži stroške postopka, če meni,
da je to primerno.
(2) Če davčni svetovalec ali davčni zastopnik prošnjo za poklicno odločitev umakne ali je prošnja zavrnjena kot nedopustna, se v
skladu s tem odstavek 1 člena 148 (2).
(3) Če je priglasitev pritožbe, z izjemo stavka drugega odstavka 82. člena 82, razveljavljena ali je neučinkovitost pritožbe
ugotovljena zaradi oprostilne obsodbe davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika v poklicnem sodnem postopku ali zaradi
razlogov 2. odstavka 91. člena ( V členu 82 (5), stavek, 2) morajo Zbornici davčnih svetovalcev naložiti potrebne stroške
davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika.
Neuradna vsebina

Oddelek 150  Odgovornost zbornice davčnih svetovalcev

Stroški, ki jih davčni svetovalec ali davčni zastopnik ali tretja oseba ne more poravnati ali jih davčni svetovalec ali davčni zastopnik
ne more poravnati, bremenijo zbornico davčnih svetovalcev, ki ji davčni svetovalec ali davčni zastopnik pripada.
Neuradna vsebina

Oddelek 151  Izvršitev poklicnih sodnih ukrepov in stroškov

(1) Izključitev iz poklica (prvi odstavek 90.   člena št. 4) začne veljati s pravno veljavnostjo sodbe. Obsojenec se črta iz strokovnega
registra davčnih svetovalcev ali davčnih zastopnikov na podlagi overjene kopije obrazložitve sodbe, ki ji je priloženo potrdilo o
pravni veljavi.
(2) Opozorilo in sklicevanje (prvi odstavek 1. odstavka 90. člena) se izvršita s pravno veljavnostjo sodbe.
(3) Izvršitve globe in izterjave stroškov ne preprečuje dejstvo, da je davčni svetovalec ali davčni zastopnik po pravnem zaključku
postopka zapustil poklic. Če se stroški poberejo skupaj z globo, se za stroške uporabljajo tudi predpisi o izvršbi globe.
Neuradna vsebina

Oddelek 152  Odkup

(1) Vpise v spise opozorila o davčnem svetovalcu ali davčnem zastopniku je treba po petih letih izbrisati s sklicem ali denarno
kaznijo po desetih letih, tudi če so bili naloženi drug ob drugem. Postopke, ki izhajajo iz teh poklicnih sodnih ukrepov, je treba
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tretji

odstraniti iz spisov davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika in uničiti. Po poteku roka teh ukrepov ni mogoče več upoštevati
pri nadaljnjih strokovnih sodnih ukrepih.
(2) Obdobje se začne na dan, ko je poklicni sodni ukrep postal pravnomočen.
(3) Rok se ne konča, dokler se proti davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku ne začnejo kazenski postopki, častni ali
poklicni sodni postopek ali disciplinski postopek, se lahko upoštevajo drugi strokovni sodni ukrepi ali sodba, ki temelji na globi, še
ni izvršena.
(4) Po preteku roka se šteje, da davčni svetovalec ali davčni zastopnik ne vpliva na poklicne sodne ukrepe.
(5) Odstavki 1 do 4 se ustrezno uporabljajo za pritožbe upravnega odbora zbornice davčnih svetovalcev. Obdobje je pet let.

Pravila petega pododdelka, ki se 
uporabljajo za strokovno pristojnost

Neuradna vsebina

Oddelek 153 

Poleg tega se za strokovno pristojnost smiselno uporabljata tudi Zakon o ustavi Sodišča in kazenski zakonik.

