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Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije je na 84. seji
dne 19. 11. 1981 določ il delovno zasnovo amandmajev k predlogu zakona o davkih obč anov, ki
vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi č etrtega
odstavka 277. č lena poslovnika Skupšč ine SR Slovenije.
Izvršni svet skupšč ine SR Slovenije predlaga
Skupšč ini SR Slovenije, da obravnava delovno zasnovo amandmajev k predlogu zakona o davkih

obč anov na sejah zborov dne 25. 12. 1981, dokonč no pa odloč a o predlogu zakona na sejah
zborov v zač etku prihodnjega leta.
Hkrati je Izvršni svet obravnaval Analizo o delovanju in izvajanju davč nega sistema in davčne
politike in Analizo o delovanju dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva in
predlog možnega prehoda na obdavčitev po dohodku, ki vam ju pošiljamo v prilogi.

k predlogu zakona o davkih obč anov
AMANDMAJI
K PREDLOGU ZAKONA O DAVKIH OBČANOV
1. K 6. č lenu:
V 6. členu se besedilo -in določajo« z besedilom »in samostojno določajo«.
Obrazložitev: S predlagano dopolnitvijo naj bi se izraziteje
poudarila samostojnost družbenopolitičnih skupnosti pri določanju višine davkov, kot to izrecno navaja 109. člen ustave
SR Slovenije.
2. K 10. č lenu:
V tretjem odstavku 10. člena se za besedo »poklic« postavi
vejica in doda besedilo: »za zavezance, ki opravljajo dejavnost brez dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi dejavnosti«.
Obrazložitev: Glede na to, da gre za nelegalno opravljanje
dejavnosti, ki se opravlja največkrat kot postranski poklic,
takšnim občanom osebnega dohodka ni mogoče priznati.
3. K 12. členu:
V drugem odstavku 12. člena se pika nadomesti z vejico in
doda naslednje besedilo: »določeno v dogovorih o temeljih
planov«.
Obrazložitev: S to dopolnitvijo se želi konkretneje določiti
izhodišča za določanje davčnih stopenj.
4. K 16. č lenu:
V 16. členu se besedilo »organ davčne službe« nadomesti z
besedilom »organ za družbene prihodke«.
Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se besedilo
predloga zakona usklaja z zakonom o upravah za družbene
prihodke.
5. K 19. členu
V drugem odstavku 19. člena se besedilo »pijač, od katerih
se plačuje davek na promet proizvodov in storitev« nadomesti
z besedo »blaga«.
Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se besedilo predloga zakona usklajuje z besedilom pravilnika o poslovnih
knjigah zavezancev.
6. K 33. č lenu:
V 33. členu se črta besedilo »razen izplačil iz sredstev
skupne porabe«.
Obrazložitev: Glede na to, da se po drugem odstavku 117.
člena zakona o združenem delu sredstva, ki se iz čistega
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dohodka temeljne organizacije izločajo za skupno porabo,
štejejo glede plačevanja davkov in prispevkov za sredstva
osebnih dohodkov delavcev, če z zakonom ni drugače določeno, predlagamo, da se izplačila delavcem iz sredstev
skupne porabe obdavčuje enako kot osebne dohodke delavcev.
7. K 34. č lenu
V 34. členu se črta zadnji odstavek in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Posebne stopnje republiškega davka iz delovnega razmerja se določijo tako, da je skupna stopnja davkov in
prispevkov višja od skupne stopnje davkov in prispevkov od
osebnega dohodka iz delovnega razmerja za polni delovni
čas, ki se obračunavajo in plačujejo iz osebnega dohodka in
iz dohodka, kjer je osnova osebni dohodek. Posebne stopnje
davka iz delovnega razmerja se lahko določijo v različni višini
glede na vrste prejemkov in različne namene uvedbe dela
preko polnega delovnega časa.«
Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se bo z določitvijo višjih stopenj kot iz rednega dela reguliralo in omejevalo
izplačila prejemkov, določenih v 34. členu tega zakona in s
tem omogočalo izvajanje politike zaposlovanja. Te višje stopnje pa bodo lahko določene različno glede na vrste prejemkov
in na namene uvedbe nadurnega dela.
8. K IV. poglavju - Davek od dohodka iz
kmetijske dejavnosti
Besedilo členov tega poglavja od 42. do vključ no 59. člena
se črta in nadomesti z novimi členi, in sicer:
42. člen
Zavezenec za davek iz kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: davek iz kmetijstva) je^ delovni človek, ki dosega
dohodek:
- z opravljanjem kmetijske dejavnosti kot lastnik, imetnik
pravice uporabe ali uživalec zemljišča, ki je vpisan v katastrskem operatu po stanju na dan 1. decembra pred letom, za
katero se odmerja davek;
- s kmetijsko proizvodnjo iz 45. člena tega zakona.
Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in
tudi ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva
odmeri uporabniku zemljišča.
Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva, ki
nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta,
če so na predpisan način priglašene v roku, ki ga določajo
predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra.
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je
dolžan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti davčni
priloga poroč evalca

3rgan tudi v primerih, ko te do 1. decembra tekočega leta še
Tiso bile izvedene v katastrskem operatu.
43. člen
Če tvori več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali uživalcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je davčni zavezanec
sraviloma eden izmed njih, kot predstavnik gospodinjstva.
44. člen
Davek iz kmetijstva se odmerja po dohodku.
Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zavezanec s kmetijsko
Koizvodnjo, vezano na obdelavo zemljišča, se ugotavlja po
lačelih, ki bodo določena s posebnim zakonom.
Dohodek iz kmetijstva, ki ga zavezanec doseže iz gozda, se
jgotavlja od vrednosti lesa, odkazanega za posek, skladno z
jozdnogospodarskim načrtom in dinamiko njegovega izvajaija. V dohodek se ne všteva vrednost lesa, odkazanega za
drva in tudi ne od tistega dela lesa za neposredno lastno
jporabo, ki je namenjena za gradnjo ali obnovo gospodarskih
n stanovanjskih poslopij kmečkega gospodarstva. Dohodek
jgotovi davčni organ glede na količ ino lesa in del prodajne
ene lesa, ki pripada lastniku gozda po točki b) 14. člena
akona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 16-135/74). Podatke o
(oličini in ceni lesa sporoči davčnemu organu gozdnogospodarska organizacija.
Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zavezanec z določeimi kmetijskimi proizvodnjami, ki niso ali so le v manjšem
)bsegu vezane na obdelavo zemljišč in dosega s tem višje
Johodke, se ugotavlja po dejanskem dohodku.

45. člen
Dejanski dohodek se ugotavlja za davčne zavezance, ki se
jkvarjajo z naslednjimi vrstami kmetijske proizvodnje:
1. z rejo perutnine,
2. s pitanjem govedi in prašičev na industrijski način, ki ni
iezar\o na doma pridelano krmo, kot tudi v primerih, ko
itevilo živine za najmanj eno tretjino presega število, kakršno
e mogoče doseči na ustreznih kmetijskih površinah po normativih, ki jih predpiše Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
3. s farmsko rejo drugih živali, razen čebel in ovac,
4. s specializirano proizvodnjo jagodičevja, vrtnin, cvetja,
Jrevesničarstva, trsničarstva in drugih kultur, ki jih določi
Dbčinska skupščina, ter s specializirano proizvodnjo sadja in
grozdja, razen organizirane proizvodnje z organizacijami
:druženega dela.
Dejanski dohodek, se ugotavlja tudi zavedencem, ki dose3ajo dohodek iz več vrst kmetijske proizvodnje iz prejšnjega
odstavka in takšni dohodki presegajo znesek, ki ga določi
Dbčinska skupščina.
Merila in obseg proizvodnje iznad katere se zavezanci obdavčujejo po dejanskem dohodku ter znesek skupnega dolodka po prejšnjem odstavku določijo občinske skupščine v
dogovoru o usklajevanju davčne politike.
46. člen
Osnova za davek iz kmetijstva je ostanek čistega dohodka iz
metijske dejavnosti zavezanca.
Ostanek čistega dohodka se ugotovi tako, da se:
1. celotni prihodek dosežen s kmetijsko proizvodnjo
manjša za materialne stroške in amortizacijo;
2. ugotovljeni dohodek zmanjša za zakonske in pogodbene
jbveznosti ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka;
3. tako ugotovljeni čisti dohodek, se zmanjša za:
o osebni dohodek zavezanca po 10. členu tega zakona, če
nu je delo na kmetiji edina zaposlitev in je na tej osnovi
zdravstveno in pokojninsko zavarovan in osebni dohodek
Jelavcev, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju,
- osebni dohodek zakonca in drugih družinskih članov, če
m je delo na kmetiji edina zaposlitev in so ra tej osnovi
dravstveno in pokojninsko zavarovani,
- sredstva skupne porabe delavcev in družinskih članov v
išini in pogojih ter merilih, ki veljajo za delavce v organizaciah združenega dela na področju kmetijstva;
4. po izvedeni razporeditvi čistega dohodka predstavlja
)reostali znesek ostanek čistega dohodka.
priloga poroč evalca

Pri zavezancu, ki je obdavčen po dejanskem dohodku se za
celotni prihodek šteje dohodek, dosežen z blagovno proizvodnjo in vrednost lastne porabe članov gospodarstva,
Pri zavezancu, kateremu se ugotavlja dohodek po drugem
in tretjem odstavku 44. člena, se ostanek čistega dohodka
ugotovi po 2. 3. in 4. točki tega člena.
47. člen
Pri zavezancu, ki dosega dohodek po drugem, tretjem in
četrtem odstavku 44. člena, se ugotovljeni dohodki seštevajo;
ostanek čistega dohodka se ugotovi po 2., 3. in 4. točki 46.
člena.
V primerih, ko se dohodek iz kmetijstva ugotavlja po dejanskem dohodku, se iz dohodka, ugotovljenega po drugem
odstavku 44. člena izloča celotni ali sorazmerni del dohodka
tistih kmetijskih površin, katerih pridelki so udeleženi v proizvodnji, za katero se ugotavlja dejanski dohodek.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
soglasju z Republiško upravo za družbene prihodke izda
navodilo o obsegu irr načinu izločanja kmetijskih površin iz
sistema ugotavljanja dohodka po drugem odstavku 44. člena.
48. člen
Glede priznavanja stroškov in amortizacije se za zavezance,
ki se jim ugotavlja dohodek po dejanskem dohodku, smiselno
uporabljajo določbe 65, 66 in 67. člena tega zakona.
Razen stroškov po določbah iz prejšnjega odstavka se za
stroške kmetijske proizvodnje štejejo tudi:
- delo zavezančevega zakonca in drugih družinskih članov
v višini poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka
kmetijskega delavca v SR Sloveniji, če jim je delo na kmetiji
edina zaposlitev, in če obseg kmetijske proizvodnje glede na
določene normative zahteva tudi delo zavezančevega zakonca in družinskih članov ter njihovih osebnih dohodkov ni
možno upoštevati po drugi alineji 3. točke 46. člena,
- izdatki za občasna dela, če so bili glede na specifič nost
kmetijske proizvodnje nujno potrebni za doseganje celotnega
prihodka.
Izdatki za osebni dohodek zavezančevega zakonca in drugih družinskih članov ter izdatki za občasna in začasna dela,
se priznajo, če je bil zanje plačan davek po odbitku po stopnji,
ki jo določi občinska skupščina.
Pri obračunu amortizacije se upoštevajo osnovna sredstva,
ki jih zavezanec uporablja pri opravljanju dejavnosti zaradi
katere je preuvščen na obdavčitev po dejanskem dohodku.
Ce se ta osnovna sredstva uporabljajo tudi za druge gospodarske dejavnosti, se pri obračunu amortizacije upošteva
sorazmerni del.
Navodilo glede priznavanja stroškov izda Republiška
uprava za družbene prihodke v soglasju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
49. člen
Stopnje davka iz kmetijstva so progresivne.
50. člen
Zavezanci davka iz kmetijstva, ki se jim ugotavlja dejanski
dohodek, so dolžni voditi evidence, ki jih predpiše Republiška
uprava za družbene prihodke.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko za določene vrste kmetijske proizvodnje iz 45. člena tega zakona za
določeno dobo ugotavlja dejanski dohodek na podlagi normativov ; vrste kmetijske proizvodnje in dobo ter normative
določi Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z Republiško upravo za družbene prihodke.
Če organ za družbene prihodke na podlagi zbranih podatkov ali ugotovitve spozna, da evidence niso v redu in da
podatki v njih niso verodostojni, da so podatki iz napovedi
nepopolni ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi
cenitve prihodkov, oprte na podatke o načinu in obsegu
zavezančevega poslovanja in obsegu zaposlovanja delavcev
ter na podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v katerih
zavezanec posluje ali s primerjavo z drugimi zavezanci, ki
poslujejo v podobnih pogojih.
51. člen
Davek iz kmetijstva od dohodka ugotovljenega po drugem
odstavku 44. člena tega zakona se plačuje od dohodka zem3

Ijišč, ki se jih da izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo in sicer
ne glede na to, ali se v resnici tako izkorjg^jo, ali ne.
Davek iz kmetijstva se ne plačuje od dohodka zemljišča, ki
ga je pristojni organ na podlagi zakona prepovedal izkoriščati
za kmetijsko proizvodnjo.
52. člen
Občinske skupščine priznajo posebne davčne oprostitve
oziroma olajšave zavezancem:
V primerih elementarnih nezgod, rastlinskih bolezni in
škodljivcev, drugih izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni
mogel preprečiti, če je bil donos na posamezni parceli ali na
več zemljiških parcelah zaradi tega. manjši;
olajšava se prizna tako, da se dohodek od vsake take
parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je
na njej zmanjšal donos;
2. za zemljišča v obmejnem pasu in na vodnih ter naravnih
rezervatih, katerih izkoriščanje je z ukrepom pristojnega organa omejeno, ter na zemljišča, katerih izkoriščanje je zaradi
visokonapetostnih daljnovodov ali drugih naprav zmanjšano
ali onemogočeno.
3. zavezancem iz takih hribovitih območij, kjer so proizvodni, ekonomski in prometni pogoji še posebej slabi v primerih, da se obdelujejo zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih;
4. zavezancem, ki so zdravstveno zavarovani kot kmetje ter
združenim kmetom, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva, ki preživljajo mladoletne otroke ali za delo nezmožne družinske člane in preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju, na poklicnih, srednjih,
višjih in visokih šolah v primerih, da obdelujejo zemljišča v
skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Zavezancem davka iz kmetijstva po dejanskem dohodku, se
priznavajo olajšave po 4. točki 52. člena ter olajšave za vlaganja sredstev za zboljšanje in razširjanje materialne osnove
dela ob smiselnteuporabi 75. člena tega zakona.
Za mladoletne otroke po tem členu se štejejo otroci do 15.
leta starosti oziroma do 17. leta, če se šolajo v osnovni šoli, če
nadaljujejo šolanje v usmerjenem izobraževanju za pridobitev
strokovne izobrazbe in niso v delovnem razmerju, vendar
največ do 26. leta starosti.
Za nezmožne za delo po tem členu se štejejo ženske stare
nad 60 let in moški stari nad 65 let, ženske v letu, v katerem so
rodile, ter druge osebe, za katere je z odločbo pristojnega
organa ali zdavniškim sprič evalom ugotovljena več kot 50%
trajna nezmožnost za delo.
53. člen
Združenemu kmetu, ki je v okviru proizvodnega sodelovanja v organizaciji združenih kmetov oziroma z organizacijo
združenega dela ali proizvodno skupnostjo kmetov združil
svoje delo in zemljišča tako, da se oblikuje kompleks skupne
proizvodnje za dalj kot eno leto, se odmerjeni davek iz kmetijstva, ki sorazmerno odpade na tako zemljišče, zniža za 50%.
Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zemljišče, ki ga je
zavezanec oddal družbenopravno osebi v zvezi z uveljavljanjem pravice do preživninskega varstva kmetov.
V primerih, ko zavezanci vlagajo sredstva v družbeno organizirano modernizacijo gospodarstva in v preureditev stanovanjskih in gospodarskih prostorov v turistič ne namene; občinska skupščina lahko prizna posebno olajšavo v višini 20%
Od odmerjenega davka za dobo 5 let.
54. člen
Če pride na podlagi odločbe državnega organa do spremembe v lastnini zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali
državnega organa odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade
na to zemljišče, in sicer za vsa leta, v katerih zavezanec zaradi
takih sprememb od njega ni imel dohodka, čeprav postopek
za izvedbo sprememb še ni končan.
Davek po prvem odstavku tega člena se odpiše tudi, kadar
lastnik podari zemljišče kmetijski zemljiški skupnosti, organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji oziroma skupnosti.
Za podaritev po prejšnjem odstavku velja tudi enostranska
izjava volje, ki jo v zakoniti obliki poda lastnik zemljišča.
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Odmerjeni davek iz kmetijstva se od zemljišča, ki ga da
.^vezanec v zakup organizaciji združenega dela ali kmetijski
, zemljiški skupnosti zaradi izkoriščanja za kmetijsko proizvodnjo za najmanj štiri leta, odpiše.
55. člen
Davka od kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od;
1. zemljišč pod stavbami in dvorišč, če niso dana v zakup;
2. dvorišč cerkva;
3. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali prekopi in jezovi,
objekti za potrebe splošnega ljudskega odpora, obrambni,
vrbni in drugi zaščitni nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje,
ki so potrebne za obrambo pred poplavami, plazovi in za
osuševanje ali namakanje.
Oprostitve iz prejšnjega odstavka prenehajo, če se zemljišča neha uporabljati v namen, ki daje pravico do oprostitve.
Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora
davčni zavezanec naznaniti davčnemu organu.
56. člen
Davka iz kmetijstva so začasno oproščeni dohodki od zemljišč:
1. na katerih se z investicijami zavezanca izvede melioracija
ali komasacija;
2. na katerih se zasadijo novi vinogradi;
3. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi dolgoletni
nasadi.
Navedene oprostitve se priznajo samo, če za kmetijstvo
pristojni občinski upravni organ ugotovi, da so bila dela
opravljena strokovno in skladno s programi razvoja kmetijstva
v SR Sloveniji oziroma v občini.
Natančnejše določbe o tem, katera zemljišča se začasne
oproste davka po tem členu, pogoje za oprostitev ter čas
oprostitve, predpišejo občinske skupščine.
Začasno oprostitev davka po tem členu uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu. Vlogo je treba
vložiti do konca leta, v katerem so nastali pogoji za oprostitev
Če vloga ni pravočasno vložena, se oprostitev prizna šele oc
1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa se trajanj«
oprostitve skrajša. Davčni organ odloči o zahtevi potem, kc
dobi podatke za kmetijstvo pristojnega občinskega uprav
nega organa.«
Obrazložitev: Zaradi spremenjenega načina ugotavljanji
dohodkov iz kmetijstva in novega načina oblikovanja davčni
osnove, s predlaganim amandmajem spreminjamo celotne
poglavje, ki ureja sistem obdavčevanja dohodkov iz kmetij
stva.
Pri opredelitvi davčnega zavezanca se poleg lastnika, imet
nika pravice uporabe ali uživalca zemljišča določa kot zaveza
nec tudi- samostojni nosilec določene vrste proizvodnje, zi
katero se uvaja obdavčevanje po dejanskem dohodku in na te
podlagi tudi samostojno sprejema pravice in obveznosti i.
take kmetijske proizvodnje. V primeru, ko v okviru gospo'
dinjstva nastopa več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ai
uživalcev zemljišča, se omogoča tudi posamična obdavčite
le-teh. S predlagano rešitvijo glede opredelitve davčnegi
zavezanca je vzpostavljen postopen prehod od obdavčevanji
po lastništvu na obdavčevanje po vloženem delovnem pri
spevku.
Ker veljavni sistem obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva, k
temelji na katastrskem dohodku, ni v zadostni meri upošteva
različne možnosti doseganja dohodkov iz kmetijstva, predla
gamo prehod na sistem ugotavljanja in obdavčevanja pi
doseženem dohodku. Dohodek kmečkega gospodarstva s<
bo za krog zavezancev, ki se ukvarjajo s takšno vrsto proi
zvodnje, ki je vezana na obdelavo zemljišč, ugotavljal p.
načelih, ki bodo določena s posebnim zakonom.
Tak pristop omogoča, da se v določeni meri.v obdavčite
zajemajo nadpoprečni dohodki, istočasno pa tudi neobdelan
ali slabo obdelana zemljišča, ker se bo tudi za taka zemljišč
ugotavljal dohodek ne glede na okoliščino, ali so zemljišč
obdelana, ali ne.
V zvezi z ugotavljanjem dohodkov iz gozda zadržujem.
veljavno ureditev.
Za krog zavezancev, ki se ukvarjajo z določeno kmetijsk
proizvodnjo, ki ni aH je le v manjšem obsegu vezana n
obdelavo zemljišč in dosegajo z njo višje dohodke, predla
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gamo uvedbo obdavčevanja po dejanskem dohodku.
Za zagotovitev enotnega pristopa predlagamo, da bi bile z
zakonom konkretno opredeljene vrste proizvodnje, za katere
se uvaja obdavčevanje po dejanskem dohodku, medtem ko bi
bila določitev meril (obseg proizvodnje, iznad katere se uvaja
predlagana obdavčitev) dana v pristojnost občinam in s tem v
določeni meri omogočena možnost upoštevanja zastavljene
razvojne politike do kmetijstva na njihovem območju.
Na predlog Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagamo rešitev, po kateri naj bi bili v
obdobju, ko so prizadevanja usmerjena v razvoj ovčereje in
čebelarstva, dohodki navedenih dejavnosti izvzeti iz sistema
obdavčevanja. Prav tako je na predlog Republiškega komiteja
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagana rešitev, po'
kateri bi se občani, ki se ukvarjajo s specializirano proizvodnjo sadja in grozdja, preuvrščali na obdavčevanje po dejanskem dohodku samo v primeru, ako ne gre za organizirano
proizvodnjo z organizacijami združenega dela in zato svoje
pridelke prodajajo izven organiziranega odkupa.
Opredelitev celotnega prihodka, dohodka in ugotovitev
davčne osnove, kolikor pogoji na področju zasebnega kmetijstva dopuščajo, se približuje rešitvam kot so predlagane pri
gospodarskih dejavnostih oziroma kot veljajo v združenem
delu. Po predlaganem sistemu se celotni prihodek gospodarstva, ki predstavlja vrednost blagovne proizvodnje in vrednost
lastne porabe članov gospodarstva, zmanjša za materialne
stroške in amortizacijo. Iz dohodka se pokrivajo zakonske in
pogodbene obveznosti, za katere je kot vir opredeljen dohodek (upravne takse vezane na dejavnost, zavarovalne premije,
obresti od kreditov za obratna sredstva in podobno). Iz tako
opredeljenega čistega dohodka se pokriva osebni dohodek
pri zavezancu zaposlenih delavcev z vsemi obveznostmi iz
osebnega dohodka (gospodarski pomočniki), osebni dohodek davčnega zavezanca in osebni dohodki članov gospodarstva, če jim je delo na kmetiji edina zaposlitev in so na tej
osnovi tudi zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovani ter za sredstva skupne porabe. Preostali znesek, tako
imenovani ostanek čistega dohodka, predstavlja davčno
osnovo.
Na podlagi tako ugotovljenega čistega dohodka bi bilo
možno tudi na tem področju postopno uveljavljati ustavno
načelo, po katerem ima vsakdo, ki dela na kmetiji in mu je to
edini oziroma glavni vir sredstev za preživljanje, na podlagi
svojega dela v načelu enak družbenoekonomski položaj in v
osnovi enake pravice in obveznosti kot delavec v združenem
delu. Zato je tudi postopek ugotavljanja dejanskega dohodka
naravnan tako, da se čisti dohodek kmetije deli na osebni
dohodek nosilca dejavnosti, osebne dohodke zakonca in drugih družinskih članov in na osebni dohodek zaposlenih delavcev z vsemi pravicami in obveznostmi iz osebnega dohodka
ter na morebitni ostanek čistega dohodka kot osnove za
odmero davka iz dejavnosti.
Realizacija predlaganega sistema terja predhodno spremembo in dopolnitev predpisov s področja zdravstvenega
varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, starostnega zavarovanja kmetov, zaposlovanja in podobno ter
ustrezno dopolnitev družbenega dogovora o merilih in nač inu
ugotavljanja osebnih dohodkov, ki ga sklenejo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, Splošno združenje gospodarske
zbornice Slovenije - Zveza obrtnih združenj Slovenije, Republiški svet zveze sindikatov Slovenije in druge asociacije, ki
povezujejo posamezne vrste davčnih zavezancev.
Dokler po predlaganem sistemu ne bo možno v postopku
ugotavljanja čistega dohodka priznati osebnih dohodkov zakonca in drugih družinskih članov, se bo delo le-teh priznavalo med stroške v določenem odstotku od poprečnega čistega osebnega dohodka v kmetijstvu zaposlenih delavcev v
SR Sloveniji, pod pogojem, da jim je delo na kmetiji edina
zaposlitev in da obseg kmetijske proizvodnje zahteva tudi
delo zakonca aH družinskih članov. Takšna rešitev pa pomeni
le zniževanje davčne osnove, ne pa tudi priznavanja kakršnihkoli pravic iz naslova vloženega dela.
V izogib dvojni obdavčitvi predlagamo, da se dohodek
negozdnih površin, ki so udeležene v proizvodnji, za katero se
ugotavlja dejanski dohodek, izloča iz dohodka ugQtovljenega
po posebnem predpisu, v obsegu in nar način kot bo to
določal podzakonski predpis, ki ga bo izdal Republiški komite
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Pni ugotavljanju dejanskega dohodka se glede priznavanja
stroškov in amortizacije predlaga smiselna uporaba določb
kot veljajo za gbspodarske dejavnosti. Razen tega se zaradi
specifičnosti kmetijske proizvodnje med stroške priznava
delo zavezančevega zakonca in družinskih članov ter izdatki
za priložnostno zaposlene delavce pod pogojem, da je bil od
priznanih dohodkov oziroma izdatkov plačan davek po odbitku. Menimo namreč, da med stroške ni možno priznavati
dela oziroma izdatke, od katerih niso bile odvedene vsaj
minimalne družbene dajatve.
Amortizacija osnovnih sredstev se priznava po sistemu kot
velja za gospodarske dejavnosti. Pri obračunu amortizacije se
upoštevajo osnovna sredstva, ki se uporabljajo v proizvodnji,
ki se obdavčuje po dejanskem dohodku. Če se taka osnovna
sredstva uporabljajo tudi za druge dejavnosti, se upošteva
sorazmerni del.
Amortizacija se bo priznavala le v primeru, če bodo
osnovna sredstva na predpisan način evidentirana in to
predvsem zaradi ugotovitve njihove dejanske vrednosti, revalorizacije, odpisov in podobno. Istočasno pa se zavezancu
zagotavlja, da bo uveljavljal konkretni obračun amortizacije
glede na to, da so lahko izdatki vloženi v osnovna sredstva
med zavezanci zelo različni. Način vrednotenja in stopnje
amortizacije predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Ne glede na nač in ugotavljanja dohodka predlagamo sistem progresivnih stopenj, kar je opravičljivo iz razloga, da se
pred ugotovitvijo davčne osnove zavezancu zagotovi osebni
dohodek, ki podlega le davku iz osebnega dohodka delavcev.
Progresivne stopnje za obdavčitev po dejanskem dohodku so
določene tudi že v veljavnem zakonu, prav tako pa nas k temu
zavezuje medrepubliški dogovor o temeljih davčnega sistema.
Zavezancem, katerim se ugotavlja dejanski dohodek, se
nalaga obvezno vodenje evidenc, ki jih predpiše Republiška
uprava za družbene prihodke, na podlagi katerih bodo po
preteku leta sestavili davčno napoved za odmero davka iz
dejavnosti. Evidentiranje prihodkov, zlasti pa stroškov kot
odbitne postavke pri ugotavljanju čistega dohodka je potrebno tako pri zavezancih, ki dosegajo dohodek s prodajo
svojih pridelkov mimo kmetijske organizacije kot tudi za zavezancev pri katerih se prodaja odvija preko organizacij, s
katerimi proizvodno sodelujejo.
Izjemoma pa je možno pri ugotavljanju dejanskega dohodka uporabljati za določeno obdobje in za določene vrste
kmetijske proizvodnje, normative. Obdobje, v katerem je
možno ugotavljati dejanski dohodek po normativih, vrste
kmetijske proizvodnje in normative, bi določil Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z Republiško upravo za družbene prihodke.
V 52. členu so določene davčne oprostitve oziroma olajšave, ki jih občinske skupščine priznajo zavezancem zaradi
elementarnih nezgod in drugih izrednih dogodkov, zaradi
česar je bil dohodek iz kmetijstva manjši kot tudi za zemljišča,
katerih izkoriščanje je bilo omejeno z ukrepom pristojnega
organa. Poleg tega so dciočene oprostitve in olajšave za
zavezance iz hribovitih krajev z izredno slabimi pogoji doseganja dohodka pod pogojem, da so zemljišča obdelana v
skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Posebej so določene socialne olajšave, ki se priznavajo le zavezancem, ki so
zdravstveno zavarovani kot kmetje, ter združenim kmetom, ki
so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov
iz kmetijstva in preživljajo mladoletne otroke oziroma otroke,
ki so na rednem šolanju ter za delo nezmožne družinske
člane, pod pogojem, da obdelujejo zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Opuščene so določbe o olajšavah davka iz kmetijstva za kmete - borce NOV ter za lastnike
zemljišč, katerih dohodek ne presega 500 din, ker naj se tudi z
davčnim instrumentarijem zagotavlja smotrna obdelava zemlje in naj ne bi bil osebni status posameznika razlog za davčno
olajšavo.
9. K 60. členu:
60. člen postane 57. člen in se nadaljni členi preštevilčijo.
V 60. členu se drugi odstavek črta in doda novi drugi
odstavek, ki se glasi:
»Zavezanec za davek od odhodka iz gospodarskih dejavnosti je tudi občan, ki dosega dohodek z opravljanjem gospo5

darskih dejavnosti brez obrtnega dovoljenja oziroma potrdila
o priglasitvi.••
Obrazložitev: Po veljavnem zakonu so bili zavezanci za
davek iz obrtnih dejavnosti tudi zakupniki zemljišč, ki niso bili
kmetje, so pa na teh zemljiščih proizvajali za trg aH na njih
pridobivali druge dohodke. Glede na uvedbo obdavčevanja
kmetijstva po dejanskem dohodku, se te zavezance obdavčuje smiselno 45. členu predloga zakona.
Obdavčevanje dohodkov od opravljanja gospodarskih dejavnosti brez ustreznega dovoljenja je bilo opuščeno z novelo
davčnega zakona v letu 1974 glede na to, da je pred tem
sprejeti obrtni zakon konkretno opredelil pogoje za opravljanje dejavnosti kot redni poklic, kot tudi za opravljanje dejavnosti kot postranski poklic, vzporedno s tem pa predpisal tudi
ustrezne sankcije za občane, ki opravljajo dejavnost v nasprotju s tako ureditvijo. Tudi novi obrtni zakon iz leta 19/9
opravljanje obrtnih dejavnosti brez obrtnega dovoljenja oziroma brez priglasitve postranskega poklica opredeljuje kot
prekršek, za katerega je zagrožena denarna kazen in še varnostni ukrep odvzema premoženjske koristi.
V praksi se je pokazalo, da so ukrepi zoper osebe, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost brez obrtnega dovoljenja,
določeni v obrtnem zakonu neučinkoviti, predvsem zaradi
neaktivnosti organov, ki jim je poverjeno ugotavljanje takšnih
primerov in ukrepanje zoper nje (tržnih inšpekcij in sodnikov
za prekrške). Posledica takšnega stanja je, da so dohodki
takšnih občanov, ki so v nekaterih primerih lahko izredno
visoki neobdavčeni, tako z davkom od dejavnosti kot tudi z
davkom od skupnega dohodka občanov, protipravno pridobljena premoženjska korist pa jim tudi ni odvzeta.
10. K 61. č lenu:
V 1. in 2. točki prvega odstavka 61. člena se besedilo »75%
poprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, za katero se davek odmerja«
nadomesti z besedilom »višine, ki jo določi občinska skupščina«.
Obrazložitev: Občinska skupščina naj bi samostojno opredelila do kolikšne višine so ti dohodki oproščeni davka.
11. K 62. č lenu:
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za dohodke od samostojnega opravljanja dejavnosti se ne
šteje vrednost proizvodov in storitev opravljenih v okviru
lastnega gospodinjstva za neposredne potrebe gospodinjstva.«
Obrazložitev: 2. točko 62. člena smo črtali, ker spadajo
dohodki od prodaje na običajen način pridelanih kmetijskih
pridelkov med dohodke od kmetijstva, ki se obdavčujejo po
dejanskem dohodku. Zato je tudi oblikovano novo besedilo
tega člena.
12. K 68. č lenu:
V prvem stavku tretjega odstavka 1. točke 68. člena se
besedilo od besed »manjša od« dalje do konca stavka nadomesti z besedilom »zneska, ki je določen s predpisi za uporabnike družbenih sredstev.«
V 4. točki prvega odstavka se v četrti alineji besedilo »terenski dodatki« nadomesti z besedilom: »povračilo za organizirano prehrano in prenočišče za delo na terenu«.
V 5. točki prvega odstavka se besedilo »učencev poklicnih
šol ter študentov in uč encev na praksi« nadomesti z besedilom »učencev ter študentov na proizvodnem delu oziroma
delovni praksi«.
V 10. točki prvega odstavka se besedi »katastrski dohodek«
nadomesti z besedilom »dohodek ugotovljen po drugem odstavku 44.č lena tega zakona.
15 točka prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da
se glasi.
»izdatki za nagrade in kadrovske štipendije oziroma učne
nagrade izplačane v zvezi s praktič nim poukom, opravljanjem
proizvodnega dela oziroma delovne prakse, kot določa kolek. tivna pogodba.«
V 16. točki prvega odstavka tega člena se za besedo »delavce« postavi vejica in doda beseda »študente«
Obrazložitev: Z opredelitvijo v prvem odstavku tega amand6

maja se omogoča, da se za določitev drobnega inventarja
uporablja ista vrednostna meja kot pri uporabnikih družbenih
sredstev.
Predlagane spremembe pomenijo uskladitev z določbami
zakona o usmerjenem izobraževanju (27. in 34. člen) ter z
novo kolektivno pogodbo.
13. K 72. č lenu:
Za 72. členom predloga, se doda nov 72. a člen, ki se glasi:
»Davčha osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti za
zavezance, ki trajno ali sezonsko opravljajo dejavnost brez
dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi dejavnosti, ne more
biti nižja od 50% osebnega dohodka ugotovljenega po 10.
členu tega zakona. Od dneva, ko je davčni organ takšnemu
zavezancu predpisal vodenje poslovnih knjig, lahko zavezanec s pravilno vodenimi poslovnimi knjigami dokazuje drugačno davčno osnovo.«
Obrazložitev: Glede na to, da je doseženi dohodek takšnih
zavezancev, ki opravljajo nedovoljeno dejavnost, težko dokazljiv, je potrebno v zakon vgraditi merilo za najnižjo možno
obdavčitev teh zavezancev, s tem, da s pravilno vodenimi
poslovnimi knjigami, ki mu jih predpiše uprava za družbene
prihodke, lahko dokazuje nižji dohodek od z zakonom opredeljenega.
14. K 74. členu:
V drugem odstavku 74. člena se pika črta in doda besedilo: in
tudi ne zavezancem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
brez dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi«.
Obrazložitev: Zavezancem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost brez dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi se davek
iz gospodarskih dejavnosti lahko odmerja le po dejanskem
dohodku.
15. K 78. č lenu:
Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska skupščina lahko predpiše davčne olajšave za
zavezance, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, katerih ravzoj se želi pospeševati v skladu z usmeritvami družbenih
dogovorov o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva in
olajšave za zavezance, ki imajo uč ence in študente na proizvodnem delu oziroma delovni praksi. Olajšave se priznajo v
obliki znižanja odmerjenega davka.« V drugem odstavku se za
besedo »se« doda beseda »smiselno«. Tretji in četrti odstavek
se črtata.
Obrazložitev: Občinska skupščina naj bi v skladu z usmeritvami po družbenih dogovorih (republike in občine) o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva samostojno določala
olajšave za določene vrste gospodarske dejavnosti, katerih
razvoj želi pospeševati. Ker je bila črtana določba o davčnih
olajšavah za kmete - borce je bilo potrebno črtati določbo, da
se za zavezance iz gospodarskih dejavnosti (pavšaliste) smiselno uporabljajo olajšave, ki so bile določene za kmete borce.
16. K 79. č lenu:
V prvem odstavku se besedi »katastrskem dohodku« nadomestita z besedilom »dohodku ugotovljenem po drugem odstavku 44. člena tega zakona«.Na koncu prvega odstavka tega člena se pika črta in doda
besedilo »in od dohodkov po prvi in drugi alineji drugega
odstavka 48. člena«.
Obrazložitev: Sprememba bsedila pomeni uskladitev z novim načinom ugotavljanja davčne osnove iz kmetijstva. Dopolnitev tega odstavka predlagamo zaradi tega, ker se zavezancem za davek iz kmetijstva po dejanskem dohodku priznavajo stroški za delo zavezančevega zakonca in drugih družinskih članov ter za občasna in začasna dela drugih, če je bil
plačan davek po odbitku.
17. K,,80. č lenu:
V 1. točki prvega odstavka 80. člena se na koncu doda
besedilo »in od dohodkov po prvi in drugi alineji drugega
odstavka 48. člena«
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V 2. točki prvega odstavka se podpičje nadomesti z vejico in
doda besedilo »od dohodkov, doseženih s prodajo izdelkov
ročne izdelave, ki jih ni možno šteti za izdelke domače ali
umetne obrti niti uporabne umetnosti, če jih občan izdeluje
priložnostno;-.
Obrazložitev: Dopolnitev tega odstavka predlagamo zaradi •
tega, ker se zavezancem za davek iz kmetijstva po dejanskem
dohodku priznavajo stroški za delo zavezančevega zakonca
in drugih družinskih članov ter za občasna in začasna dela
drugih, če je bil plačan davek po odbitku.
Z uvedbo obdavčevanja -po odbitku« tudi od dohodkov
doseženih za izdelke, ki jih občani ročno in priložnostno
izdelujejo ter prodajajo, se zajemajo dohodki, ki niso doseženi z obrtno proizvodnjo, niti s prodajo izdelkov domače aH
umetne obrti, niti uporabne umetnosti.
V praksi se pri odkupovanju izdelkov domače oziroma
umetne obrti pojavljajo tudi izdelki, ki jih v to kategorijo ni
možno uvrstiti, so pa jim po izgledu in načinu izdelave podobni. Predvsem je značilnost teh izdelkov, da so ročno
izdelani in je njihova izdelava največkrat vezana le na manjše
število posameznikov, ki imajo posebno sposobnost za izdelavo tovrstnih izdelkov. Pod takšno obdavčitev torej ne morejo biti uvrščeni dohodki od tovrstnih izdelkov, če jih občan
izdeluje trajno ali sezonsko.
18. K 88. č lenu:
V drugem odstavku 88. člena se za besedo »se« doda beseda
»smiselno«. Tretji odstavek se črta.
Obrazložitev: Ker je bila črtana določba o davčnih olajšavah za kmete - borce je bito potrebno črtati določbo, da se za
zavezance iz poklicnih dejavnosti (pavšaliste) smiselno uporabljajo olajšave, ki so bile določene za kmete - borce.
19. K 99. č lenu:
Zadnji odstavek 99. člena se črta.
Obrazložitev: Vsebina tega odstavka je prenesena v prehodne določbe.
20. K 103. členu:
V drugi alineji prvega odstavka 103. člena se na koncu doda
naslednje besedilo »določbe te alineje se smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko je bila prodaja poslovnih prostorov po
občinskem odloku oproščena davka na promet nepremič nin
zaradi vlaganja kupnine v nakup oziroma gradnjo poslovnih
prostorov«. V tretjem odstavku se zadnji stavek črta.
Obrazložitev: V prizadevanjih za razvoj malega gospodarstva in z namonom, da se olajša razreševanje problema poslovnih prostorov ocenjujemo, da je primerno v primerih, ko
kupnino za prodani poslovni prostor obačn vlaga v nov poslovni prostor; oprostiti plačila davka od dohodkov te prodaje.
Ker gre za dohodek dosežen s prodajo premičnin je dokazovanje triletnega lastništva dokaj sporno in zato predlagamo
opustitev oprostitve.
21. K 105. č lenu:
V prvem odstavku 105. člena se besedi »počitniških hiš«
nadomestita z besedilom »prostorov, ki se v sezoni ali od časa
do časa uporabljajo za počitek in oddih«.
Obrazložitev: Sprememba besedila je redakcijskega značaja.
22. K 118. členu:
V 118. členu se:
- v drugem odstavku za besedo »dejavnostjo« doda besedilo: »ali ne obdeluje zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih«,
- na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »Mnenje o tem ali je zemljišče obdelam v skladu z
zakonom o kmetijskih zemljiščih izda za kmetijske zadeve
pristojni občinski organ.«
- doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe drugega odstavka tega člena ne veljajo za odtujitve izvršene na podlagi sporazuma o izročitvi in razdelitvi
premoženja po 106. členu zakona o dedovanju (Uradni list
priloga poroč evalca