Prehodne določbe oddelka šest
Neuradna vsebina

Oddelek 154  Obstoječe družbe

(1) Podjetja za davčno svetovanje, priznana 16. junija 1989, ostajajo pripoznana. To velja tudi, če je bila družba ustanovljena za
prevzem strank strank institucije v skladu z oddelki 4 št. 3, 7 in 8 ali pozneje prevzela stranke take institucije. Po 31. decembru
1990 se delniški delež ali razmerje njihovih deležev ali glasovalnih pravic spremeni zaradi pravnega posla ali dedovanja, delnica
ali glasovalna pravica pa ne preide na delničarja, ki izpolnjuje zahteve iz člena 50a (1) št. 2 stavek 2 je izpolnjen, pristojna
zbornica davčnih svetovalcev mora postopati v skladu z odstavkoma 2 in 3 oddelka 55. Ne more odvzeti priznanja,
(2) Stavki 3 in 4 odstavka 1 veljajo tudi za družbe, ki so neposredno ali posredno vključene v družbe za davčno svetovanje, če ne
ravnajo v skladu z določbami o kapitalski obveznosti iz 1. odstavka 50. člena ali drugega stavka 2. odstavka tega zakona ali
oddelka 28 pododdelka 4 tega zakona Izpolnite revizijske predpise. Na zahtevo se lahko uporaba stavka 1 opusti na podlagi
izjemnega dovoljenja, ki ga izda pristojna zbornica davčnih svetovalcev, če

obstoj delničarjev sodelujoče družbe in razmerje njihovih deležev ali glasovalnih pravic se spremenijo zaradi dejstva, da
družbenik zapusti sodelujočo družbo in posledično se njegov delež ali glasovalne pravice prenesejo na partnerja, ki je bil
pred 19. majem 1994 družbenik sodelujočega podjetja, in sodelujoče podjetje, v katerem se sprememba zgodi, je bilo
ustanovljeno, preden so se spremenili poklicni predstavniki iste stroke, ali
- se je število delničarjev sodelujoče družbe in razmerje njihovih deležev ali glasovalnih pravic v prejšnjih letih le malo
spremenilo, ali
stalež delničarjev sodelujoče družbe in razmerje njihovih deležev ali glasovalnih pravic se spreminja in to je posledica
strukturne spremembe v kmetijskem sektorju.

opomba

(+++ § 154 Abs. 2 odstavek 2 št. 2: Za uporabo glej § 157b +++)
Neuradna vsebina

Odstavek 155  prehodnih določb ob četrtem zakonu o spremembi davčnega svetovalnega akta

(1) Družbe in združenja oseb, ki jim je bilo v skladu z oddelkom 4 št. 8 v različici, ki se je uporabljala 15. junija 1989, pooblaščeno
za zagotavljanje poslovne pomoči v davčnih zadevah, obdržijo ta organ, če to pomoč nudijo zakoniti zastopniki ali izvajalci, ki so v
oddelku 3 padec in pomoč ne zadeva določanja dohodka iz samozaposlitve ali podjetja, razen če gre za pomožne dohodke, ki se
običajno pojavljajo pri kmetih. Pravica do komercialne pomoči v davčnih zadevah poteče, če je po 16. juniju 1999 ne zagotovijo
osebe, ki imajo pravico uporabljati izraz "kmetijsko računovodstvo".
(2) Združenja v smislu prvega odstavka, ki jim je bilo 16. junija 1989 dovoljeno uporabljati ime "Kmetijska knjižna pisarna", lahko
to ime uporabijo kot dodatek k imenu združenja, če je vsaj en upravitelj pooblaščen za uporabo tega imena kot dodatek k
delovnemu naslovu.
(3) Vrstni red predpogojev za izobraževanje iz 36. odstavka 1 št. 2 in drugega odstavka št. 1 ne velja za dejavnosti, ki so se
izvajale pred 16. junijem 1989.
Neuradna vsebina

Odstavek 156  prehodnih določb ob šestem zakonu o spremembah zakona o davčnem svetovanju

Člen 36, odstavek 1, št. 2 in odstavek 3 se uporablja za prosilce, ki so pridobili kvalifikacijo tehnične šole na območju iz člena 3
poenotenja in začeli tehnično šolanje pred 1. januarjem 1991, pod pogojem, da Za štiri leta sem končal tehnično fakulteto.
Neuradna vsebina