SRS. št. 15/76) in tudi ne za odtujitve oziroma oddaje premoženja po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79).«
Obrazložitev: Z dopolnitvijo drugega odstavka 118. člena
se vključuje v ponovno obdavčitev z davkom na dediščine in
darila tiste kmete, ki so sicer bili ob prevzemu (darila oziroma
dediščine) oproščeni plačila davka pa po prevzemu ne obdelujejo zemljišča skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Mnenje o tem naj bi dajal za kmetijske zadeve pristojni občinski organ.
I/ primerih, ko kmetje, hi so podedovali kmetijsko zemljišče
ali kmetijo, pa jo zaradi starosti ali zmanjšane delovne sposobnosti v roku, krajšem od 5 let, izročijo prevzemnikom,
morajo službe družbenih prihodkov po sedanji ureditvi davek
na dediščine in darila naknadno odmeriti. Z vidika pospeševanja prehajanja kmetij v roke mlajših prevzemnikov kot tudi
zaradi zagotovitve kontinuirane in smotrne obdelave kmetijskih zemljišč, dosedanjo določbo dopolnjujemo tako, da se iz
5 letnega omejitvenega roka izvzamejo odtujitve, izvršene na
podlagi sporazuma o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilne pogodbe) po 106. členu zakona o dedovanju, ki določ a,
da lahko prednik z opravilom med živimi izroči in razdeli svoje
premoženje svojim otrokom, posvojencem in njihovim potomcem.
Iz navedenega 5 letnega omejitvenega roka je izvzeti tudi
primere, ko dedič aH obdarjenec, ki je bil na podlagi prej
navedene določbe oproščen davka na dediščine in darila
podedovano ali podarjeno nepremičnino pred potekom tega
roka odtuji oziroma odda v skladu z zakonom o preživninskem varstvu kmetov. Po navedenem zakonu pridobi kmet, ki
odda svoje zemljišče družbeno pravni osebi pravico do preživnine. Kot oddajo zemljišč se šteje po tem zakonu odpoved
lastninske pravice v korist družbeno pravne osebe ali izjave
lastnika kmetijskega zemljišča, da bo po njegovi smrti to
zemljišče prešlo v družbeno lastnino, če to zemljišče ob
sklenitvi pogodbe odda v rabo družbeno pravni osebi.
23. K X. poglavju - Davek od premoženja
Besedilo členov tega poglavja od 125. do vključ no 133.
člena se črta in nadomesti z novimi členi, vsi nadaljnji členi se
ustrezno preštevilč ijo.
Besedilo novih členov se glasi:
125. člen
Davek od premoženja plačujejo občani, ki posedujejo:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljnjem
besedilu: stavbe);
2. prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo,
za počitek in oddih;
3. tovorna cestna motorna in priklopna vozila ter kombi
vozila;
4. osebne avtomobile:
- domače proizvodnje s prostornino motorja nad 1,6 L,
- tuje proizvodnje s prostornino motorja nad 1,3 L;
5. gliserje;
6.' jadrnice, jahte in druga plovila, katerih dolžina presega 6
m;
7. ladijske motorje in motorje za čolne z močjo več kot
13,23 kW (18 KS);
8. igralne avtomate in aparate za igro in razvedrilo, ki se
uporabljajo v javnih prostorih;
9. stroje in naprave s področja gradbeništva: traktorje, buldožerje, rovokopače, ravnalne stroje, vibratorje, drobilnike in
druge stroje in naprave večjih vrednosti.
Davek od premoženja plačujejo tudi občani, ki se po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih ne štejejo za kmete, in
imajo v lasti gozdna zemljišča, katerih površina presega 0,50
ha. Davek plačujejo od celotne površine gozdnih zemljišč.
Davek ne plačujejo lastniki, katerih skupni čisti dohodek v
letu, za katero se odmerja davek, ne presega 20.000 dinarjev
in skupni čisti dohodki vseh družinskih članov niso presegli
10.000 dinarjev letno na družinskega člana.
Za stroje in naprave večjih vrednosti se štejejo tisti stroji in
naprave, katerih posamič na vrednost ob času nakupa oziroma uvoza presega 60% poprečnega letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu pred nastankom davčne obveznosti.
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126. člen
Zavezanec za davek od premoženja po 1. in 2. točki prvega
odstavka 125. člena tega zakona je lastnik oziroma uživalec.
Davek se plačuje ne glede na to ali lastnik oziroma uživalec
uporablja premoženja sam ali ga daje v najem.
Zavezanec za davek od premoženja po 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9.
točki prvega odstavka 125. člena tega zakona je lastnik.
127. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prvega
odstavka 125. člena je vrednost stavbe oziroma prostora, ki se
v sezoni ali od časa do časa uporablja za počitek in oddih,
ugotovljena po merilih Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanja prostora in na način, ki ga določi občinska
skupščina.
123. člen
Stopnja davka od premoženja iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 125. člena tega zakona je proporcionalna in je lahko
različna glede na namen uporabe.
129. člen
Davek od premoženja iz 1. in 2. točke prvega odstavka 125.
člena tega zakona odmerja davčni organ občine, v katerem je
stavba oziroma prostor, ki se v sezoni ali od časa do časa
uporablja za počitek in oddih, po predpisih te občine.
Davek se odmerja v naprej.
130. člen
Davek od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, se ne
plačuje:
1. od kmetijskih gospodarskih poslopij;
2. od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva,
ki so zdravstveno zavarovani kot kmetje ter združenih kmetov,
ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
3. od lastnih stavb konzularnih predstavništev ter od lastnih stavb .predstavništev mednarodnih organizacij, v katerih
imajo poslovne prostore;
4. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo člani in uslužbenci konzularnih predstavništev, če velja vzajemnost;
5. od stavb, ki so. razglašene za kulturni ali zgodovinski
spomenik;
6. od stavb, ki se iz Objektivnih razlogov ne morejo uporabljati:
7. od stanovanjskih stavb, za katere se v postopku vrednotenja stavb ugotovi, da ne presegajo števila točk oziroma
vrednosti, kot to določi občinska skupščina;
8. od cerkva, samostanov in drugih cerkvi pripadajočih
stavb, če se ne oddajajo v najem ali v brezplačno uporabo za
druge namene.
131. člen
Davka od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, so
začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za deset let. Za prvega
lastnika se šteje tudi tisti, ki je tako stavbo podedoval, vendar
le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik.
Oprostitev se prizna tudi za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi
popravila ali obnove vrednost stanovanjske hiše oziroma stanovanja ali garaže povečala za več kot 50%.
Doba iz prvega odstavka tega člena se računa od prvega
dne naslednjega meseca po izdaji dovoljenja za uporabo
stavbe oziroma od prič etka uporabe stavbe, če se stavba
prič ne uporabljati pred izdajo dovoljenja. Če ob pričetku
uporabe stavba ne ustreza osnovnim pogojem za bivanje, se
doba do izpolnitve teh pogojev ne všteva v dobo oprostitve,
kljub temu pa se davek za ta čas ne odmerja. Če obstaja
dvom, ali so izpolnjeni osnovni pogoji za bivanje, odloči o tem
davčni organ na podlagi podatkov za stanovanjske zadeve
pristojnega občinskega upravnega organa in krajevne skupnosti. Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo
vloži pri davčnem organu.
Oprostitev davka po tem členu se ne more priznati za
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prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za
počitek in oddih, pa tudi ne za poslovne prostore, če tudi so
sestavni del stanovanjske stavbe.
132. člen
Davek od premoženja iz 3. točke prvega odstavka 125. člena
tega zakona se ne plačuje od vozil, ki se pretežno uporabljajo
za kmetijsko proizvodnjo.
Davek se določi v letnih zneskih glede na vrsto vozila,
nosilnost, število kilovatov oziroma delovno prostornino motorja.
133. člen
Osnova za davek od premoženja iz 4. točke 125. člena je
vrednost novega avtomobila v času nakupa oziroma uvoza.
134. člen
Zavezancem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, za katero je potrebno vozilo iz 3., 4. in 9. točke prvega odstavka
125. člena tega zakona kot delovno sredstvo, se odmerjeni
davek od premoženja odšteva od ugotovljenega dohodka iz
gospodarske dejavnosti.
135. člen
Davek od premoženja iz 3. in 4. točke prvega odstavka 125.
člena tega zakona se odmerja na podlagi evidenc o registriranih vozilih. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa vozila v
evidenco o registriranih vozilih in preneha z dnem izbrisa iz
evidence. Če se vozilo izbriše iz evidence o registriranih
vozilih, se odpiše del davka, ki odpade na čas po izbrisu.
136. člen
Davek od premoženja iz 3., 4., 5., 6., 7.. 8. in 9. točke prvega
odstavka 125. člena tega zakona se za tekoče leto odmeri do
31. marca in se plačuje po določbah 166. člena tega zakona.
Davčna obveznost za predmete iz 5., 6., 7., 8. in 9. točke
prvega odstavka 125. člena tega zakona nastane z dnem
pridobitve lastništva, preneha pa z dnem odtujitve oziroma z
dnem, ko je predmet postal neuporaben. Če je davčna obveznost nastala ali prenehala med letom, se davek od premoženja plača od sorazmernega dela.
Davek odmerja davčni organ občine, v kateri ima zavezanec
stalno prebivališče, po predpisih te občine.
137. člen
Osnova za davek od premoženja iz 5. in 6. točke prvega
odstavka 125. člena tega zakona je vrednost novega plovila v
času nakupa oziroma uvoza. Če lastnik ne predloži dokumente o nakupu oziroma uvozu plovila, se vrednost ugotovi s
cenitvijo, pri čemer se ocenjuje vrednost plovila v času, ko je
bilo prvič registrirano.
Davka od premoženja iz 6. in 7. točke prvega odstavka 125.
člena tega zakona ne plačujejo lastniki, ki jim je ribištvo
osnovni vir sredstev za preživljanje.
133. člen
Osnova za davek od premoženja iz 7., 8. in 9. točke prvega
odstavka 125. člena tega zakona je vrednost novega predmeta
iz teh točk v času nakupa oziroma uvoza. Če lastnik ne
predloži dokumenta o nakupu oziroma uvozu tega predmeta,
se vrednost ugotovi s cenitvijo, pri čemer se ocenjuje vrednost predmeta v času nakupa oziroma uvoza.
139. člen
Stopnje davka od premoženja iz 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točke
prvega odstavka 125. člena tega zakona so proporcionalne in
so lahko različ ne za posamezne vrste predmetov.
140. člen
Zavezanec za davek iz drugega odstavka 125. člena tega
zakona je lastnik gozda.
Davek se odmerja v odstotku od katastrskega dohodka teh
zemljišč.
Davek odmerja davčni organ občine, v kateri je gozd.
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Davek se odmerja po preteku leta.
141. člen
Če nastane obveznost za davek od premoženja po 1. in 2.
točki prvega odstavka ter po drugem odstavku 125. člena tega
zakona med letom oziroma, če se spremeni ali preneha, se
sprememba upošteva od prvega dne naslednjega meseca po
preteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
Zavezanec je dolžan nastanek davčne obveznosti ali spremembo, ki ima posledico povečanje davčne obveznosti, prijaviti v 15 dneh po nastali spremembi.
Obrazložitev: Po veljavnem zakonu so bile počitniške hišice in počitniška stanovanja vključena med premoženje, od
katerega se je plačeval davek od stavb. Ker naj bi se obdavčevanje teh prostorov, ki jih opredeljuje Republiški komite za
varstvo okolja in urejanja prostora kot »prostore, ki se v
sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek ih oddih«,
posebej urejevalo, predlagamo, da se ti prostori obravnavajo
kot poseben davčni predmet.
V sedanjih fazah spremljanja zakona je bila predlagana
opustitev obdavčevanja tovornih cestnih motornih vozil, priklopnih vozil ter kombi vozil. Ker pa iz podatkov o številu teh
vozil ugotavljamo precejšnje naraščanje števila teh vozil ter
da je več vozil kot zavezancev, ki opravljajo s temi vozili
gospodarsko dejavnost, in da veljavna ureditev obdavčevanja
ne zavira prevozniške dejavnosti, predlagamo, da se ta davek
zadrži.
Na novo uvajamo obdavčitev premoženjskih predmetov
večjih vrednosti in sicer osebnih avtomobilov, gliserjev, jadrnic, jaht in drugih plovil, ladijskih motorjev in motorjev za
čolne z močjo nad 18 KS, igralnih avtomatov in aparatov za
igro in razvedrilo ter gradbenih strojev. Obdavčitev premoženjskih predmetov večjih vrednosti predlagamo zaradi enotnega obdavčevanja premoženja, ki ga posedujejo občani.
Pri določanju predmetov posameznih vrst, ki naj se obdavčujejo, je upoštevana predvsem tehnična značilnost predmeta, od katere je v pretežni meri odvisna vrednost predmeta
(ki vključ uje prometni davek in morebitne uvozne davščine),
omogoča pa tudi lažje izvajanje odmerno tehničnega postopka.
Osnova za davek od teh predmetov je določena tako, da se
upošteva vrednost novega pye&meta ob nabavi. S tem je
zagotovljeno, da bodo starejši predmeti v primerjavi z novimi
istovrstnimi predmeti glede na porast cen v posameznih letih,
manj obremenjeni.
Razlog, da predlagamo obdavčitev posameznih premoženjskih predmetov in ne skupne obdavčitve vseh predmetov po
skupni davčni osnovi, ki presega določen Umit, je v tem. da ne
bi prihajalo do primerov, ko bi se posamezniki izognili obdavčitvi s tem, da bi lastništvo na premoženjskih predmetih
prenašali na druge osebe.
24. K 136. členu:
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Davek na dobitke se ne plačuje od posameznih dobitkov
od iger na srečo do vrednosti, ki jo določi občinska skupščina.«
Obrazložitev: Po amandmaju naj bi občinska skupščina
določala vrednost dobitka od iger na srečo, do katere se ne
plačuje ta davek.
25. K 139. členu:
V prvem odstavku 139. člena se beseda »trikratnega« nadomesti z besedo »dvainpolkratnega«.
Obrazložitev: Kljub temu, da medrepubliški dogovor določa za neobdavčljivi del skupnega dohodka trikratni poprečni znesek letnega čistega osebnega dohodka delavcev v
gospodrstvu SR Slovenije, predlagamo, da se višina neobdavčljivega dohodka zmanjša na dvainpolkratni poprečni
osebni dohodek, da bo davek od skupnega dohodka občanov
bolj deloval kot socialno politični korektiv.
26. K 142.členu:
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri zavezancih, ki se jim davek iz kmetijske dejavnosti
odmerja po dohodku ugotovljenem o drugem odstavku 44.
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člena tega zakona se skupni čisti dohodek ugotavlja na enak
način kot pri zavezancih davka iz kmetijske dejavnosti, ki so
obdavčeni po dejanskem dohodku.
Tako ugotovljeni skupni čisti dohodek v nobenem primeru
ne more biti nižji od dohodka ugotovljenega po drugem
odstavku 44. člena tega zakona in od dohodkov od gozda,
zmanjšanihza davek in prispevke, ki se plačujejo po veljavnih
predpisih. Če je več lastnikov ali solastnikov se ugotovljeni
skupni čisti dohodek deli po razmerju dohodka ugotovljenega
po drugem odstavku 44. člena tega zakona posameznih lastnikov oziroma pri solastnikih po solastniškifndeležih.
Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja v pavšalnem letnem
znesku, se šteje za skupni čisti dohodek tisti dohodek, ki ga je
zavezanec dejansto dosegel po odbitku vseh davkov oziroma
prispevkov; tako ugotovljen skupni čisti dohodek v nobenem
primeru ne more biti nižji od trikratnega pavšalnega letnega
zneska davka.«
»
Obrazložitev: S predlagano spremembo se za zavezance, ki
se jim odmerja davek iz kmetijstva od dohodka ugotovljenega
po drugem odstavku 44. člena tega zakona usklajuje sistem
ugotavljanja skupnega čistega dohodka s spremenjenim sistemom obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva.
27. K 144. členu:
V prvem odstavku 144. člena se beseda »trikratni« nadomesti z besedo »dvainpolkratni«.
V drugem odstavku 144. člena se vstavi nova 4. točka, ki se
glasi:
»4. za plačane zneske samoprispevka.«
4., 5. in 6. točka postanejo 5., 6. in 7. točka.
Obrazložitev: Zaradi preciznejše formulacije med postavkami za katere se zmanjšuje davčna osnova izrecno navajamo
tudi plačilo samoprispevka, čeprav se je tudi že v dosedanji
praksi to upoštevalo.
28. K 150.č lenu:
V prvem odstavku 150. člena se besedi »katastrskem dohodku« nadomestita z besedilom »po drugem odstavku 44.
člena tega zakona«
29. K 152. členu:
Prvi odstavek 152. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ
mora davčnemu organu do 15. februarja v letu, za katero se
odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezname vseh, ki jim je
ugotovil dohodek iz kmetijstva po drugem odstavku 44. člena
tega zakona in sicer združeno za vse lastnike, imetnike pravice uporabe ali uživalce, ki se po določbah tega zakona
obdavčujejo skupno. Združitev mora zajemati vsa zemljišča,
ki leže na območju ene občine.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za kmetijske zadeve pristojni občinski upravni organi morajo predložiti občinskim davčnim organom do 15. februarja
po preteku leta, za katero se odmerja davek iz kmetijstva po
drugem odstavku 44. člena seznam zavezancev, ki ne obdelujejo zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih
Seznam mora vsebovati katastrsko občino, parcelno številko
ter katastrsko kulturo neobdelanega zemljišča «
Obrazložitev: Besedilo tega odstavka je usklajeno s spremenjenim načinom obdavčitve dohodkov iz kmetijske dejavnosti.
Kot pogoj za priznavanje posebnih davčnih oprostitev in
olajšav smo v 52. členu tega zakona določili, da so zemljišča
za katera se lahko priznava oprostitev oziroma olajšava davka
iz kmetijstva obdelana, zato so potrebni podatki za tista zemljišča, ki so neobdelana: te podatke pa lahko ugotavljajo in
sporočajo za kmetijske zadeve pristojni občinski upravni organi.
30. K 154. členu:
V prvem odstavku 154. člena se za besedo »opravljati« doda
besedilo »kmetijsko dejavnost iz 45. člena tega zakona« in za
besedo »smislu« doda številka »44«.
Obrazložitev: Z uvedbo obdavčevanja kmetijske dejavnost/
za določeno vrsto proizvodnje po dejanskem dohodku, je tak
zavezanec dolžan obvestiti pristojni davčni organ, da je pričel
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s tako dejavnostjo, da ga le-ta lahko obvesti o načinu obdavčitve.

mu v roku 30 dni predloži podatke o svojem premoženju in
porabi ter o svojih dohodkih.

31. K 158. č lenu:
V prvem odstavku 158. člena se za besedama »določenimi
v« dodata besedi »50. in«.
Obrazložitev: Dopolnitev predlagamo glede na uvedbo obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva po dejanskem dohodku.

163. d člen
Postopek vodi davčni organ tiste občine, v kateri ima zavezanec ob uvedbi postopka stalno prebivališče.
O uvedbi postopka izda davčni organ sklep, v katerem
določi obdobje, za katerega je postopek uveden. Sklep mora
biti izdan najkasneje v treh mesecih po predložitvi podatkov iz
prejšnjega člena.
Zoper sklep je dovoljena v osmih dneh od vročitve sklepa
pritožba na Republiško upravo za družbene prihodke. Zoper
odločbo o pritožbi ni dopusten upravni spor.
Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve sklepa.

32. K 159. č lenu:
V prvem odstavku 159. člena se za besedo »kmetijstva«
doda besedilo »od dohodka ugotovljenega po drugem in
tretjem odstavku 44. člena tega zakona«.
Obrazložitev: Ker se dohodki iz drugega in tretjega odstavka 44. člena ugotavljajo za tekoče leto, za te dohodke
zadržujemo prejšnjo ureditev, da morajo biti odmerjeni do 30
aprila.
33. K 161. č lenu:
V 161. členu se drugi odstavek črta.
Obrazložitev: Po predlaganem amandmaju se opušča posebna ureditev vsebine pritožbe in se bodo zato uporabljale
ustrezne določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
34. K 162. č lenu:
Podpoglavje »4. Obnova postopka« in 162. člen se črtata,
nadaljnji členi se preštevilč ijo.
Podpoglavje 5. postane podpoglavje 4.
Obrazložitev: Po predlaganem amandmaju se opušča posebna ureditev obnove postopka in se bodo zato uporabljale
ustrezne določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
35. K 163. č lenu:
V 163. členu se besedilo »pritožba, po nadzorstveni pravici«
nadomesti z besedilom »pritožba, po uradni dolžnosti na
podlagi nadzorstvene pravice«, na koncu stavka pa vejica za
besedo »rešena« nadomesti s piko, besedilo »kakor tudi drugih primerih, določenih z zakonom o splošnem upravnem
postopku« pa.se črta.
Obrazložitev: Po predlaganem amandmaju republiški
upravni organ, pristojen za davčne zadeve po uradni dolžnosti izda odločbo o odpravi aH razveljavitvi če ugotovi, da so za
to podani razlogi.
36. K XIII. poglavju - Postopek za odmero in
pobiranje davkov
V XIII. poglavju se za 4. podpoglavjem doda 5. podpoglavje,
ki se glasi:
»5, Postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka«.
To podpoglavje obsega nove člene, ki se vključijo za 163.
členom in se glasijo:
163. a člen
Zoper osebo, ki ima premoženje ali razpolaga s sredstvi
oziroma troši sredstva, ki so znatno večja od dohodkov, ki so
ji ostali po plačilu davčnih obveznosti, davčni organ uvede
postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka, v
katerem raziskuje, od kod taki osebi premoženje oziroma
sredstva.
163. b člen
Davčni organ ima poleg vodenja postopka za odmero davka
od nenapovedanega dohodka tudi dolžnost, da spremlja in
prouč uje pojave nesorazmernega pridobivanja premoženja in
trošenja sredstev.
163. c člen
Davčni organ pred uvedbo postopka zahteva od zavezanca,
za katerega ima podatke, da ima premoženje, ali razpolagaš
sredstvi oziroma troši sredstva, ki so znatno večja od dohodkov, ki bi mu lahko ostali po plačilu davčnih obveznosti, da
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163. e člen
Davčni organ lahko raziskuje izvor premoženja, sredstev in
porabe za obdobje zadnjih desetih koledarskih let pred letom,
v katerem je bil uveden postopek.
Postopek se lahko uvede za eno ali več koledarskih let v
okviru roka iz prvega odstavka tega člena.
163. f člen
V postopku davčni organ zavezanca seznani o svojih ugotovitvah glede vrednosti premoženja, višine sredstev s katerimi
razpolaga oziroma jih je porabil, o doseženih dohodkih, od
katerih so bile odmerjene davčne obveznosti ter o razliki med
vrednostjo premoženja oziroma-sredstev in obdavčenimi dohodki v tem obdobju in zavezancu določi rok, v katerem lahko
dokaže, da premoženje oziroma sredstva, s katerimi razpolaga ali da dohodki, ki jih je porabil, ne izvirajo iz dohodka, od
katerega se plačujejo davčne obveznosti oziroma da dokaže,
da je to premoženje oziroma sredstva pridobil iz dohodka, od
katerega so bile odmerjene davčne obveznosti.
163. g člen
Vrednost premoženja se presoja po nabavni ceni oziroma
po dejanskih stroških.
V postopku ugotovljeni dohodki zavezanca, ki so bili obdavčeni oziroma dohodki, od katerih se ne odmerjajo davčne
obveznosti, se zmanjšajo za stroške vzdrževanja zavezanca in
njegovih družinskih članov, ki jih je v tem času vzdrževal.
Stroški vzdrževanja se upoštevajo v višini poprečnih normalnih stroškov, če zavezanec ne dokaže drugače.
Povračila dejanskih stroškov, ki jih je prejel zavezanec v
obdobju, na katero se nanaša postopek, se praviloma ne
morejo upoštevati kot dohodek, razen če dokaže, da so bili
dejanski stroški manjši od prejetih povračil.
Ce zavezanec dokazuje izvor premoženja tudi s posojili od
občanov, mora o tem praviloma predložiti ustrezno pismeno
pogodbo, iz katere so razvidni podatki o pogodbenih strankah, o višini posojila ter o načinu in pogojih vračanja.
163. h člen
Osnova za odmero davka od nenapovedanega dohodka je
ugotovljena razlika med premoženjem, sredstvi oziroma porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni oziroma od
katerih se ne odmerjajo davčne obveznosti.
Na tako ugotovljeno osnovo za obdobje, za katero je bil
uveden postopek, se uporabi stopnja, določena z republiškim
zakonom.
163. i člen
O odmeri davka od nenapovedanega dohodka izda davčni
organ odločbo.
Odločba mora biti izdana v enem letu od izdaje sklepa o
uvedbi postopka.
Če davčni organ ne izda odločbe v roku iz prejšnjega
odstavka tega člena, ali če v postopku ugotovi, da ni znatne
razlike med zavezančevim premoženjem, sredstvi oziroma
porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni oziroma od
katerih se ne odmerjajo davčne obveznosti, postopek ustavi s
sklepom.
163. j člen
Pritožba zoper odločbo in tožba v upravnem sporu zadržita
izvršitev odločbe.
priloga poroč evalca

S pravnomočno odločbo o odmeri davka od nenapovedanega dohodka ugotovljeni podatki o nenapovedanem do-^
hodku in odmerjenem davku so javni.
163. k člen
V postopku za odmero davka od nenapovedanega dohodka
lahko davčni organ odredi ukrepe za zavarovanje plačila
davka.
163. I člen
Občinska skupščina lahko predpiše, da so občani pod določenimi pogoji, na javni poziv, dolžni davčnemu organu predložiti podatke o svojem premoženju in načinu njegove pridobitve.
Pogoje in merila iz prejšnjega odstavka določijo občinske
skupščine na podlagi medsebojnega dogovora.
Obrazložitev: Predlog zakona o davkih občanov v prehodnih in končnih določbah zadržuje v veljavi pretežni del
določb o postopku za odmero davka od nenapovedanega
dohodka veljavnega zakona glede na to, da SR Slovenija še ni
sprejela zakona o izvoru premoženja. Navedena rešitev ne
ustreza več kasneje sprejetemu zakonu o upravah za družbene prihodke, ki spremljanje prihodkov občanov in ugotavljanje izvora premoženja daje v pristojnost uprav za družbene
prihodke. Da bi se upravam za družbene prihodke omogočilo
opravljati te naloge v času do sprejema posebnega zakona, s
predlaganim amandmajem vgrajujemo nekatere določbe veljavnega zakona, ki urejajo pčstopek odmere davka od nenapovedanega dohodka, ki so ustrezno spremenjene glede na
novo pristojnost. Razen tega, da so dosedanje komisije za
ugotavljanje izvora premoženja nadomeščene z davčnim organom in da so izpuščene določbe, ki se nanašajo na organizacijo komisij, so spremenjene aH dopolnjene še nekatere
določbe povzete iz veljavnega zakona. Opuščamo opredelitev
postopka kot posebnega postopka glede na to, da ga vodi
davčni organ kot enega od postopkov odmere davčnih obveznosti.
Določena je obveznost davčnega organa, da pred uvedbo
postopka zahteva od zavezanca, za katerega ima podatke, da
poseduje premoženje ali troši sredstva, ki so znatno večja od
dohodkov, ki bi mu ostala po plačilu davčnih obveznosti, da v
roku 30 dni predloži podatke o premoženju in porabi ter o
svojih dohodkih. Davčnemu organu je postavljen tromesečni
rok, v katerem mora izdati sklep o uvedbi postopka, ki se šteje
od preteka 30 dnevnega roka, v katerem mora dati zavezanec
podatke o svojem premoženju in dohodkih.
Spremenjena je dosedanja določba, po kateri je bilo možno
nadaljevati postopek šele po pravnomočnosti sklepa o uvedbi
postopka. Po predlagani določbi ni potrebna pravnomočnost
sklepa za nadaljevanje postopka, ker lahko davčni organ takoj
po izdaji sklepa nadaljuje postopek in zavezanca seznani o
svojih ugotovitvah glede njegovega premoženja in trošenja
ter njegovem dohodku ter ga pozove, da dokaže, da to premoženje oziroma trošenje izvira iz dohodkov, ki so bili obdavčeni
oziroma od katerih se ne plačujejo davčne obveznosti.
Davčnemu organu je postavljen rok, v katerem mora izdati
odločbo o odmeri davka od nenapovedanega dohodka; ta rok
je eno leto od izdaje sklepa o uvedbi postopka. Če davčni
organ v tem roku ne izda odmerne odločbe, mora postopek
ustaviti s sklepom.
Z določitvijo rokov za predložitev podatkov zavezanca, za
izdajo sklepa o uvedbi postopka ter izdajo odločbe o odmeri,
kot tudi z opustitvijo določbe o pravnomočnosti sklepa kot
pogoja za nadaljevanje postopka ugotavljanja izvora premoženja, naj bi se zagotovil čim hitrejši postopek ugotavljanja
izvora premoženja, ki je bil dosedaj praviloma dolgotrajen.
Dodana je tudi določba, da se postopek ustavi s sklepom v
primeru, če se v postopku ugotovi, da ni znante razlike med
zavezančevim premoženjem in trošenjem ter obdavčenimi ali
neobdavčljivimi dohodki. Po dosedanjih predpisih ustavitev
postopka iz navedenega razloga ni bila mogoča.
37. K 164. č lenu:
V drugem odstavku 164. člena se za besedilom »ustrezen
davek« postavi vejica in doda besedilo »razen davka od osebnega dohodka delavcev«. Na koncu drugega odstavka se

doda novi stavek, ki se glasi: »Davek od osebnega dohodka
delavcev se obračunava in vplačuje na način, kot je s posebnim zakonom določeno za obračunavanje in plačevanje prispevkov za družbene dejavnosti.«
Tretji odstavek 164. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če izplačevalec osebnih dohodkov svojega finanč nega,
poslovanja ne vodi pri Službi družbenega knjigovodstva,
mora davek od osebnega dohodka delavcev za sebe in za
zaposlene delavce obračunati takrat, ko izplača osebne dohodke, in ga vplačati na ustrezen račun pri Službi družbenega
knjigovodstva najpozneje v treh dneh od dneva, ko je izplačal
osebne dohodke, če ne zaposluje delavcev, pa do tretjega v
mesecu za pretekli mesec.,«
V četrtem odstavku 164. člena se beseda »sedmih« nadomesti z besedo »treh«.
Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se ureditev plačevanja davkov po odbitku po zakonu o davkih občanov
usklajuje z zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih
dejavnosti.
38. K 165. č lenu:
V 165. členu se besedilo »še povečan davek, ki znaša na
dan 0,1% od neobračunanega, neplačanega oziroma nepravočasno plač anega davka »nadomesti z besedilom« za zamujeno dobo obresti po obrestni meri 12% na leto«.
Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se plačevanje
obresti usklajujejo z ureditvijo z zakonom o obračunavanju in
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti.
39. Za 167. č lenom se doda novi 167. a č len, ki
se glasi:
167. a člen
Lastniki tovornih cestnih motornih in priklopnih vozil ter
kombi vozil, ki opravljajo s temi vozili samostojno gospodarsko dejavnost kot avtoprevozniki morajo ob registraciji vozila
oziroma ob podaljšanju njene veljavnosti predložiti za registracijo pristojnemu organu dokaz o plačilu vseh zapadlih
obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ.
Brez dokaza iz prvega odstavka tega člena ni rpogoče
registrirati vozila in ne podaljšati veljavnosti registracije.«
Obrazložitev: S tem amandmajem se zagotavlja, da bodo
lastniki tovornih cestih motornih in priklopnih vozil ter kombi
vozit plačali zapadle neplač ane obveznosti, ker sicer ne bodo
mogli registrirati vozila. Ugotavlja se namreč, da predvsem
avtoprevozniki dolgujejo znatne zneske družbenih obveznosti, zato je ta ukrep potreben.
40. K 173. členu:
V drugem odstavku 173. člena tega zakona se za besedo
»kmetijstva« doda besedilo »od dohodka ugotovljenega po
drugem odstavku 44. člena tega zakona«.
Obrazložitev: Drugi odstavek lahko velja le za zavezance
davka iz kmetijstva, ki se jim dohodek ugotavlja po drugem
odstavku 44. člena tega zakona, ker se dohodki iz kmetijske
dejavnosti zakonca in članov gospodinjstva glede na lastništvo skupaj obdavčujejo. Zato je utemeljena izterjava tudi iz
premoženja in dohodkov le-teh.
41. K 219. členu:
Prvi odstavek 219. člena tega zakona se spremeni tako, da
se glasi:
»Zavezanec za davek iz kmetijskih dejavnosti po dejanskem'
dohodku, iz gospodarskih dejavnosti in poklicnih dejavnosti,
ki odtuji v tem zakonu določena osnovna sredstva, s katerimi
je opravljal dejavnost, mora najprej poravnati svoje davčne in
druge obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ.«
Obrazložitev: Ta amandma razširja obveznost, da mora
zavezanec pred odtujitvijo osnovnih sredstev, s katerimi je
opravljal dejavnost najprej poravnati svoje davčne in druge
obveznosti tudi na zavezance davka iz kmetijstva - po dejanskem dohodku in davka i? poklicnih dejavnosti.
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42. K 220. členu:
V prvem odstavku 220. člena tega zakona se za besedo
»davka« doda besedilo »razen davka od nenapovedanega
dohodka«.
Obrazložitev: Navedena dopolnitev je potrebna zaradi posebne ureditve tega vprašanja v 4. podpoglavju XIII. poglavja
tega zakona, ki ureja postopek, katerega ponovno vgrajujemo
v zakon.
43. K 225. členu:
V prvem stavku 225. člena se besedilo »gospodarskih dejavnosti in za davek iz poklicnih dejavnosti« nadomesti z
besedilom »kmetijskih, gospodarskih in poklicnih dejavnosti«.
Obrazložitev: Ker so zavezanci davka, katerim se ugotavlja
dejanski dohodek, dolžni v primeru, ko poslovno sodelujejo z
organizacijami združenega dela, organi družbenopolitičnih
skupnosti in drugimi organizacijami, pred predložitvijo računa oziroma potrdila o plačilu tem organizacijam, predložiti
račun oziroma potrdilo davčnemu organu, da ga evidentira,
vključ ujemo s tem amandmajem med takšne zavezance tudi
zavezance davka iz kmetijstva, katerim se davek odmerja po
dejanskem dohodku.
44. K 226. č lenu:
V 5, točki prvega odstavka 226. člena se besedilo »(154.
člen)« nadomesti z besedilom »(79. in 154. člen)«.
V prvem odstavku 226. člena se za 9. točko doda nova 10.
točka, ki se glasi:
»10. Če na zahtevo davčnega organa ali na javni poziv v
določenem roku ne predloži podatkov o svojem premoženju,
sredstvih in porabi ter o dohodkih (166. in 174. člen).«
Obrazložitev: Amandma pomeni popravek besedila, ki je
redakcijskega značaja. Dopolnitev prvega odstavka 126. člena
z 10. točko je potrebna zaradi sankcioniranja nepredložitve
podatkov potrebnih za uvedbo postopka od nenapovedanega
dohodka oziroma nepredložitve podatkov o premoženju občanov in o načinu njegove pridobitve, zahtevanih z javnim
pozivom.
45. K 19., 20., 51., 68., 144., 150., 222. in 223.
členu:
V tretjem odstavku 19. člena, v drugem odstavku 20. člena,
v tretjem odstavku 51. člena, v četrtem odstavku 1. točke 68.
člena, v prvem odstavku 144. člena, v drugem odstavku 150.
člena, v tretjem odstavku 222. člena, v 223. in 225. členu se

besedilo »republiški sekretar za finance« nadomesti z besedilom »republiška uprava za družbene prihodke«.
Obrazložitev: Predlagani amandma pomeni uskladitev z
zakonom o upravah za družbene prihodke.
46. Za 236. č lenom se vstavi nov 236. a člen, ki
se glasi:
»Do izdaje republiškega zakona, ki bo določil pogoje in
priznavanje statusa samostojnega umetnika, se v zvezi s priznavanjem davčne olajšave po šestem odstavku 99. člena tega
zakona štejejo za samostojne umetnike tisti, katerim je republiška komisija za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov priznala lastnost umetnika v zvezi s plačevanjem obveznosti za socialno zavarovanje.«
Obrazložitev: Po predlaganem amandmaju se v prehodne
določbe prenese del besedila 99. člena, kot je pojasnjeno v
amandmaju k 99. členu.
47. K 237. členu:
237. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1982.«
Obrazložitev: S tem amandmajem je določen rok veljavnosti in uporabe tega zakona glede na predviden rok sprejema
zakona v mesecu decembru 1981
48. K 238. č lenu:
238. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati zakon o
davkih občanov (Uradni list SRS, št. 21/74, 39/74, 5/76, 10/76,
31/76 in 8/78), razen določb prvega odstavka 51. člena, 54.
člena in prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega
odstavka 153. člena, ki veljajo dokler ne bo na novo ugotovljen dohodek iz kmetijstva na podlagi posebnega zakona iz
drugega odstavka 44. člena tega zakona. Posebni zakon iz
drugega odstavka 44. člena tega zakona je potrebno sprejeti
do 31/12-1983.«
Obrazložitev: Glede na to, da se do sprejetja predpisov o
novem načinu ugotavljanja dohodka iz kmetijske dejavnosti
zadržuje še katastrski dohodek, je potrebno zaradi določanja
stopenj in za odmero davka iz skupnega dohodka občanov,
zadržati navedene določbe veljavnega zakona.
Za nov način ugotavljanja dohodka, ki ga zavezanec doseže
s kmetijsko proizvodnjo, vezano na obdelavo zemljišča, je
potrebno s posebnim zakonom določiti merila in normative za
ugotavljanje tega dohodka. Ocenjujemo, da bo tak zakon
možno sprejeti do konca leta 1983.

priloga poroč evalca
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DELOVNO

BESEDILO

PREDLOGA

ZAKONA
o davkih obč anov s

predlogi

amandmajev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. čien
Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz proračunov družbenopolitič nih skupnosti, plač ujejo delavci, drugi delovni ljudje in obč ani (v nadaljnjem besedilu: obč ani) v SR Sloveniji davke, po določ bah tega zakona, po odlokih obč inskih skupščin ter po predpisih, izdanih na tej podlagi.
2. člen
Vsak obč an je dolžan prispevati k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb v sorazmerju s svojimi materialnimi možnostmi.
Obč ani plač ujejo davke po nač elu, da sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega več ji dohodek.
3. člen
Obč ani na območ ju iste družbenopolitič ne
skupnosti imajo ob enakih, z zakonom in odlokom obč inske skupšč ine določ enih pogojih, enake obveznosti glede plač evanja davkov.
4. člen
Viri, iz katerih obč ani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb, so: osebni dohodki, dohodki od samostojnega opravljanja dejavnosti, dohodki od premoženja,
drugi dohodki in premoženje.
Za vire iz prejšnjega odstavka se ne štejejo
dohodki, ki jih obč ani dosežejo v tujini, če ni z
zakonom drugače določ eno.
5. člen
Obč ani ne plač ujejo davkov od:
1. prejemkov iz naslova odlikovanj in družbenih priznanj;
2. dodatkov za udeležence NOV;
3. prejemkov po predpisih o pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941«;
4. prejemkov po predpisih o pravicah vojnih
in mirovnih vojaških invalidov ter civilnih invalidov vojne;
5. prejemkov po predpisih o pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939, borcev za severno
mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih vojnih
dobrovoljcev iz vojn 1912 do 1918;
6. prejemkov iz naslova socialne pomoč i, ki
jih izplač ujejo samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitič ne skupnosti;
priloga poroč evatca

7. otroških dodatkov in denarne pomoč i za
opremo novorojenega otroka;
8. nagrad, uvedenih na podlagi zakonov in
odlokov družbenopolitič nih skupnosti ter
sklepov samoupravnih interesnih skupnosti,
družbenopolitič nih organizacij, znanstvenih
zavodov in gospodarskih zbornic, ki se dajejo
posameznikom kot posebno družbeno priznanje;
9. nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo
kot splošno družbeno priznanje vidnim znanstvenikom, književnikom in umetnikom;
10. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in
umetnikom organizacije združenih narodov
in njene organizacije, mednarodne organizacije in tuje nacionalne organizacije z mednarodnim ugledom kot mednarodno priznanje
za znanstveno, književno in umetniško delo;
11. nagrad, priznanj in nadomestil, ki jih
prejme delavec za inventivno dejavnost (izum,
inovacija, racionalizacija, koristen predlog in
drugo) nad svojo delovno zadolžitvijo na podlagi določ b samoupravnega splošnega akta,
če je bilo to izvršeno kot odkup materialne
pravice;
12. od prejemkov študentov in dijakov na
rednem šolanju za obč asno in zač asno delo;
13. drugih prejemkov, za katere je tako določ eno s posebnim zakonom.