Odstavek 157  prehodnih določb ob zakonu o spremembah predpisov o dejavnosti davčnih svetovalcev

(1) Procesni zastopniki v smislu oddelka 11 v različici, ki velja do 30. junija 2000, so še vedno pooblaščeni za zagotavljanje
poslovne pomoči v davčnih zadevah.
(2) Delovni računovodje v smislu oddelka 12 (2) v različici, ki velja do 30. junija 2000, so še vedno pooblaščeni za zagotavljanje
omejene poslovne pomoči v davčnih zadevah.
(3) Začasno imenovanje davčnih svetovalcev in davčnih zastopnikov, katerih imenovanje se ni izteklo do konca 31. decembra
1997 v skladu s stavkom 6 oddelka 40a (1) v različici, ki se uporablja do 30. junija 2000, še naprej velja in preneha veljati
istočasno Začetek veljavnosti odločitve o prevzemu v skladu s stavkom 2 odstavka 46 (1) različice, ki velja do 30. junija 2000. V
kolikor je treba v teh zadevah izdati pravnomočne odredbe na podlagi pravno zavezujočih odločb sodišča, še naprej veljajo stavki
3 do 5 oddelka 40a (1) v različici, ki velja do 30. junija 2000.
(4) Določbe tega zakona o sprejemu na izpit v različici, ki velja od 1. julija 2000, se prvič uporabljajo za sprejem na izpit leta 2001.
(5) Določbe tega zakona v različici, ki so veljale do 30. junija 2000, se še naprej uporabljajo za izpite, ki so se začeli pred 1.
novembrom 2000.
(6) Naloge prvega in drugega pododdelka drugega oddelka drugega dela tega zakona, ki so bile od 1. julija 2000 dodeljene
zbornicam davčnih svetovalcev, bodo predhodno odgovorni organi finančne uprave opravljali do 31. decembra 2000.
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a)

b)
c)
d)

prva

drugi
tretji
4.

5.
6.

(7) (padlo)
Neuradna vsebina

 Prehodne določbe člena 157a ob osmem zakonu o spremembah zakona o davčnem svetovanju

(1) Določbe tega zakona v različici, ki velja od 12. aprila 2008 o sprejemu na izpit, oprostitvi izpita, organizacijski izvedbi izpita in
opravljanju izpita, se prvič uporabljajo za izpite, ki potekajo po 31. decembru Začetek leta 2008 in za vloge za izvzetje iz izpita ali
za zavezujoče informacije o izpolnjevanju posameznih zahtev za sprejem na izpit ali izvzetje iz izpita, ki se vložijo po 31.
decembru 2008. To ne velja za oddelek 36 (1), odstavek 37 (3), odstavek 37a (2) do (4a), odstavek 38 (1) in odstavek 39 (1) za
obdelavo vloge za izvzetje iz pregleda ali za odobritev zavezujoča količina informacij, določena v skladu s členom 38a. V § 39,
odst.
(2) Določbe tega zakona v različici, ki so veljale do 11. aprila 2008, se še naprej uporabljajo za izpite, ki so se začeli pred 1.
novembrom 2007.
(3) Ne glede na odstavka 1 in 2 bodo 1. julija 2009 nerešeni pravni spori glede sprejema na izpit, izvzetja iz izpita ali zagotavljanja
zavezujočih informacij v skladu z oddelkom 38a in postopkov ponovnega premisleka privedli do odgovornosti za Finančna uprava
je odgovorna vrhovnemu državnemu organu pri odgovorni zbornici davčnih svetovalcev.
(4) Ne glede na odstavka 1 in 2 bosta od 1. julija 2009 v čakajočih pravnih sporih zaradi revizijskih odločb najvišji regionalni organ,
pristojen za finančno upravo, zastopana pristojna zbornica davčnih svetovalcev.
Neuradna vsebina