OPOMBE:

6. člen
SR Slovenija in obč ine z zakonom oziroma
odlokom uvajajo davke, ki so po zakonu njihov dohodek in samostojno določ ajo njihovo
višino
7. člen
Ko uvajajo davke, morajo družbenopolitič ne skupnosti zagotoviti, da bodo obveznosti
določ ene tako, da z njimi trajno spodbujajo
zavezance k več ji produktivnosti dela in da ne
pride do neutemeljenih razlik v višini obveznosti med posameznimi družbenopolitič nimi
skupnostmi.
Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega razvoja SR Slovenije ter zagotovitve enakopravnega položaja obč ana,
družbenopolitič ne skupnosti, z medsebojnimi
dogovori usklajujejo davč ne obveznosti občanov.
8. člen
Davč ni zavezanec je obč an, ki ima osebni
dohodek oziroma drug dohodek, ali ki ima ali
pridobi premoženje, od katerega se po tem
zakonu plač ujejo davki.
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Izjemoma, kadar je tako določ eno v tem
zakonu, je zavezanec za davek obč an kot
predstavnik svojega gospodinjstva.
Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobivanja in trošenja sredstev, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
Glede obveznosti plač evanja davkov so z
obč ani izenač ene civilno pravne osebe, če ni
s tem zakonom drugač e določ eno.
Tuje pravne in fizič ne osebe, ki imajo v SR
Sloveniji kakšen dohodek, ali ki imajo ali pridobijo kakšno premoženje, plač ujejo davke
po tem zakonu, če ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom drugač e določ eno.
9. člen
Davčna osnova je osebni dohodek, ki ga
obč an doseže z osebnim delom, dohodek, ki
ga obč an doseže s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, dohodek od premoženja in premoženjskih pravic, vrednost premoženja, ki
ga obč an pridobi z dedovanjem ali darilom ter
z zakonom določ eni premoženjski predmeti
in drugi dohodki, od katerih se po tem zakonu
plačuje davek.
10. člen
Kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z
delovnimi sredstvi, ki so lastnina obč anov in
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost, plačujejo
do višine dohodka, ki ustreza osebnemu dohodku za enake ali podobne poklice v združenem delu, davke, kot jih plač ujejo od osebnega dohodka delavci v združenem delu.
Merila in nač in za ugotavljanje osebnih dohodkov iz prejšnjega odstavka s«3 določ ijo z
družbenim dogovorom, ki ga sklei ejo Izvršni
svet Skupšč ine SR Slovenije, sploši o združenje Gospodarske zbornice Slovenije - Zveza
obrtnih združenj Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Republiški svet zveze sindikatov Slovenije in
druge ustrezne asociacije, ki povezujejo posamezne vrste davč nih zavezancev. V primerih, ko zavezanec dejavnosti ne opravlja skozi
vse leto, se tako ugotovljen dohodek prerač una na čas opravljanja dejavnosti. Osebni dohodek se zavezancu ne ugotavlja za čas, ko je
upravič en do nadomestila osebnega dohodka.
Določ be tega člena ne veljajo za zavezance,
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic,
za zavezance, ki opravljajo dejavnost brez dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi dejavnosti in za civilno pravne osebe.
11. člen
Stopnje davkov se predpisujejo z zakonom
oziroma z odlokom družbenopolitič ne skupnosti.
Stopnje davkov se določ ajo za vsako vrsto
davka posebej.
Stopnje za posamezne vrste davkov so
enotne na vsem območ ju republike oziroma
obč ine, če ni v tem zakonu drugače določ eno.
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12. člen
Stopnje davkov se predpisujejo praviloma
za srednjeroč no plansko obdobje.
Stopnje davkov se določ ijo skladno z družbenoekonomsko usmeritvijo gospodarstva in
družbenih dejavnosti, določ eno v dogovorih o
temeljih planov.
Stopnje davkov so lahko proporcionalne ali
progresivne.
Sistem stopenj za posamezne vrste davkov
določ a zakon.
Pri uporabi progresivnih stopenj se davek
ne sme poveč ati za več, kot znaša razlika med
dejansko osnovo in maksimalno osnovo za
prvo nižjo stopnjo.
13. člen
Višina davkov se ugotavlja po predpisih o
osnovah in stopnjah, ki so veljali na dan 1.
januarja tistega leta, za katero se obveznost
ugotavlja, če ni z zakonom drugač e določ eno.
Predpisi o osnovah in' stopnjah davkov lahko imajo uč inek za nazaj, če so za zavezanca
ugodnejši.
14. člen
Oprostitve in olajšave glede plačevanja
davkov se smejo predpisati, če je to potrebno
za uresnič evanje ciljev ekonomske in socialne politike, ali če to nalagajo drugi splošni
interesi.
SR Slovenija oziroma obč ina lahko predpiše trajne in zač asne oprostitve ter olajšave
glede davka, ki je po zakonu njen dohodek.
S tem zakonom uvedene oprostitve in olajšave glede plačevanja davkov veljajo tudi za
dohodke, ki pripadajo obč ini.
Oprostitve in olajšave, ki jih na podlagi pooblastil iz tega zakona z odlokom uvedejo občinske skupšč ine, veljajo tudi za dohodke, ki
pripadajo republiki.
15. člen
Če je pridobitev ali izguba kakšne pravice
vezana na višino dohodkov oziroma na višino
davka in če ni v posebnih predpisih drugače
določ eno, se za ugotovitev dohodkovnega
cenzusa med dohodke obč ana vštevajo tudi
dohodki, ki so zač asno oprošč eni davkov,
davki pa se v zvezi s tem obrač unajo, kot da
ne bi bilo začasnih oprostitev in olajšav.
16. člen
Pristojni obč inski organ za družbene prihodke (v nadaljnjem besedilu: davč ni organ)
mora zavezanca z odloč bo obvestiti o osnovi,
stopnji in višini odmerjenega davka, če ni s
tem zakonom drugač e določ eno.
17. člen
Davki se obrač unavajo in odtegujejo ob izplač ilu osebnih dohodkov in drugih dohodkov (davki po odbitku) ali se odmerjajo od
letne osnove ali v letnem znesku ali na kakšen
drug nač in, ki je določ en v tem zakonu.
priloga poroč evalca

18. člen
Davke po odbitku obrač unava in odteguje
izplač evalec dohodkov, in sicer ob izplač ilu
dohodkov, če ni s tem zakonom drugač e določ eno.
Osnovo za davek, ki se odmerja od letne
osnove, v letnem znesku, ali na kakšen drug
nač in, ugotavlja in davek odmerja obč inski
davč ni organ, ne glede na to, ali pripada davek obč ini ali republiki.
19. člen
Poslovne knjige morajo voditi delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina obč anov in delovni ljudje, ki z osebnim
delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost in se jim odmerja davek po dejanskem
dohodku.
Ne glede na določ be prejšnjega odstavka
morajo vsi samostojni gostinci voditi evidenco o nabavi in prodaji blaga.
Republiška uprava za družbene prihodke
predpiše vrste in nač in vodenja poslovnih
knjig za zavezance iz prvega in drugega odstavka tega člena. Vrsta in nač in vodenja poslovnih knjig sta lahko različ na glede na obseg poslovanja, dejavnost ali poklic zavezancev.
20. člen
Zavezanci, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku in pretežni de! prometa dosegajo neposredno z obč ani, morajo evidentirati gotovinski promet preko registrskih blagajn.
Republiška uprava za družbene prihodke
določ i kategorije zavezancev, ki so dolžni gotovinski promet evidentirati preko registrskih
blagajn, in roke, v katerih morajo ti zavezanci
prič eti na ta način evidentirati gotovinski promet.
21. člen
Obč ani so dolžni ob pogojih, ki jih določ a ta
zakon, pri davčnem organu evidentirati račune za prodano blago, opravljene storitve ter
za druge prejemke, od katerih se plač ujejo
, davki.
22. člen
Davč na osnova zavezancev iz 19. člena tega
zakona se ugotavlja na podlagi davčne napovedi, ki temelji na podatkih poslovnih knjig.
Če poslovne knjige niso vodene v redu in če
podatki v knjigah niso verodostojni, ne morejo biti podlaga za določ itev davč ne osnove.
23. člen
Zavezanec ima pravico vpogleda v podatke,
ki so bili podlaga za ugotovitev njegovih
davč nih obveznosti in v podatke o stanju njegovih odmerjenih in plač anih obveznosti.
24. člen
Na poziv davč nega organa mora zavezanec
dati vse podatke, ki so potrebni za odmero
davka.
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Da bi mogel določ iti davč no osnovo, ima
davč ni organ pravico pregledati delovne in
druge prostore, v katerih; se opravlja dejavnost, oziroma hrani material ali proizvodi, oziroma pregledati naprave, blago, poslovne
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente,
ki omogočajo vpogiad v poslovanje zavezanca glede tega, kako izpolnjuje svoje davč ne
obveznosti.
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25. člen
Organizacije združenega dela, druge sa- '
moupravne organizacije ter skupnosti, služba
družbenega knjigovodstva in organi družbenopolitič nih skupnosti so dolžni na zahtevo
davč nega organa dati podatke, ki so pomembni za odmero in izterjavo davkov. Organizacije in organi iz prejšnjega stavka, ki so v
poslovnih odnosih z obč ani, so dolžni davč nemu organu omogoč iti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence zaradi ugotavljanja
podatkov, pomembnih za odmero davkov.
Delovni ljudje in obč ani so dolžni na zahtevo davč nega organa dati podatke, s katerimi
razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na njihovo davčno obveznost ali na davč no obveznost
drugih delovnih ljudi oziroma obč anov, s katerimi so v poslovnih odnosih.
26. člen
Podatki o celotnem prihodku in davč ni
osnovi v višini, ki jo je napovedal zavezanec in
v višini, ki je bila ugotovljena v odmernem
postopku, ter podatki o višini davka, so javni.
Drugi podatki, ki jih pri svojem delu zvedo
delavci davč nega organa, so uradna tajnost.
27. člen
Obč ani so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti glede plač evanja davkov v redu, na način in v rokih, ki so določ eni v tem zakonu.
Od nepravoč asno plač anih davkov plač ujejo davč ni zavezanci obresti.
23. člen
Če plač ilna obveznost ni pravoč asno izpolnjena, se davek prisilno izterja.
Prisilna izterjava davka se opravi iz tistih
dohodkov in iz tistega premoženja, ki prizadenejo zavezancu manjšo škodo, če se mu
vzamejo oziroma prodajo.
S prisilno izterjavo davkov ne sme biti ogroženo potrebno preživljanje zavezanca, članov
njegovega gospodinjstva in drugih oseb, ki jih
je po zakonu dolžan preživljati, in tudi ne
opravljanje dejavnosti, iz katere ima zavezanec dohodke, če ni s tem zakonom drugač e
določ eno.
29. člen
Ugotovitev plač ilne obveznosti in izterjava
davkov se morata opravljati na tak nač in, da
se ne prizadeneta osebnost in dostojanstvo
obč ana, in da se obč anu omogoč i zavarovati
njegove, na zakon oprte pravice in interese.
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II. Vrste davkov
30. člen
Obč ani plač ujejo po tem zakonu:
1. davek od osebnega dohodka delavcev,
2. davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti,
3. davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti,
4. davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti,
5. davek od dohodka iz avtorskih pravic,
6. davek od dohodkov iz premoženja in
premoženjskih pravic,
7. davek na dedišč ine in darila,
8. davek na premoženja,
9. davek na dobitke od iger na sreč o,
10. davek od skupnega dohodka obč anov.
31. člen
Vsaka vrsta davka se odmerja oziroma
obrač unava posebej.
III. Davek od osebnega dohodka
delavcev
32. člen
Zavezanec za davek od osebnega dohodka
delavcev je delavec, ki dosega osebni dohodek iz delovnega razmerja po predpisih od
delovnih razmerjih in obč an, ki dosega dohodek s samostojnim opravljanjem gospodarske
ali druge dejavnosti z osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti obč anov oziroma s samostojnim opravljanjem poklicne dejavnosti in
se mu ugotavlja osebni dohodek po 10. členg
tega zakona.
33. člen
Davč na osnova za davek od osebnega dohodka delavcev je vsak posamezni prejemek,
ki se po predpisih o delovnih razmerjih šteje
za osebni dohodek, kot tudi osebni dohodek,
ugotovljen po 10. členu tega zakona.
34. člen
Stopnje davka od osebnea dohodka delavcev so proporcionalne.
Stopnje republiškega davka od osebnega
dohodka delavcev so lahko določ ene različ no
za posamezne vrste prejemkov.
Posebne stopnje republiškega davka se določ ijo za naslednje vrste prejemkov.
1. prejemke za delo, ki traja preko polnega
delovnega časa in za delo v podaljšanem delovnem času, razen za prejemke za tako delo
opravljeno v skladu z 78. do 82. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št.
24/77 in 30/78);
2. prejemke iz delovnega razmerja, ki traja
manj kot polovico delovnega časa;
3. prejemke iz delovnega razmerja prek
polnega delovnega časa v drugi temeljni organizaciji.
Posebne stopnje republiškega davka iz delovnega razmerja se določ ijo tako, da je skupna stopnja davkov in prispevkov višja od
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skupne stopnje davkov in prispevkov od
osebnih dohodkov iz delovnega razmerja za
polni delovni čas, ki se obračunavajo in plačujejo iz osebnega dohodka in iz dohodka,
kjer je osnova osebni dohodek. Posebne
stopnje davka iz delovnega razmerja se lahko
določ ijo v različ ni višini glede na vrste prejemkov in različ ne namene uvedbe dela preko
polnega delovnega časa.
35. člen
Obč an, ki je zaposlen pri jugoslovanskem
predstavništvu ali pri jugoslovanski organizaciji v tujini, plač uje davek od osebnega dohodka delavcev od enakega zneska osebnega
dohodka, kot bi ga dobival, če bi delal v Jugoslaviji, če se od tega dohodka ne plačuje
davek v državi, v kateri je zaposlen.
Na nač in in pod pogoji iz prejšnjega odstavka plač uje davek od osebnega dohodka delavcev tudi obč an, ki je odšel v tujino v zvezi z
izvrševanjem mednarodnih poslovnih ali drugih pogodb ali na strokovno izpopolnitev,
ostal pa je v delovnem razmerju v Jugoslaviji.
36. člen
Davek od osebnega dohodka delavcev plačuje obč an, ki je v SR Sloveniji zaposlen pri
konzularnem predstavništvu ali pri kakšni tuji
ali mednarodni organizaciji, ali pa je zaposlen
pri predstavniku ali uslužbencu takega predstavništva oziroma organizacije.
37. člen
Od osebnega dohodka, ki ga dobivajo za
delo pri konzulatu ali pri mednarodni organizaciji oziroma pri predstavniku ali uslužbencu
takega konzulata ali organizacije v SR Sloveniji, ne plač ujejo davka od osebnega dohodka
delavcev;
1. Šefi tujih konzulatov in konzularni funkcionarji, ki so pooblašč eni za konzularne
funkcije, ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski
člani niso jugoslovanski državljani;
2. konzularni uslužbenci, ki opravljajo administrativno in tehnič no delo pri tujih konzulatih ter njihovi družinski člani/ki sestavljajo
njihovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski člani niso jugoslovanski državljani ali če nimajo
stalnega prebivališč a v Jugoslaviji;
3. funkcionarji Organizacije združenih narodov in njenih specializiranih agencij ter
strokovnjaki tehnič ne pomoč i Organizacije
združenih narodov in njenih specializiranih
agencij;
4. hišno osebje konzulatov ter mednarodnih organizacij in zasebno hišno osebje, zaposleno pri šefih mednarodnih organizacij, če
niso jugoslovanski državljani ali če nimajo
stalnega prebivališč a v Jugoslaviji;
5. funkcionarji, strokovnjaki in administrativno osebje mednarodnih organizacij, če niso jugoslovanski državljani.
Davka od osebnega dohodka delavcev tudi
ne plač ujejo častni konzularni funkcionarji
tujih konzulatov od tistih osebnih dohodkov
in plač il, ki jih dobivajo od države, ki jih je
imenovala za opravljanje konzularnih funkcij.
priloga poroč evalca

38. člen
Obč an in tuj državljan, ki dobi za delo,
opravljeno v SR Sloveniji, osebni dohodek
naravnost iz tujine, plač a od takega osebnega
dohodka davek od osebnega dohodka delavcev.
39. člen
Če so osebe, ki so zaposlene pri konzularnih predstavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri predstavnikih ali
uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, ki uživajo v Jugoslaviji diplomatsko imuniteto, zavezanci za davek po tem zakonu, morajo same obrač unati in vplač ati davek od
osebnega dohodka delavcev, in sicer v sedmih dneh od dneva, ko prejmejo osebni dohodek.
40. člen
Če imajo tuje organizacije, ki v Jugoslaviji
ne uživajo diplomatske imunitete, in uslužbenci takih organizacij, pri katerih so zaposleni jugoslovanski ali tuji državljani, sedež
oziroma stalno prebivališč e v SR Sloveniji,
morajo ob izplač ilu osebnih dohodkov obračunati in v sedmih dneh od izplač ila plač ati
davek od osebnega dohodka delavcev po tem
zakonu.
41. člen
Davek od osebnega dohodka delavcev
obračunan in odtegnjen od osebnih dohodkov obč anom, ki so zaposleni pri jugoslovanskih predstavništvih in organizacijah v tujini,
se plač uje družbenopolitič ni skupnosti, na
katere območ ju je imel zavezanec stalno prebivališč e, preden je odšel na delo v tujino.
IV. davek od dohodka iz kmetijske
dejavnosti
42.č len
Zavezanec za davek iz kmetijske dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: davek iz kmetijstva) je
delovni človek, ki dosega dohodek.
- z opravljanjem kmetijske dejavnosti kot
lastnik, imetnik pravice uporabe a|i uživalec
zemljišč a, ki je vpisan v katastrskem operatu
po stanju na dan 1. decembra pred letom, za
katero se odmerja davek;
- s kmetijsko proizvodnjo iz 45. člena tega
zakona.
Če uporablja zemljišč e kdo, ki ni vpisan v
zemljiškem katastru kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in tudi ni
zakupnik, lahko davč ni organ davek iz kmetijstva odmeri uporabniku zemljišč a.
Spremembe glede zavezanca za davek iz
kmetijstva, ki nastanejo med letom, veljajo od
1. januarja naslednjega leta, če so na predpisan nač in priglašene v roku, ki ga določ ajo
predpisi o vzdrževanju kmetijskega katastra.
Za geodetske zadeve pristojni obč inski
upravni organ je dolžan o spremembah iz
prejšnjega odstavka obvestiti davč ni organ
tudi v primerih, ko te do 1. decembra tekoč epriloga poroč evalca

ga leta še niso bile izvedene v katastrskem
operatu.
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43. člen
Če tvori več lastnikov, imetnikov pravice
uporabe ali uživalcev zemljišč a eno samo gospodinjstvo, je davč ni zavezanec praviloma
eden izmed njih. kot predstavnik gospodinjstva.
44. člen
Davek iz kmetijstva se odmerja po dohodku.
- Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zavezanec s kmetijsko proizvodnjo, vezano na obdelavo, zemljišč a, se ugotavlja po nač elih, ki
bodo določ ena s posebnim zakonom.
Dohodek iz kmetijstva, ki ga zavezanec doseže iz gozda, se ugotavlja od vrednosti lesa,
odkazanega za posek, skladno z gozdnogospodarskim načrtom in dinamiko njegovega
izvajanja. V dohodek se ne všteva vrednost
lesa, odkazanega za drva in tudi ne od tistega
dela lesa za neposredno lastno uporabo, ki je
namenjena za gradnjo ali obnovo gospodarskih in stanovanjskih poslopij kmeč kega gospodarstva. Dohodek ugotovi davč ni organ
glede na količ ino lesa in del prodajne cene
lesa, ki pripada lastniku gozda po toč ki b)14.
člena zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št.
16-135/74). Podatke o količ ini in ceni lesa
sporoč i davčnemu organu gozdnogospodarska organizacija.
Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zaveza- nec z določ enimi kmetijskimi1 proizvodnjami,
ki niso ali so le v manjšem obsegu vezane na
obdelavo zemljišč in dosega s tem višje dohodke, se ugotavlja po dejanskem dohodku.
45. člen
♦
Dejanski dohodek se ugotavlja za davč ne
zavezance, ki se ukvarjajo z naslednjimi vrstami kmetijske proizvodnje:
1. Z rejo perutnine,
2. s pitanjem govedi in prašič ev na industrijski nač in, ki ni vezano na doma pridelano
krmo, kot tudi v primerih, ko število živine za
najmanj eno tretjino presega število, kakršno
je mogoč e doseč i na ustreznih kmetijskih,površinah po normativih, ki jih predpiše republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
3. S farmsko rejo drugih živali, razen čebel
in ovac,
4. s specializirano proizvodnjo jagodič evja,
vrtnin, cvetja, drevesnič arstva, trsnič arstva in
drugih kultur, ki jih določ i obč inska skupšč ina, ter s specializirano proizvodnjo sadja in
grozdja, razen organizirane proizvodnje z organizacijami združenega dela.
Dejanski dohodek se ugotavlja tudi zavezancem, ki dosegajo dohodek iz več vrst kmetijske proizvodnje iz prejšnjega odstavka in
takšni dohodki presegajo znesek, ki ga določ i
obč inska skupšč ina.
Merila in obseg proizvodnje iznad katere se
zavezanci obdavčujejo po dejanskem dohodku ter znesek skupnega dohodka po prejšnjem odstavku določ ijo obč inske skupšč ine v
dogovoru o usklajevanju davč ne politike.
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46. člen
Osnova za davek iz kmetijstva je ostanek
čistega dohodka iz kmetijske dejavnosti zavezanca.
Ostanek čistega dofiddka se ugotovi tako,
da se:
1 Celotni prihodek dosežen s kmetijsko
proizvodnjo zmanjša za materialne stroške in
amortizacijo;
2. Ugotovljeni dohodek zmanjša za zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka;
3. Tako ugotovljeni čisti dohodek se
zmanjša za.
- osebni dohodek zavezanca po 10. členu
tega zakona, če mu je delo na kmetiji edina
zaposlitev in je na tej osnovi zdravstveno in
pokojninsko zavarovan in osebni dohodek
delavcev, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju,
- osebni dohodek zakonca in drugih družinskih članov, če jim je delo na kmetiji edina
zaposlitev in so na tej osnovi zdravstveno in
pokojninsko zavarovani,
- sredstva skupne porabe delavcev in družinskih članov v višini in pogojih ter merilih, ki
veljajo za delavce v organizacijah združenega
dela na področ ju kmetijstva;
4. Po izvedeni razporeditvi čistega dohodka predstavlja preostali znesek ostanek čistega dohodka.
Pri zavezancu, ki je obdavčen po dejanskem dohodku se za celotni prihodek šteje
dohodek, dosežen z blagovno proizvodnjo in
vrednost lastne porabe članov gospodarstva.
Pri zavezancu, kateremu se ugotavlja dohodek po drugem in tretjem odstavku 44. člena,
se ostanek čistega dohodka ugotovi po 2., 3.
in 4. toč ki tega člena.
47. člen
Pri zavezancu, ki dosega dohodek po drugem, tretjem in četrtem odstavku 44. člena, se
ugotovljeni dohodki seštevajo; ostanek čistega dohodka se ugotovi po 2., 3. in 4. toč ki 46.
člena.
V primerih, ko se dohodek iz kmetijstva
ugotavlja po dejanskem dohodku, se iz dohodka, ugotovljenega po drugem odstavku
44. člena izloč a celotni ali sorazmerni del
dohodka tistih kmetijskih površin, katerih pridelki so udeleženi v proizvodnji, za katero se
ugotavlja dejanski dohodek.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z republiško upravo za družbene prihodke izda navodilo o obsegu in nač inu izloč anja kmetijskih površin iz
sistema ugotavljanja dohodka po drugem odstavku 44. člena.
48. člen
Glede priznavanja stroškov in amortizacije
se za zavezance, ki se jim ugotavlja dohodek
po dejanskem dohodku, smiselno uporabljajo
določ be 65., 66. in 67. člena tega zakona.
Razen stroškov po določ bah iz prejšnjega
odstavka se za stroške kmetijske proizvodnje
štejejo tudi:
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- delo zavezanč evega zakonca in drugih
družinskih članov v višini popreč nega meseč nega čistega osebnega dohodka kmetijskega
delavca v SR Sloveniji, če jim je delo na kmetiji edina zaposlitev, in če obseg kmetijske
proizvodnje glede na določ ene normative zahteva tudi delo zavezanč evega zakonca in
družinskih članov ter njihovih osebnih dohodkov ni možno upoštevati po drugi alineji
3. toč ke 46. člena,
- izdatki za občasna in zač asna dela, če so
bili glede .na specifič nost kmetijske proizvodnje nujno potrebni za doseganje celotnega
prihodka.
Izdatki za osebni dohodek zavezanč evega
zakonca in drugih družinskih članov ter izdatki za obč asna in zač asna dela, se priznavajo,
če je bil zanje plač an davek po odbitku po
stopnji, ki jo določ i obč inska skupšč ina.
Pri obrač unu amortizacije se upoštevajo
osnovna sredstva, ki jih zavezanec uporablja
pri opravljanju dejavnosti, zaradi katere je
preuvršč en na obdavč itev po dejanskem dohodku. Če se ta osnovna sredstva uporabljajo
tudi za druge gospodarske dejavnosti, se pri
obračunu amortizacije upošteva sorazmerni
del.
Navodilo glede priznavanja stroškov izda
republiška uprava za družbene prihodke v
soglasju z republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
49. člen
Stopnje davka iz kmetijstva so progresivne.
50. člen
Zavezanci davka iz kmetijstva, ki se jim
ugotavlja dejanski dohodek, so dolžni voditi
evidence, ki jih predpiše republiška uprava za
družbene prihodke.
Ne glede na določ be prejšnjega odstavka
se lahko za določ ene vrste kmetijske proizvodnje iz 45. člena tega zakona za določ eno
dobo ugotavlja dejanski dohodek na podlagi
normativov; vrste kmetijske proizvodnje in
dobo ter normative določ i republiški komite
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z republiško upravo za družbene prihodke.
Če organ za družbene prihodke na podlagi
zbranih podatkov ali ugotovitve spozna, da
evidence niso v redu in da podatki v njih niso
verodostojni, da so podatki iz napovedi nepopolni ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek
na podlagi cenitve prihodkov, oprte na podatke o nač inu in obsegu zavezanč evega poslovanja in obsegu zaposlovanja delavcev ter na
podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v
katerih zavezanec posluje ali s primerjavo z
drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih
pogojih.
51. člen
Davek iz kmetijstva od dohodka ugotovljenega po drugem odstavku 44. člena tega zakona se plač uje od dohodka zemljišč , ki se jih
da izkorišč ati za kmetijsko proizvodnjo in sicer ne glede na to, ali se v resnici tako izkorišč ajo, ali ne.
priloga poroč evalca

Davek iz kmetijstva se ne plač uje od dohod- .
ka zemljišč a, ki ga je pristojni organ na podlagi zakona prepovedal izkorišč ati za kmetijsko
proizvodnjo.
52. člen
Obč inske skupšč ine priznajo posebne
davč ne oprostitve oziroma olajšave zavezancem:
1. V primerih elementarnih nezgod, rastlinskih bolezni in škodljivcev, drugih izrednih
dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel prepreč iti, če je bil donos na posamezni parceli ali na
več zemljiških parcelah zaradi tega manjši;
Olajšava se pr,izna tako, da se dohodek od
vsake take parcele posebej zmanjša za toliko
odstotkov, za kolikor se je na njej zmanjšal
donos;
2. Za zemljišč a v obmejnem pasu in na
vodnih ter naravnih rezervatih, katerih izkorišč anje je z ukrepom pristojnega organa omejeno, ter na zemljišča, katerih izkorišč anje je
zaradi visokonapetostnih daljnovodov ali drugih naprav zmanjšano ali onemogoč eno;
3. Zavezancem iz takih hribovitih območ ij,
kjer so proizvodni, ekonomski in prometni
pogoji še posebej slabi v primerih, da se obdelujejo zemljišč a v skladu z zakonom o kmetijskih zemljišč ih;
4. Zavezancem, ki so zdravstveno zavarovani kot kmetje ter združenim kmetom, ki so
pokojninsko in invalidsko zavarovani na podladi dohodkov iz kmetijstva, ki preživljajo mladoletne otroke ali za delo nezmožne družinske člane in preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju na poklicnih, srednjih, višjih in
visokih šolah v primerih, da obdelujejo zemljišč a v skladu z zakonom o kmetijskih zemljišč ih.
Zavezancem davka iz kmetijstva po dejanskem dohodku, se priznavajo olajšave po 4.
toč ki prejšnjega odstavka ter olajšave za vlaganja sredstev za zboljšanje in razširjanje materialne osnove dela ob smiselni uporabi 75.
člena tega zakona.
Za mladoletne otroke po tem členu se štejejo otroci do 15. leta starosti oziroma do 17.
leta, če se šolajo v osnovni šoli, če nadaljujejo
šolanje v usmerjenem izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe in niso v delovnem
razmerju , vendar največ do 26. leta starosti.
Za nezmožne za delo po tem členu se štejejo ženske stare nad 60 let in moški stari nad
65 let, ženske v letu, v katerem so rodile, ter
druge osebe, za katere je z odloč bo pristojnega organa ali zdravniškim sprič evalom ugotovljena več kot 50% trajna nezmožnost za
delo.
53. člen
Združenemu kmetu, ki je v okviru proizvodnega sodelovanja v organizaciji združenih
kmetov oziroma z organizacijo združenega
dela ali proizvodno skupnostjo kmetov združil
svoje delo in zemljišča tako, da se oblikuje
kompleks skupne proizvodnje za dalj kot eno
leto, se odmerjeni davek iz kmetijstva, ki sorazmerno odpade na tako zemljišč e, zniža za
50%.
priloga poroč evalca

Ne plač uje se davek iz kmetijstva za zemljišč e, ki ga je zavezanec oddal družbenopravni
osebi v zvezi z uveljavljanjem pravice do preživninskega varstva kmetov.
V primerih, ko zavezanci vlagajo sredstva v
družbeno organizirano modernizacijo gospodarstva in v preureditev stanovanjskih in gospodarskih prostorov v turistič ne namene,
obč inska skupšč ina lahko prizna posebno
olajšavo v višini 20% od odmerjenega davka
za dobo 5 let
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54. člen
Če pride na podlagi odloč be državnega organa do spremembe v lastnini zemljišč a, se
na zahtevo zavezanca ali državnega organa
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na
to zemljišč e, in sicer za vsa leta, v katerih
zavezanec zaradi takih sprememb od njega ni
imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo
sprememb še ni konč an.
Davek po prvem odstavku tega člena se
odpiše tudi, kadar lastnik podari zemljišče
kmetijski zemljiški skupnosti, organizaciji
združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji oziroma skupnosti.
Za podaritev po prejšnjem odstavku velja
tudi enostranska izjava volje, ki jo v zakoniti
obliki poda lastnik zemljišč a.
Odmerjeni davek iz kmetijstva se od zemljišča, ki ga da zavezanec v zakup organizaciji
združenega dela ali kmetijski zemljiški skupnosti zaradi izkorišč anja za kmetijstvo proizvodnjo za najmanj štiri leta, odpiše.
55. člen
Davka iz kmetijstva so trajno oprošč eni dohodki od:
1. Zemljišč pod stavbami in dvorišč , če niso
dana v zakup;
2. Dvorišč cerkva;
3. Zemljišč , na katerih so nasipi, kanali,
prekopi in jezovi, objekti za potrebe splošnega ljudskega odpora, obrambni vrbni in drugi
zašč itni nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje, ki so potrebne za obrambo pred poplavami, plazovi in za osuševanje ali namakanje.
Oprostitve iz prejšnjega odstavka prenehajo, če se zemljišč e neha uporabljati v namen,
ki daje pravico do oprostitve
Prenehanje razlogov za oprostitev po tem
členu mora davč ni zavezanec naznaniti davč nemu organu.
56. člen
Davka iz kmetijstva so zač asno oprošč eni
dohodki od zemljišč:
1. na katerih se z investicijami zavezanca
izvede melioracija ali komasacija;
2. na katerih se zasadijo novi vinogradi;
3. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki
in drugi dolgoletni nasadi.
Navedene oprostitve se priznajo samo, če
za kmetijstvo pristojni obč inski upravni organ
ugotovi, da so bila dela opravljena strokovno
in skladno s programi razvoja kmetijstva v SR
Sloveniji oziroma v obč ini.
Natanč nejše določ be o tem, katera zemljišč a se zač asno oproste davka po tem členu,..
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pogoje za oprostitev ter čas oprostitve, predpišejo obč inske skupšč ine.
Zač asno oprostitev davka po tem členu
uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri
davč nem organu. Vlogo je treba vložiti do
konca leta, v katerem so nastali pogoji za
oprostitev. Če vloga ni pravoč asno vložena,
se oprostitev prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa se trajanje
oprostitve skrajša. Davč ni organ odloč i o zahtevi potem, ko dobi podatke za kmetijstvo
pristojnega obč inskega upravnega organa.
V. Davek od dohodka iz gospodarskih
dejavnosti
57. člen
Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek iz gospodarskih dejavnosti) je delovni
človek, ki s samostojnim osebnim delom in z
lastnimi sredstvi v skladu s predpisi opravlja
obrtno ali kako drugo gospodarsko dejavnost
in s tem v obliki stalnega ali postranskega
poklica oziroma priložnostno pridobiva dohodek.
Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti je tudi obč an, ki dosega
dohodek z opravljanjem gospodarskih dejavnosti brez obrtnega dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi.
58. člen
Davek iz gospodarskih dejavnosti se ne plačuje od dohodkov, doseženih:
1. z izkorišč anjem zemljišč v nekmetijske
namene (kopanje peska, gramoza in kamna,
žganje opeke, apna, oglja in podobno), če
letni dohodek po odbitku stroškov ne presega
višine, ki jo določ i obč inska skupšč ina:
2. z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko mehanizacijo, če letni dohodek po odbitku stroškov ne presega višine, ki
jo določ i obč inska skupšč ina;
3. z neposrednim zbiranjem odpadnega
materiala;
4. s prodajo izdelkov domač e obrti, če se
domač a obrt opravlja pod pogoji iz 90. člena
obrtnega zakona ter je dano mnenje Splošnega združenja Gospodarske zbornice Slovenije
- Zveza obrtnih združenj Slovenije po 95. členu obrtnega zakona, da se izdelki štejejo za
predmete domač e obrti.
59. člen
Za dohodke od samostojnega opravljanja
dejavnosti se ne šteje vrednost proizvodov in
storitev opravljenih v okviru lastnega gospodinjstva za neposredne potrebe gospodinjstva. ,
60. člen
Če ima več oseb dohodek od opravljanja
gospodarske dejavnosti v skupni obratovalnici, ustanovljeni po določ bah obrtnega zakona, je vsaka od njih zavezanec za davek od
dela dohodka, ki mu pripada na podlagi pogodbe o ustanovitvi skupne obratovalnice.

20

Dohodek skupne obratovalni
lice po prejšnjem odstavku se ugotavlja skupno.
61. člen
Davek iz gospodarskih dejavnosti se odmerja po dejanskem dohodku, v pavšalnem
letnem znesku in v odstotku od posameznega
kosmatega dohodka (davek po odbitku).
62. člen
Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku plač ujejo zavezanci, za katere
ni v tem zakonu ali odloku obč inske skupščine določ eno, da plačujejo davek v pavšalnem
letnem znesku.
Ne glede na določ be prejšnjega odstavka
se davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku ne plač uje od dohodkov, ki
ne izvirajo iz gospodarske dejavnosti zavezanca in za katere je v zakonu določ eno, da se
od njih plač uje davek po odbitku.
63. člen
Osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku, je
ostanek čistega dohodka iz gospodarske dejavnosti zavezanca.
Ostanek čistega dohodka v smislu tega zakona se ugotovi takole:
1. od celotnega prihodka od dejavnosti se
odštejejo materialni stroški in amortizacija;
2. tako ugotovljeni dohodek se zmanjša za
zakonske in pogodbene obveznosti, določ ene
s tem zakonom ter druge dajatve, ki se krijejo
iz dohodka;
3. tako ugotovljeni čisti dohodek se zmanj-'
ša za:
- osebne dohodke in nadomestila osebnih
dohodkov delavcev, pod pogoji in po merilih
iz kolektivne pogodbe,
- osebni dohodek zavezanca po 10. členu
tega zakona in nadomestilo osebnega dohodka v višini ugotovljeni po merilih, ki jih kolektivna pogodba določ a za delavce, uporabljenih na popreč ni meseč ni osebni dohodek zavezanca za preteklo leto,
- sredstva skupne porabe delavcev pod
pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe in
za regres za letni dopust za zavezance v višini,
kot to določ a kolektivna pogodba za delavce;
4. po izvedeni razporeditvi čistega dohodka preostali znesek predstavlja ostanek čistega dohodka.
64. člen
Celotni prihodek od dejavnosti predstavljajo prihodki obratovalnice, ki sestoje iz:
- vrednosti prodanih proizvodov in storitev, v katero je vključ en davek od prometa
proizvodov in storitev (fakturirana realizacija),
- dohodkov, doseženih na podlagi združevanja dela in sredstev in na podlagi poslovnega sodelovanja,
- drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem
gospodarske dejavnosti,
vse to zmanjšano za davek od prometa
proizvodov in storitev.
Zavezancem, ki vodijo predpisane knjigovodske evidence s potrebnimi podatki za rapriloga poroč evalca

zmejitev med celotnim prihodkom po prejšnjem odstavku in realiziranim prihodkom ter
za razmejitev ustreznih stroškov, se na njihovo zahtevo kot celoten prihodek šteje realizirani prihodek (plač ana realizacija).
65. člen
Za materialne stroške še štejejo stroški, ki
so bili nujno potrebni za ustvaritev celotnega
prihodka, in to:
1, izdatki za porabljene surovine, pomožni
material, droben inventar in embalažo. Če zavezanec uvozi surovine oziroma drugi material, se izdatki priznavajo po vrednosti ugotovljeni po carinskih predpisih, vštevši carino,
prometni davek in druge uvozne davšč ine, ki
so izkazani v carinski dokumentaciji.
V primerih, ko se za uvoženo blago ne plačuje carina, se vrednost ugotavlja po izdani
fakturi; fakturni znesek se preračuna v dinarsko vrednost na nač in, kot se za blago, od
katerega se plačuje carina, prerač una v zvezi
z obračunavanjem carine.
Za droben inventar se štejejo stvari opreme,
katerih doba uporabnosti je krajša od enega
leta, kakor tudi stvari opreme, katerih doba
uporabnosti je daljša od enega leta, če je
• njihova posamič na nabavna cena manjša od.
zneska, ki je določ en s predpisi za uporabnike
družbenih sredstev. Za droben inventar se
štejejo tudi avtomobilske gume, razen prvih
gum, ki so sestavni del nabavne vrednosti
vozila.
Nač in ugotavljanja izdatkov po tej toč ki zaradi kala, razsipa, okvare, razlitja in podobno
ter nač inov odpisov drobnega inventarja
predpiše Republiška uprava za družbene prihodke.
2. izdatki za uporabljeno energijo in kurjavo;
3. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev
zaradi zagotavljanja njihovega tekoč ega delovanja;
4. izdatki za stroške delavcev v zvezi z deli,
opravljenimi izven kraja poslovnega sedeža
po izdanem potnem nalogu v skladu s kolektivno pogodbo, kot so:
- dnevnice za službena potovanja,
- povrač ila za prenoč išče na službenem
potovanju,
■— povračila prevoznih stroškov za službeno
potovanje,
- povrač ilo za organizirano prehrano in
prenoč išč e za delo na terenu,
- povrač ila za uporabo lastnega osebnega
motornega vozila.
Pod pogoji in po merilih iz te toč ke se
priznavajo med izdatki stroški v zvezi z deli
izven kraja poslovnega sedeža tudi za zavezanca, razen povrač ila prevoznih stroškov, če
za ta namen uporablja vozilo, ki je uvrščeno
med osnovna sredstva obratovalnice.
Zavezancem, katerih vrsta dejavnosti to terja, se priznavajo tudi prevozni stroški oziroma
povrač ilo za uporabo lastnega motornega vozila v kraju poslovnega sedeža na podlagi
e&jdence o opravljenih vožnjah;
5. izdatki za stroške za prevoz na delo in z
dela delavcev in uč encev ter študentov na
priloga poroč evalca