Oddelek 157b  urejanje uporabe

Stavek 2, odstavek 2, odstavek 154, različica 14. člena zakona z dne 16. julija 2009 (Zvezni zakonski list I, str. 1959) se uporablja
za vse postopke, ki ob začetku veljavnosti te določbe niso bili pravnomočni.
Neuradna vsebina

Odstavek 157c uredbe o  uporabi za oddelek 36 (2)

Drugi odstavek 36. člena v različici 5. člena zakona z dne 22. novembra 2019 (Zvezni zakonski list I, str. 1746) naj bi se prvič
uporabljal za izpite, ki se začnejo po 31. decembru 2020.

Dovoljenje sedmega oddelka

Neuradna vsebina

Oddelek 158  Izvajanje določb predpisov o davčnih svetovalcih, davčnih zastopnikih in podjetjih za davčno
svetovanje

Zvezna vlada je pooblaščena za izdajo določb z odlokom po posvetovanju z Zvezno zbornico davčnih svetovalcev s soglasjem
Zveznega sveta

o
postopek za sprejem v izpit, izvzetje iz pregleda in zagotavljanje zavezujočih informacij, zlasti v zvezi z uvedbo
obrazcev za zbiranje informacij in dokazov, ki se zahtevajo v skladu z oddelki 36, 37a, 38 in 38a,
izvedbo izpita, zlasti izpitnih področij, pisni in ustni izpit, ponovno razmislek o oceni izpita,
postopek ponovnega opravljanja izpita,
postopek imenovanja in razrešitve članov izpitne komisije in njihovih namestnikov;

o naročilu;
o postopku za priznanje davčnega svetovanja;
o ustnem izpitu v smislu 44. člena, zlasti o izpitnih območjih, izvzetju iz izpita in postopku izdaje naslova "Kmetijska
knjižna pisarna";
o vzpostavitvi in   vodenju strokovnega registra in o zahtevah poročanja;
o sklenitvi in   vzdrževanju zavarovanja odgovornosti, vsebini, obsegu in izključitvah zavarovalne pogodbe ter o
minimalnem znesku kritja.

Tretji del 
prisilnih ukrepov, upravni prekrški

Izvršitev prvega oddelka 
za dejanja in opustitve

Neuradna vsebina

Oddelek 159  Prisilni ukrepi

Uporaba prisilnih ukrepov temelji na davčnem zakoniku.

Oddelek 
dva Upravna kazniva dejanja

Neuradna vsebina

Oddelek 160  Nepooblaščena pomoč v davčnih zadevah

(1) Kdor ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5 ali v nasprotju z izvršljivo prepovedjo iz oddelka 7, posluje v davčnih zadevah.
(2) Upravno kaznivo dejanje se lahko kaznuje z globo do pet tisoč evrov.
Neuradna vsebina

Oddelek 161  Zaščita označb "Steuerberatungsgesellschaft", "Lohnsteuerhilfeverein" in "Landwirtschaftliche
Buchstelle"
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(1) Vsakdo, ki nepooblaščeno uporablja oznake "Steuerberatungsgesellschaft", "Lohnsteuerhilfeverein", "Landwirtschaftliche
Buchstelle" ali tisti, ki je zmedeno podoben tem dejanjem, krši zakon.
(2) Upravno kaznivo dejanje se lahko kaznuje z globo do pet tisoč evrov.
Neuradna vsebina