proizvodnem delu oziroma delovni praksi, v
višini in pod pogoji iz kolektivne pogodbe;
pod enakimi pogoji se ti stroški priznavajo
tudi za zavezanca;
6. izdatki za transportne stroške, ki so bili
potrebni pri opravljanju dejavnosti;
7. izdatki za zakupnino za poslovni prostor
v tuji zgradbi;
8. izdatki za povrač ila za loč eno življenje
delavcev in za selitvene stroške delavcev;
9. izdatki za izplač ila po pogodbah o delu,
če so sklenjene po določbah zakona in kolektivne pogodbe;
10. dohodek ugotovljen po drugem odstavku 44. člena tega zakona za zemljišč a, ki se
uporablja za opravljanje gospodarskih dejavnosti;
11. izdatki za pisarniški material, poštne, telegrafske in telefonske storitve;
12. izdatki za stroške propagande, reklame,
razstavljanja na sejmih in razstavah;
13. izdatki za strokovno literaturo in časopise z družbenopolitič no vsebino ter za stroške sodelovanja v organiziranih oblikah strokovnega izpopolnjevanja v zvezi z opravljanjem dejavnosti;
14. izdatki za sprotne potrebe varstva pri
delu in varstva delovnega okolja;
15. izdatki za nagrade in kadrovske štipendije oziroma uč ne nagrade izplač ane v zvezi s
praktič nim poukom, opravljanjem proizvodnega dela oziroma delovne prakse, kot določa kolektivna pogodba;
16. izdatki za toplo prehrano med delom za
delavce, študente in uč ence, ki delajo oziroma se praktič no izobražujejo v višini in pod
pogoji iz kolektivne pogodbe; v enaki višini se
ti izdatki priznajo tudi za zavezanca;
17. odpisi terjatev, za katere je bilo s sodno
odloč bo ugotovljeno, da so neizterljive, oziroma, da jih je treba v sanacijskem postopku
odpisati;
18. izdatki za druge materialne stroške, ki
so neogibno potrebni za redno poslovanje, da
se doseže celotni prihodek.
Vsi materialni stroški morajo biti posamič no izkazani in dokazani z dokumenti.
66. člen
Amortizacija se obrač unava od nabavne
vrednosti osnovnih sredstev, poveč ane za
stroške dostave in montaže.
Amortizacija se priznava za osnovna sredtva vpisana v knjigi oziroma kartoteki osnovnih sredtev.
Za osnovna sredstva, od katerih se obrač unava amortizacija po tem zakonu, štejejo:
1. gradbeni objekti,
2. oprema,
3. vlaganja za pridobitev pravice do patenta, pravice do licence, pravice do modela in
pravice do vzorca.
Za osnovna sredstva se ne šteje droben
inventar.
Način vrednotenja osnovnih sredstev in
stopnje amortizacije predpiše Izvršni svet
Skupšč ine SR Slovenije.
67. člen
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter
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druge dajatve v smislu 2. toč ke 63. člena tega
zakona se štejejo:
1. obveznosti za financiranje dejavnosti
izobraževanja, znarftfsti, kulture, zdravstva,
socialnega varstva in drugih družbenih dejavnosti ter obveznosti, s katerimi se zagotavlja
socialna varnost delavcev in zavezanca, opredeljene z zakoni, dogovori oziroma samoupravnimi sporazumi ter pogodbami, za katere
zakon določ a, da se v temeljnih organizacijah
združenega dela poravnajo iz dohodka,
2. članski prispevki gospodarskim zbornicam in obrtnim združenjem,
3. izdatki za splošno ljudsko obrambo in
družbeno samozašč ito,
4. izdatki za humanitarne namene, če gre
za organizirane oblike zbiranja sredstev,
5. upravne takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
6. zavarovalne premije plač ane za.
- zavarovanje osnovnih in obratnih sredstev,
- zavarovanje delavcev za primere nesreč
pri delu,
- zavarovanje potnikov in blaga v prometu,
7. plač ane obresti od kreditov za obratna
sredstva prejetih od banč nih organizacij,
8. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem terjatev iz naslova opravljanja dejavnosti,
9. drugi izdatki za izpolnitev z zakonom
določ enih obveznosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo.
68. člen
Davč na osnova za davek iz gospodarskih
dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku, se ugotavlja na podlagi davč ne napovedi, ki temelji na podatkih poslovnih knjig.
Če davčni organ na podlagi zbranih podatkov ali ugotovitve, da poslovne knjige niso v
redu in da podatki v knjigah niso verodostojni
spozna, da so podatki iz napovedi nepopolni
ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na
podlagi cenitve prihodkov, oprte na podatke
o nač inu in obsegu zavezanč evega poslovanja in obsegu poslovanja delavcev ter na podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v
katerih zavezanec posluje ali s primerjavo z
drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih
pogojih.
69. člen
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po
zagotovitvi osebnih dohodkov delavcev nameni za osebni dohodek zavezanca,ki v obliki
stalnega poklica opravlja gospodarsko dejavnost in je obdavčen po dejanskem dohodku,
ne more biti nižji od osebnega dohodka, določenega po 10. členu tega zakona, če zavezanec ne dokaže drugač e.
70. člen
Davč na osnova za davek iz gospodarskih
dejavnosti za zavezance, ki trajno aii sezonsko opravljajo dejavnost brez dovoljenja oziroma
P°trdi'a 0 Priglasitvi dejavnosti, ne more
biti nižja od 50% osebnega dohodka ugotovljenega po 10. členu tega zakona. Od dneva,
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ko je davčni organ takšnemu zavezancu predpisal vodenje poslovnih knjig, lahko zavezanec s pravilno vodenimi poslovnimi knjigami
dokazuje drugač no davčno osnovo.
71. člen
Stopnje davka iz gospodarskih dejavnosti
so progresivne in se določ ajo po sistemu navadne progresije.
72. člen
Davek iz gospodarskih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku plač ujejo:
1. zavezanci, ki opravljajo popravila, vzdrževalna dela, izdelujejo posamezne izdelke
po individualnih naroč ilih, merah, nač rtih in
zahtevah naroč nika ali opravljajo osebne storitve v okviru obrtnih dejavnosti (87. in 89.
člen obrtnega zakona) pod pogojem, da:
a) ne uporabljajo avtomatov ali drugih visoko produktivnih strojev,
b) ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih
delavcev in tudi ne dela družinskih članov
zavezanca, ki jim je tako delo edina in glavna
zaposlitev in so na tej podlagi zdravstveno ter
pokojninsko in invalidsko zavarovani, oziroma zaposlujejo enega delavca, če opravljajo
osebne storitve;
2. zavezanci, ki se ukvarjajo s kmeč kim turizmom pod pogojem, da ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih delavcev in tudi ne družinskih članov, ki jim je tako delo edina in
glavna zaposlitev in so na tej podlagi zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovani.
Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogoče odmeriti zavezancem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v skupni obratovalnici in
tudi ne zavezancem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost brez dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi.
Obč inska skupšč ina lahko določ i pogoje,
pod katerimi se odmerja davek v pavšalnem
letnem znesku zavezancem, ki opravljajo gostihsko dejavnost v odroč nih oziroma višinskih krajih in zavezancem, ki opravljajo brodarsko dejavnost in ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih delavcev in tudi ne zaposlujejo družinskih članov.
Zavezanci, ki po določ bah tega člena plačujejo davek v pavšalnem letnem znesku, se
na njihovo zahtevo preuvrstijo na obdavčenje
po dejanskem dohodku. Zahtevo za preuvrstitev morajo predložfti pred zač etkom leta, za
katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem
dohodku.
Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, mora o tem v osmih dneh obvestiti davč ni organ. Na podlagi takega obvestila oziroma na podlagi ugotovitve davč nega
organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšalno obdavč itev davč ni organ zavezanca preuvrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku.
73. člen
Višina pavšalnega letnega zneska je odvisna od vrste dejavnosti in predmeta poslovanja, obsega, nač ina, pogojev in kraja poslovapriloga poroč evalca
n

nja. delovne sposobnosti zavezanca in drugih
okolišč in, ki vplivajo na doseganje dohodka.
Obč inska skupšč ina predpiše natanč nejša
merila za določ anje pavšalnega letnega zneska davka.
74. člen
Davek v pavšalnem letnem znesku se odmerja vnaprej.
Pavšalni letni znesek davka se sorazmerno
zniža, če zavezanec zač asno ustavi obratovanje oziroma preneha z obratovanjem, kar se
ugotovi z ustreznim aktom pristojnega obč inskega upravnega organa.
75. člen
Zavezancem, ki vlagajo sredstva za zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela, se
prizna davč na olajšava v naslednjih primerih
in na naslednji način:
1. da gre za naložbe v dejavnosti, katere
vzpodbujanje je v skladu z nač rtovanim razvojem malega gospodarstva v obč ini oziroma v republiki;
2. da gre za naložbe, ki ne predstavljajo
nabavo osnovnih sredstev, katera bi bilo treba
nadomestiti iz že priznane amortizacije;
3. olajšava se priznava v obliki znižanja odmerjenega davka iz dejavnosti;
4. za~ določ itev višine davčne olajšave se
upošteva:
a) višina naložbe,
b) odstotni delež naložbe, ki se povrne v
obliki priznane davč ne olajšave in ki je lahko
določ en v različ ni višini za posamezne dejavnosti ter tudi lahko različ no za poslovne prostore in za druga osnovna sredstva,
c) porazdelitev pod b) priznanega zneska
davč ne olajšave po letih, s tem, da doba priznavanja v nobenem primeru ne more biti daljša od pet let;
5. pravica do koriščenja olajšave preneha,
če zavezanec osnovno sredstvo, za katero je
priznana olajšava, odtuji ali da v zakup;
6. pravica do olajšave se prizna v primerih,
če zavezanec v redu vodi poslovne knjige, če
jih je dolžan voditi.
Obč inska skupšč ina opredeli dejavnosti iz
prvega odstavka prve toč ke tega člena, v katerih se priznavajo olajšave in določ i konkretnejša merila za priznavanje olajšav.
Davč na Olajšava se prizna na podlagi posebne vloge zavezanca in predložitve dokumentacije.
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76. člen
Obč inska skupščina lahko predpiše davč ne
olajšave za zavezance, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeševati v skladu z usmeritvami družbenih
dogovorov o pospeševanju razvoja drobnega
gospodarstva in olajšave za zavezance, ki
imajo uč ence in študente na proizvodnem
delu oziroma delovni praksi. Olajšave se priznajo v obliki znižanja odmerjenega davka.
Davč ne olajšave iz 4. toč ke prvega odstavka
52. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za zavezance za davek iz gospodarskih
dejavnosti.
priloga poroč evalca

77. člen
Davek iz gospodarskih.dejavnosti v odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka (davek po odbitku) plač ujejo obč ani, ki
priložnostno opravljajo storitve organizacijam združenega dela, organom družbenopolitič nih skupnosti ter drugim samoupravnim
organizacijam in skupnostim ali ki opravljajo
pri njih delo po pogodbi o delu po predpisih o
delovnih razmerjih ali imajo pri njih dohodke
od postranskih dejavnosti, ki niso zajeti v dohodku ugotovljenem po drugem odstavku 44.
člena tega zakona. Davek po odbitku plač ujejo tudi obč ani od dohodkov na podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s predpisi o
zaposlovanju pri nosilcih samostojnega osebnega dela in od dohodkov po prvi in drugi
alineji drugega odstavka 48. člena.
Kot dohodki od postranskih kmetijskih dejavnosti po prejšnjem odstavku se štejejo dohodki od prevozništva in od tovorjenja lesa ter
drugega materiala; med te dohodke se ne
štejejo dohodki, ki jih imajo lastniki gozdov s
spravilom lesa iz lastnega gozda in dohodkov,
ki jih imajo združeni kmetje - lastniki gozdov
na osnovi pogodb o trajnejšem sodelovanju s
temeljno organizacijo kooperantov gozdarstva.
Davek po odbitku se plača tudi od dohodkov potujoč ih zabavišč. Prireditelji morajo
pred zač etkom dela prijaviti zabavišč e davč nemu organu obč ine, v kateri želijo imeti zabavišč e.
Od dohodkov doseženih z obrtno proizvodnjo, ni mogoč e odmerjati davka po odbitku.
Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi dohodek brez upoštevanja
stroškov.
78. član
Stopnje davka po odbitku so lahko različ ne
za posamezne vrste dohodkov, in sicer po
naslednjih skupinah dohodkov:
1. od dohodkov raznašalcev in prodajalcev
časopisov, knjig, revij in podobno, od prodaje
sreč k in vplačil pri športni napovedi ter pri
lotu, od prejemkov zavarovalnih poverjenikov, od dohodkov hidrometeoroloških opazovalcev, od provizij zastopnikov organizacij za
varstvo malih avtorskih pravic, od zbiranja
naroč il za časopise, knjige, revije in podobno,
od dohodkov delavcev, doseženih z opravljanjem del ob pretežni uporabi lastne telesne
moč i; od dohodkov doseženih z opravljanjem
postranskih kmetijskih dejavnosti in od dohodkov po prvi in drugi alineji drugega odstavka 48. člena.
2: od provizij poslovnih agentov in poverjenikov, dohodkov od zbiranja oglasov, od dohodkov, doseženih s prodajo izdelkov uporabne umetnosti ali z razmnoževanjem ali izdajanjem avtorskih del, ki se ne štejejo za
izvirnike, od dohodkov potujočih zabavišč , od
dohodkov doseženih s prodajo izdelkov roč ne izdelave, ki jih ni možno šteti za izdelke
domače ali umetne obrti niti uporabne umetnosti, če jih obč an izdeluje priložnostno;
3. od dohodkov oseb, ki priložnostno
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opravljajo storitve za organizacije združenega
dela, državne organe ter druge organizacije in
skupnosti in od dohodkov, doseženih z
opravljanjem del po pogodbi o delu, sklenjeni
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ne
gre za dohodke iz prve in druge toč ke.
Pri določ anju stopenj za posamezne skupine dohodkov je treba upoštevati višino stroškov, ki so v povpreč ju potrebni za dosego
takih dohodkov.
VI. Davek od dohodka iz poklicnih
dejavnosti
79. člen
Zavezanec za davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek
iz poklicnih dejavnosti) je delovni človek, ki z
osebnim delom samostojno opravlja poklicno
dejavnost in s tem v obliki stalnega ali postranskega poklica oziroma priložnostno pridobiva dohodek, če se od takih dohodkov ne
plač uje davek iz avtorskih pravic.
Davek iz poklicnih dejavnosti se plačuje
tudi od dohodkov, ki jih avtor doseže z izdajanjem svojih del oziroma, ki jih občan doseže z
izdajanjem del, za katere je podedoval ali na
drug zakonit nač in pridobil materialne avtorske pravice (dohodki od samozaložbe).
80. člen
Davka iz poklicnih dejavnosti ne plač ujejo
uč enci in študentje, dokler se redno šolajo,
od dohodkov doseženih s pouč evanjem snovi, ki je sestavni del rednega izobraževalnega
programa.
81. člen
Davek iz poklicnih dejavnosti se odmerja po
dejanskem dohodku, v pavšalnem letnem
znesku in v odstotku od posameznega kosmatega dohodka (davek po odbitku).
82. člen
Davek iz poklicnih dejavnosti po dejanskem
dohodku plačujejo zavezanci, za katere ni v
tem zakonu, določ eno, da plač ujejo davek v
pavšalnem letnem znesku.
83. člen
Davč na osnova za davek iz poklicnih dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku,
je ostanek čistega dohodka iz poklicne dejavnosti zavezanca.
Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se
primerno uporabljajo določ be 63., 64., 65.,
66., 67. in 68. člena tega zakona. Izjemoma se
pri odvetnikih kot vrednost opravljenih storitev v smislu prve alineje prvega odstavka 64.
člena šteje znesek .prejetih plač il za opravljanje storitev.
Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka
od samozaložbe se kot materialni strošek šteje tudi avtorski honorar v višini kot ga uveljavlja zavezanec, vendar ne sme presegati višine,
ki jo v povpreč ju za taka dela priznavajo za;
ložniške organizacije.
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84. člen
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po
zagotovitvi osebnih dohodkov delavcev nameni za osebni dohodek zavezanca, ki v obliki
stalnega poklica opravlja poklicno dejavnost
in je obdavč en po dejanskem dohodku, ne
more biti nižji od osebnega dohodka, določ enega po 10. členu tega zakona, če zavezanec
ne dokaže drugač e.
85. člen
Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti so
progresivne in se določ ajo po sistemu navadne progresije.
86. člen
Obč inske skupšč ine lahko predpišejo davč ne olajšave v obliki odstotnega znižanja odmerjenega davka za posamezne poklicne dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeševati
glede na specifič ne potrebe v obč ini.
Olajšave iz 4. toč ke prvega odstavka 52.
člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za zavezance davka iz poklicnih dejavnosti.
87. člen
Davek iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem
letnem znesku plač ujejo:
1. zavezanci, ki dosegajo dohodke z raznimi
oblikami pouč evanja, razen če se pouč evanje
izvaja v organiziranih oblikah (teč aji in podobno).
2. duhovniki in verske skupnosti.
Zavezanci, ki po določ bah tega člena plačujejo davek v pavšalnem letnem znesku, se
na njihovo zahtevo preuvrstijo na obdavčenje
po dejanskem dohodku. Zahtevo za preuvrstitev morajo predložiti pred začetkom leta za
katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem
dohodku.
Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za obdavčevanje v pavšalnem letnem znesku, mora v tem v osmih dneh obvestiti davč ni organ. Na podlagi takega obvestila oziroma na podlagi ugotovitve davč nega
organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšalno obdavčitev davčni organ zavezanca preuvrsti na obdavč enje po dejanskem dohodku.
88. člen
Pri odmeri davka iz poklicnih dejavnosti v
pavšalnem letnem znesku se glede višine in
načina določ anja davka ter pogojev glede
spremembe višine odmerjenega davka med
letom primerno uporabljajo določ be 73. in 74.
člena tega zakona.
89. člen
Davek iz poklicnih dejavnosti v odstotku od
vsakega posameznega kosmatega dohodka
(davek po odbitku) plač ujejo obč ani, ki priložnostno opravljajo storitve organizacijam
združenega dela, organom družbenopolitič nih skupnosti ter drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim ali ki opravljajo pri
njih delo po pogodbi o delu. Davek po odbitku plač ujejo tudi obč ani od dohodkov na
priloga poroč evalca

podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s
predpisi o zaposlovanju pri nosilcih samostojnega osebnega dela.
Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi dohodek brez upoštevanja
stroškov.
Stopnje davka iz poklicne dejavnosti po odbitku so proporcionalne.
90. člen
Davek po odbitku plačuje od prejemkov za
svoje delo pri domač i organizaciji združenega
dela tudi tuj strokovnjak, ki opravlja to delo
po pogodbi, sklenjeni v skladu s pogodbo o
vložitvi sredstev tujih oseb v domač o organizacijo združenega dela.
VII. Davek od dohodka iz avtorskih
pravic
91. člen
Zavezanec za davek od dohodka iz avtorskih pravic (v nadaljnjem besedilu: davek iz
avtorskih pravic) je obč an, ki ima dohodek iz
avtorskih pravic, zavarovanih z zakonom.
Za dohodek iz avtorskih pravic se šteje po
tem zakonu tudi dohodek od izvajanja glasbenih, književnih in drugih umetniških del. Prav
tako se za dohodek iz avtorskih pravic šteje
avtorski honorar, ki ga je avtor uveljavljal kol
materialni strošek pri ugotavljanju ostanka
čistega dohodka iz poklicnih dejavnosti.
Davek iz avtorskih pravic se plač uje tudi od
nagrad za znanstveni ali umetniški uspeh, če
ni v zakonu drugač e določ eno.
92. člen
č e nastane dvom, ali gre za delo s področ ja
uporabne umetnosti ali pa le za obrtni izdelek, odloč i komisija, ki jo imenuje Izvršni svet
obč inske skupšč ine.
93. člen
Ne štejejo se za dohodke iz avtorskih pravic
dohodki, ki jih imajo posamezniki od organizacij združenega dela; organov družbenopolitič nih skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, oziroma od delovnih
ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo poklicno dejavnost ter delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obč anov, pri katerih so v delovnem razmerju, za
avtorska dela, ki so jih izvršili kot svojo redno
delovno dolžnost pri teh organizacijah, skupnostih, organih ali delovnih ljudeh, razen če
gre za avtorsko delo, glede katerega obdrži
avtor vse avtorske pravice po zakonu o avtorski pravici.
Za dohodke iz avtorskih pravic se ne štejejo
po tem zakonu dohodki zavezancev za davek
iz gospodarskih ali poklicnih dejavnosti, če
jih dosegajo v okviru svoje dejavnosti, čeprav
gre za dela, ki imajo sicer znač aj avtorskih
del.
94. člen
Od dohodka iz avtorskih pravic se plačuje
priloga poroč evalca