Odstavek 162  kršitev dolžnosti združenj za olajšanje dohodnine

(1) Kdor ravna nepravilno
nima skupščine ali predstavniškega zbora v nasprotju s 1. odst. 14. odstavka 14. člena,
v nasprotju s členom 15 (3) pristojnega nadzornega organa ne obvesti pravočasno ali ga ne prijavi pravočasno,
v nasprotju s členom 22 (1) ne izvaja letne revizije poslovanja ali je ne izvaja pravočasno
v nasprotju z odstavkom 7 oddelka 22 št. 1 kopije poročila o pregledu poslovanja ne posreduje pristojnemu nadzornemu
organu ali tega ne stori pravočasno,
v nasprotju z odstavkom 7 oddelka 22 št. 2 članom združenja za olajšanje dohodnine ne sporoči bistvene vsebine
ugotovitev izpita ali jih ne sporoči pravočasno,
v nasprotju s stavkom 1 (3) oddelka 23 imenovati osebo za upravljanje svetovalnega centra, ki ne izpolnjuje tam
določenih zahtev,
v nasprotju s členom 23 (4) pristojnega nadzornega organa odprtje, zapiranje ali sprememba naslova svetovalnega
centra, imenovanje ali razrešitev vodje svetovalnega centra ali oseb, katerih združenje je pomočnik v davčnih zadevah,
je v pristojnosti pristojnega organa na podlagi oddelka 4 Št. 11 vročeno, neprimerno ali
ni primerno zavarovano v nasprotju s 2. odstavkom 2. odstavka 2. člena ali
v nasprotju s členom 29 (1) nadzorni organ o sejah članov ali sestankih predstavnikov ne obvesti pravočasno.

(2) Upravni prekršek iz prvega odstavka številk 1, 3 do 6 in 8 se lahko kaznuje z denarno kaznijo do pet tisoč evrov, upravno
prekršek iz 1. odstavka številk 2, 7 in 9 z denarno kaznijo do tisoč evrov.
Neuradna vsebina

Odstavek 163  kršitev dolžnosti oseb, ki jih združenje uporablja v davčnih zadevah v okviru dovoljenja v skladu z
oddelkom 4, številka 11

(1) Kdor v nasprotju s členom 26 (2) v zvezi s pomočjo v davčnih zadevah ravna v nasprotju z zakonodajo v okviru pristojnosti na
podlagi oddelka 4 št. 11.
(2) Upravno kaznivo dejanje se lahko kaznuje z denarno kaznijo do petindvajset tisoč evrov.
Neuradna vsebina

 Postopek oddelka 164

Upravni organ v smislu 1. odstavka 36. člena Zakona o upravnih prekrških je davčni urad, zato se uporablja odstavek 387 (2)
Davčnega zakonika. Za preostali odstavek se v skladu s členom 410 § 1, 2, 6 do 11 ter odstavkom 2 in 412 Davčnega zakonika
uporabljajo globe.

Končne določbe četrtega dela

Neuradna vsebina

Oddelek 164a  upravni in davčni sodni postopek

(1) Izvajanje upravnega postopka v javnih in strokovnih zadevah, ki jih urejajo prvi del, drugi in šesti odstavek drugega dela in prvi
odstavek tretjega dela tega zakona, temelji na davčnem zakoniku. Postopek se lahko izvede prek ene same točke. V skladu s tem
se uporabljajo določbe zakona o upravnem postopku.
(2) Zaključek odvzema ali preklica priznanja kot združenja olajšave od dohodka (oddelek 20), odredba o zaprtju svetovalnega
centra (odstavek 28 (3)), odvzem ali preklic imenovanja za davčnega svetovalca ali davčnega zastopnika (odstavek 46) ali
Priznavanje davčnega svetovanja (§ 55) je zavirano do nespornosti; Stavki 2 in 3 člena 361 (4) Davčnega zakonika in stavki 2 do
4 člena 69 (5) Pravil o finančnem sodišču ostanejo nespremenjeni. V primerih iz stavka 1 se lahko izvajanje pomoči v davčnih
zadevah tudi s takojšnjim učinkom prepove, če to zahteva javni interes.
(3) V finančnih sodnih postopkih v zadevah §§ 37, 37a in 39a najvišji regionalni organ, pristojen za finančno upravo, zastopa
pristojna zbornica davčnih svetovalcev. Stroške najvišjega državnega organa, pristojnega za finančno upravo v postopkih v skladu
s stavkom 1, upnik neposredno plača pristojna zbornica davčnih svetovalcev. Vrhovni državni organ, pristojen za finančno
poslovodenje, je oproščen plačilne obveznosti do upnika. Pristojna zbornica davčnih svetovalcev od najvišjega regionalnega
organa, pristojnega za finančno poslovodenje, ne more zahtevati nadomestila za svoje stroške v postopkih v skladu s stavkom 1
in za plačilo v skladu s stavkom 2.
Neuradna vsebina

 Pristojbine za oddelek 164b

(1) V kolikor ta zakon določa obdelavo vlog, jih je treba plačati ob oddaji vloge.
(2) Če se vloga umakne pred odločitvijo, se polovica pristojbine povrne.
Neuradna vsebina

Poglavje 164c  uredbe o zvezni državi

V kolikor se v tem zakonu uporablja izraz višja in višja služba, dodelitev javnih uslužbencev eni od teh kariernih skupin v državah,
ki so po državnih predpisih povzele ali odstopale od prej omenjenih kariernih skupin, temelji na vstopnih pogojih za zaposlitev kot
inšpektor oz. Regierungsrat. Uradniki, ki izpolnjujejo predpogoje za imenovanje višjega inšpektorja prek kvalifikacijskega ukrepa
ali so mu bili dodeljeni urad zaradi kvalifikacijskega ukrepa, ki ga je treba opraviti pred dodelitvijo položaja višjega inšpektorja, so
višji uradniki, javni uslužbenci, ki prejmejo ukrep kvalifikacije izpolnjevati zahteve za imenovanje višjega sveta vlade,
Neuradna vsebina

Oddelek 165  odobritev

Zvezno ministrstvo za finance je pooblaščeno, da objavi besedila tega zakona in izvedbene odredbe tega zakona v trenutno
veljavni različici z novim datumom in novim zaporedjem odstavkov, s čimer odpravi morebitne neskladnosti v besedilu.
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Neuradna vsebina

§ 166  Nadaljevanje prejšnjih predpisov

Pokojninski sklad Zbornice davčnih svetovalcev in pomočnikov pri davčnih zadevah za Saarsko se vzdržuje. Saarlandska vlada je
pooblaščena za sprejemanje potrebnih predpisov o vzdrževanju pokojninskega sklada, zlasti v obliki korporacije po javnem pravu,
o članstvu davčnih svetovalcev in davčnih predstavnikov, v statutu in o nadzoru služb s pravnim aktom.
Neuradna vsebina

Oddelek 167  Svobodno in hanezijsko mesto Hamburg

Senat svobodnega in hanzeatskega mesta Hamburg je pooblaščen, da določbe tega zakona o pristojnosti oblasti prilagodijo
posebni upravni strukturi v Hamburgu.
Neuradna vsebina

Odstavek 168 Začetek  veljavnosti zakona

(1) Z izjemo 2. odstavka 166. člena ta zakon začne veljati prvi koledarski dan tretjega koledarskega meseca po objavi.
(2) Odstavek 166 (2) začne veljati dan po razglasitvi zakona.
Neuradna vsebina

Priloga  (k stavku 1 § 146) 
pristojbin

(Sklic: BGBl. I 2006, 3434 in 3435; za posamezne spremembe glej opombo)

struktura
 
Oddelek 1 Postopek pred Okrajnim sodiščem

 Pododdelek 1 Strokovni sodni postopek prve stopnje
 Pododdelek 2 Zahteva za sodno odločitev o pritožbi

   
Oddelek 2 Postopek pred Višjim okrožnim sodiščem

 Pododdelek 1 Pritožba
 Pritožba iz 2. oddelka

   
Oddelek 3 Postopek pred Zveznim sodiščem

 1. pododdelek revizija
 Pritožba iz 2. oddelka

   
Odstavek 4 opomin zaradi kršitve pravice do zaslišanja
   

 
No. obdavčljivi dogodek Znesek ali stopnja

pristojbine 110 do 112
preambula:

V strokovnih sodnih postopkih se za vse pravna sredstva v skladu z zakonsko izvršenim ukrepom uporablja odstavek 2
za vsa pravna sredstva.
Če je pritožba ali vloga za strokovno sodbo le delno zavrnjena ali zavrnjena, mora sodišče znižati takso, kolikor bi bilo
nesmiselno zaračunati davčnemu svetovalcu ali davčnemu zastopniku.
V postopku po ponovnem sojenju se zaračunajo enake pristojbine kot pri ponovnem sojenju. Če pa se razveljavi
prejšnja sodba po odreditvi ponovnega sojenja, se vsako pravno sredstvo novega postopka skupaj z ustreznim
pravnim sredstvom prejšnjega postopka šteje za eno pravno sredstvo za pobiranje pristojbin. Pristojbine se zaračunajo
tudi za pravne tožbe, ki so se zgodile le v prejšnjem postopku.

 
Oddelek 1

Postopek pred regionalnim sodiščem
 

Pododdelek 1
Strokovno sodišče prve stopnje

   
110 Postopki s sodbo, če je izrečen eden ali več naslednjih ukrepov:

opozorilo
sklic,
globa,
začasna prepoved zaposlitve 240,00 EUR
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112 Postopek s sodbo o izključitvi iz poklica 480,00 EUR
 

Pododdelek 2
Predlog za sodno odločitev o pritožbi

   
120 Postopek za vložitev sodne odločbe o pritožbi v skladu s členom 82 (1) StBerG: 

tožba se zavrne ali zavrne 160,00 EUR
 

Oddelek 2
Postopek pred Višjim okrožnim sodiščem

 
Pododdelek 1

pritožba
   

210 Pritožbeni postopek s sodbo 1.5
211 Pritožbeni postopek je brez zaključka 0,5

 Pristojbina ne velja, če je pritožba umaknjena pred iztekom obdobja utemeljitve.  
 

Pododdelek 2
pritožba

   
220 Postopki za pritožbe v strokovnih sodnih 

postopkih, ki po drugih predpisih niso brezplačni: 
Pritožba se zavrne ali zavrne 50,00 EUR

 Davek zaračuna davčni svetovalec ali davčni zastopnik le, če mu je bil zakonito določen
poklicni ukrep.

 

 
Oddelek 3

Postopek pred Zveznim sodiščem
 

Pododdelek 1
revizija

   
310 Postopki revizije s sodbo ali z odločbo v skladu s stavkom 1 oddelka 130 (3) StBerG i. V. m.

Odstavek 349 (2) ali (4) StPO 2.0
311 Dokončanje revizijskega postopka brez sodbe in brez odločitve v skladu z odstavkom 3 § 130

Odstavek 1 StBerG i. V. m. Odstavek 349 (2) ali (4) StPO 1.0
 Pristojbina ne velja, če se revizija umakne pred iztekom obdobja utemeljitve.  

 
Pododdelek 2

pritožba
   

320 Postopki zoper pritožbo zoper nesprejem revizije: 
Pritožba se zavrne ali zavrne 1.0

321 Postopek o drugih pritožbah v strokovnih sodnih postopkih, ki po drugih predpisih niso
brezplačne: 
Pritožba se zavrne oz 50,00 EUR

 Davek zaračuna davčni svetovalec ali davčni zastopnik le, če mu je bil zakonito določen
poklicni ukrep.

 

 
Oddelek 4

Pritožba zaradi kršitve pravice do zaslišanja
   

400 Postopki v zvezi s pritožbo zaradi kršitve pravice do zaslišanja: 
Pritožba je v celoti zavrnjena ali zavrnjena 50,00 EUR

Pravilnik o zasebnosti
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