davek od vsakega posameznega dohodka.
Od dohodka iz avtorskih pravic, ki ga zavezanec dobi od organizacije združenega dela,
od organov družbenopolitič nih skupnosti ter
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, se davek od avtorskih pravic plač a ob
posameznem izplač ilu (davek po odbitku).
Dohodek iz avtorskih pravic, ki ga dobi od
obč anov, mora zavezanec prijaviti ter obrač unati in plač ati davek v petnajstih dneh od
dneva, ko prejme dohodek, pri davčnem organu obč ine, v kateri ima stalno prebivališč e.
Zavezanci, ki z osebnim delom samostojno
kot poklic dosegajo dohodke, od katerih se
plač uje davek iz avtorskih pravic, lahko do
konca koledarskega leta zahtevajo, da se v
naslednjem letu obdavč ijo po ugotovljenem
dejanskem dohodku. Takim zavezancem se
od posamič no doseženih dohodkov davek ne
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95. člen
Osnova za davek iz avtorskih pravic je dohodek iz avtorskih pravic, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni.
V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic
plač uje od posamič no doseženega dohodka,
se priznavajo normirani stroški v višini 40%
od doseženega dohodka. Za uveljavljanje višjih stroškov mora zavezanec davč nemu organu predložiti ustrezne dokaze. Ne glede na to
pa se osebam, na katere je bila avtorska pravica prenesena, priznajo samo dejanski stroški.
Pri zavezancih, ki se po četrtem odstavku
prejšnjega člena obdavč ujejo po dejanskem
dohodku, je osnova za davek ostanek čistega
dohodka. Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se primerno uporabljajo določ be 63.,
64 , 65., 66., 67. in 68. člena tega zakona.
96. člen
Pri odmeri davka, ki se plač a od vsakega
posameznega dohodka, se poleg stroškov po
drugem odstavku prejšnjega člena priznajo
zavezancem še naslednji stroški:
1. od dohodkov od likovnih del (kiparskih
del, slik in del uporabnih umetnosti), ki jih
doseže umetnik na domač i razstavi zunaj svojega stalnega prebivališč a, dejanski stroški za
prevoz teh del; osebni prevozni stroški in
stroški prebivanja se priznavajo v višini, kot se
priznavajo zavezancem za davek iz poklicnih
dejavnosti za opravljanje del izven poslovnega sedeža; o prevoznih stroških in stroških
prebivanja mora zavezanec davč nemu organu predložiti ustrezne dokaze;
2. plač ilo jugoslovanski avtorski agenciji,
zavodu za varstvo malih avtorskih pravic ter
specializiranim organizacijam, ki so upravič ene prodajati umetniška dela (slikarske galerije
in podobno), za njihove storitve; navedeni
stroški se upoštevajo, če zavezanec izplač niku predloži potrdilo o teh stroških.
97. člen
Stopnje davka iz avtorskih pravic so proporcionalne.
Stopnje davka iz avtorskih pravic so lahko
različ ne glede na vrste dohodkov iz avtorskih
pravic^
25
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Višje stopnje se predpišejo za naslednje
vrste dohodkov iz avtorskih pravic:
1. od reklamnih slik. risb. plastik, reklamnih
pisanih in govorjenih besedil, reklamnih filmov, diafilmov in diapozitivov, reklamne glasbe ter od reprodukcij takih del;
2. od raznih skic in risb, stripov, križank in
drugih podobnih del;
3. od dohodkov artistov, plesalcev in podobnih poklicev, doseženih na zabavnoglasbenih prireditvah;
4. od dohodkov izvajalcev glasbenih del na
zabavah; plesih, športnih igrišč ih, kopališč ih,
razstavišč ih, v varietejih, v gostinskih obratih
in na podobnih prireditvah.
Če nastane dvom ali dohodek iz avtorskih
pravic spada pod določ be 1. do 4. toč ke prejšnjega odstavka, odloč i o tem davč ni organ na
podlagi mnenja za kulturo pristojnega republiškega upravnega organa.
Če se dohodki iz avtorskih pravic iz 3. in 4.
toč ke tretjega odstavka tega člena ustvarijo v
organizaciji strokovnih združenj umetnikov in
njihovih članov, se na take dohodke ne uporabi višja stopnja.
Za obdavč enje dohodkov iz avtorskih pravic, ki jih dosežejo delovni ljudje, ki z osebnim
delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, se uporabijo stopnje davka iz avtorskih pravic znižane
za 70%.
98. člen
Davka iz avtorskih pravic ne plač ujejo av-'
torji:
1. od dohodka od jubilejnih izdaj celotnih
književnih, znanstvenih in umetniških del ter
od jubilejnih predstav in koncertov, če zajema
jubilej 25 ali več let dela avtorja oziroma reproduktivnega umetnika;
2. od dohodka, ki ga imajo umetniki s prirejanjem retrospektivnih razstav umetniških
del.
99. člen
Od dohodka, ki ga ima obč an od prodaje
izdelkov uporabne umetnosti ali od razmnoževanja ali izdajanja drugih avtorskih del, plača davek iz avtorskih pravic samo od tistega
števila prodanih izvodov, ki štejejo za izvirnike; od dohodka, ki ga ima od prodaje nadaljnjih izdelkov oziroma izvodov, plač a davek iz
gospodarskih dejavnosti.
Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja kulture izda predpis o tem, koliko izvodov del iz prejšnjega odstavka šteje za izvirnike.
VIII. Davek od dohodkov iz premoženja
in premoženjskih pravic
100. člen
Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja in premoženjskih pravic (v nadaljnjem
besedilu: davek od dohodkov iz premoženja)
je obč an, ki ima dohodke od nepremič nin,
premič nin ali od drugega premoženja in premoženjskih pravic, če od takih dohodkov ne
plač uje kakšnega drugega davka.
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Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje tudi od dohodkov, ki jih lastnik ali imetnik stanovanjske pravice doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov,
garaž in poč itniških hiš v najem, kakor tudi od
dohodkov, doseženih z oddajanjem opremljenih stanovanjskih prostorov.
Davek od dohodkov iz premoženja plač ujejo tudi obč ani, ki imajo dohodke od iznajdb, ki
niso zašč itene s patentom, ali niso prijavljene
upravi za patente in od drugih oblik invencij,
če izplač ilo nima znač aja odkupa materialne
pravice v smislu 11. toč ke 5. člena tega zakona.
101. člen
Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo
nepremič nin, ne glede na to ali so bile prodane v nespremenjenem ali spremenjenem stanju. Ta davek se ne plač a:
- če je preteklo deset let od dneva, ko je bila
nepremič nina pridobljena;
- od dohodkov od prodaje stanovanjskih
hiš ali stanovanj v primerih, ko je bila prodaja
oprošč ena plač ila davka na promet nepremič nin po 14. toč ki 4. člena zakona o davku na
promet nepremič nin (Uradni list SRS, št.
27/72, 39/74 in 11/79); če je bila prodaja le
deloma oprošč ena plač ila davka na promet
nepremič nin, se davek plač a od ugotovljenega dohodka od prodaje, znižanega za odstotek, ki izhaja iz razmerja med celotno kupnino
za prodano stanovanjsko hišo oziroma stanovanje in delom kupnine, ki je bil oprošč en
davka na promet nepremič nin; določ be te alinee se smiselno uporabljajo tudi v primerih,
ko je bila prodaja poslovnih prostorov po občinskem odloku oprošč ena davka na promet
nepremič nin zaradi vlaganja kupnine v nakup
oziroma gradnjo poslovnih prostorov;
- v primerih prenosa nepremič nine iz naslova razlastitve ali na podlagi kupoprodajne
pogodbe, ki je sklenjena namesto razlastitve;
- v primeru prenosa kulturnega ali zgodovinskega spomenika ali naravne znamenitosti
v družbeno lastnino.
Šteje se, da je dohodek dosežen v letu, ko je
sklenjena kupoprodajna pogodba.
Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo
premič nih predmetov trajnejše uporabne vrednosti, katerih posamič na vrednost presega
60% popreč nega letnega čistega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu
v SR Sloveniji v preteklem letu.
102. člen
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja je celoten prihodek od premoženja ali
premoženjskih pravic v letu, za katero se odmerja ta davek, zmanjšan za stroške, ki so bili
zanj nujno potrebni ter za stroške, ki so bili
sporazumno s strokovno organizacijo vloženi
v ohrnajanje spomeniških lastnosti kulturnega ali zgodovinskega spomenika ali naravne
znamenitosti.
Pri ugotavljanju davč nih osnov od prodaje
po prejšnjem členu se nabava oziroma gradpriloga poroč evalca

bena vrednost valorizira glede na čas, ko je
zavezanec stvari nabavil oziroma zgradil v
skladu s statistič no ugotovljenim porastom
cen na drobno v SR Sloveniji oziroma pri
prodaji stanovanjskih stavb in stanovanj v
skladu s porastom cen stanovanj, kot ga ugotovi predsednik republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve.
Če je bila nepremič nina zgrajena ali nabavljena deloma ali v celoti s kreditom, se zavezancu valorizirajo vložena lastna sredstva, že
odplač ani del kredita pa se valorizira od časa
dejanskega odplač ila.
Valorizacija lastnih vloženih sredstev in Odplač anih anuitet v enem koledarskem letu se
opravi tako, kot bi bil celotni znesek vložen
oziroma odplač an 1. julija

davka od dohodkov iz premoženja od dohodkov, doseženih z oddajanjem opremljenih
sob, se kot strošek up'ošteva stanarinska vrednost oziroma najemnina, ki se plač uje od
oddanih prostorov, obraba opreme in vrednost storitev. Občinska skupšč ina lahko
predpiše stroške v odstotku od doseženega
dohodka.
Davek se ne plač uje, če dohodki, doseženi z
oddajanjem opremljenih sob, letno ne presegajo zneska, ki ga določ i obč inska skupšč ina.
Zavezancem, ki opremljene sobe oddajajo
prek ustreznih organizacij (zveza študentov,
turistič na društva, organizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami), se pri odmeri
davka prizna posebna olajšava. Pogoje in merila za olajšavo določ i obč inska skupšč ina.

103. člen
Osnova za davek od dohodkov iz ^remože^
nja od dohodkov, ki jih lastnik doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov,
garaž ali poč itniških hiš v najem, je znesek
stanarine oziroma najemnine, prejet v letu, za
katero se odmerja davek, zmanjšan za stroške
vzdrževanja in upravljanja in za enoletno
amortizacijo ter za stroške obratovanja, če te
stroške plač uje lastnik sam.
Amortizacijo ter stroške iz prejšnjega odstavka določ i za stanovanjske prostore obč inska skupščina v odstotku od stanarine. Te
stroške lahko obč inska skupšč ina določ i v
odstotku od najemnine tudi za druge prostore.
Če so prostori v stavbi, ki jo upravlja organizacija za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, se priznajo normirani stroški, kot jih je
določ ila obč inska skupšč ina. Če so dejanski
stroški višji od normiranih, se priznajo dejanski stroški.

107. člen
Zavezanec, ki doseže priložnostni dohodek,
od katerega se plač a davek od dohodkov iz
premoženja, mora tak dohodek napovedati
davč nemu organu v 15 dneh, odkar ga je
dosegel.
Vsi dohodki, ki jih je prejel zavezanec za
davek od dohodkov iz premoženja v enem
koledarskem letu, se štejejo za eno davčno
osnovo.

104. člen
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja od dohodkov, ki jih nosilec stanovanjske
pravice ali najemnik doseže z oddajanjem
zgradb in prostorov iz prvega odstavka prejšnjega člena, je enoletni znesek najemnine,
prejet v letu, za katero se odmerja davek,
zmanjšan za najemnino oziroma stanarino, ki
jo nosilec stanovanjske pravice oziroma najemnik plač uje od teh prostorov oziroma
zgradb.
105. člen
Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z
oddajanjem stavb in prostorov po 103. in 104.
členu tega zakona se upošteva tudi vrednost
vseh obveznosti in storitev, za katere se je
zavezal najemnik. •
Če je najemnina plač ana vnaprej za več let,
se davč na osnova ugotovi na podlagi celotnega prejetega zneska, vključ no z vrednostjo
vseh opravljenih obveznosti in storitev iz
prejšnjega odstavka. Davek se odmeri tako,
da se na celotno osnovo uporabi stopnja, ki
ustreza letni najemnini.
106. člen
Pri ugotavljanju davč ne osnove za odmero
priloga poroč evalca
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108. člen
Davek od dohodkov iz premoženja se ne
plač uje:
1. od prejemkov iz življenjskega zavarovanja in zavarovanja za doživetje;
2. od obresti in dobitkov javnih posojil;
3. ob obresti in drugih dohodkov od hranilnih vlog, vlog na tekoč ih, žiro rač unih in od
drugih oblik varčevanja ter od vrednostnih
papirjev.
109. člen
Za odmero davka od dohodkov iz premoženja je pristojen:
1. če gre za nepremič nino, davč ni organ
obč ine, kjer nepremič nina leži;
2. če gre za premič nine, davč ni organ obč ine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališč e.
110. člen
Stopnje davka so progresivne in se določ ijo
po sistemu navadne progresije.
IX. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
111. člen
Zavezanec za davek na dedišč ine in darila
je obč an, ki v SR Sloveniji podeduje ali dobi v
dar premoženje in tudi obč an, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem
preživljanju.
Za premoženje po prejšnjem odstavku se
štejejo nepremič nine in pravice na nepremič ninah ter premič no premoženje, če skupna
vrednost premič nega premoženja presega višino popreč nega letnega čistega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v
preteklem letu. Pri ugotavljanju skupne vre27
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dnosti premič nega premoženja se upošteva
vrednost vseh prejetih daril od istega darovalca v razdobju enega leta.
Pri ugotavljanju davč ne osnove za odmero
davka na dedišč ine in darila se predmeti gospodinjstva ne upoštevajo.
Ta davek se ne plač uje od podedovanega
ali podarjenega zač asnega ali dosmrtnega
užitka nepremič nin.
112. člen
Davčna obveznost za davek na dediščine in
darila nastane takrat, ko postane odloč ba o
dedovanju pravnomoč na oziroma ko dedič ali
obdarjenec sprejme dedišč ino oziroma darilo.
Darilo velja za sprejeto takrat, ko je podpisana darilna pogodba, če ni pogodbe pa takrat, ko je darilo sprejeto.
Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju nastane davč na obveznost ob smrti preživIjanca.
113. člen
Osnova za davek na dediščine in darila je
prometna vrednost podedovanega ali v dar
prejetega premoženja ob nastanku davč ne
obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in
bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plač uje ta davek.
114. člen
Stopnje davka na dedišč ine in darila so
progresivne in odvisne od vrednosti podedovanega oziroma v dar prejetega premoženja
in stopnje sorodstva dedič a ali obdarjenca.
Pri plač evanju davka na dedišč ine in darila
so z dedič i prvega dednega reda izenač eni
zeti, snahe, pastorki in dedič ali obdarjenec,
ki je z zapustnikom ali darovan.cem živel v dalj
časa trajajoč i življenjski skupnosti v smislu
12. člena-zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76).
Zavezanci za davek na dedišč ine in darila,
ki dobijo v dar nepremič no premoženje, pa z
darovalcem niso v sorodstvenem razmerju do
vključ no tretjega dednega reda, plač ujejo davek na dedišč ine in darila na način in po
stopnjah, predpisanih za davek na promet
nepremič nin.
115. člen
Davek na dedišč ine in darila se ne plač uje
od tistega nepremič nega premoženja, na katerem dedič oziroma obdarjenec po veljavnih
predpisih ne more pridobiti lastninske pravice
ali užitka.
116. člen
Davka na dediščine in darila ne plač a dedič
ali obdarjenec, ki se po določ bah zakona o
kmetijskih zemljišč ih (Uradni list SRS, št.
1/79) šteje za kmeta, če podeduje oziroma
dobi v dar kmetijsko zemljišč e. V zvezi s priznavanjem davčne oprostitve po prejšnjem
stavku se gozdna zemljišč a istovetijo s kmetijskimi zemljišč i. Davka na dedišč ine tudi ne
plač a dedič ali obdarjenec - prevzemnik
kmeč kega gospodarstva, ki se v skladu s 3.
členom zakona o dedovanju kmetijskih zem-
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ljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73) šteje za
kmetijo, pa tudi v drugih primerih, ko dedič ali
obdarjenec - kmet podeduje ali dobi v dar
celo kmetijo.
Če dedič ali obdarjenec, ki je bil na podlagi
določ be prejšnjega odstavka oprošč en davka,
podedovano ali podarjeno nepremič nino
pred potekom petih let odtuji, ali se v tem
roku preneha z osebnim delom ukvarjati s
kmetijsko dejavnostjo, ali ne obdeluje zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljišč ih, se mu davek naknadno odmeri tako, kot
bi se mu odmeril, če ob prejemu dedišč ine
oziroma darila ne bi izpolnjeval pogojev za
oprostitev po tem členu. Mnenje o tem ali je
zemljišč e obdelano v skladu z zakonom o
kmetijskih zemljišč ih izda za kmetijske zadeve pristojni obč inski organ.
Določ be drugega odstavka tega člena ne
veljajo za odtujitve izvršene na podlagi sporazuma o izroč itvi in razdelitvi premoženja po
106. členu zakona o dedovanju (Uradni list
SRS, št. 15/76) in tudi ne za odtujitve oziroma
oddaje premoženja po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št
1/79).
117. člen
Zavezarrcu prvega dednega reda, ki ima
stalno prebivališče v Jugoslaviji in sam ali
njegov zakonec še nima v lasti stanovanja, se
v primeru, če podeduje ali dobi v dar stanovanje ali stanovanjsko hišo oziroma del stanovanja ali stanovanjske hiše, davč na osnova
zniža za znesek, ki predstavlja popreč no
gradbeno vrednost 80 m2 stanovanjske površine v obč ini v preteklem letu. Olajšava pripada zavezancu tudi, če zavezanec oziroma njegov zakonec že ima v lasti stanovanje oziroma
stanovanjsko hišo, če površina takega stanovanja ali stanovanjske hiše glede na število
družinskih članov ne presega normativov, ki
jih je obč inska skupšč ina določ ila med pogoji
za uveljavljanje pravice do delne nadomestitve stanarin. V tem primeru pripada olajšava v
višini razlike med vrednostjo stanovanja ali
stanovanjske hiše, ki ga ima zavezanec oziroma njegov zakonec in zgoraj navedenim zneskom olajšave. Šteje. se. da zavezanec oziroma njegov zakonec že ima v lasti stanovanje
ali stanovanjsko hišo, če poseduje najmanj do
tretje gradbene faze zgrajeno stanovanjsko
hišo.
Navedena olajšava se ne prizna v primeru,
če so predmet dedovanja ali darila stanovanjski prostori, ki se sezonsko ali obč asno uporabljajo za poč itek in oddih.
Zavezancu prvega dednega reda se pri 9dmeri davka na dedišč ine in darila prizna posebna olajšava, če podeduje ali dobi v dar
poslovni prostor, proizvajalna sredstva in druge prmoženjske predmete, če mu je to potrebno za opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom. Navedena olajšava se
prizna v višini,ki je po prvem stavku prvega
odstavka tega člena določ ena za stanovanjske prostore. Če zavezanec že ima v lasti
poslovni prostor, pripada olajšava v višini razlike med vrednostjo tega poslovnega prostopriloga poroč evalca

ra in navedenim zneskom olajšave.
Pogoji za priznavanje davč ne olajšave po
tem členu se presojajo po času nastanka
davč ne obveznosti.
118. člen
Zavezanec ne plač a davka na dedišč ine in
darila od podedovanega ali v dar prejetega
premoženja, ki ga brez povračila odstopi
družbenopolitič ni skupnosti, organizaciji
združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji oziroma skupnosti.
Davek, plačan pred odstopom dedišč ine ali
darila, se vrne, če je bil odstop izvršen v šestih
mesecih po prejetju zapušč ine.
119. člen
Vrednost vseh daril, ki jih je zavezanec prejel od istega darovalca v razdobju enega leta,
se šteje za eno davč no osnovo.
120. člen
Davek na dedišč ine in darila se plača tudi
ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega
dela premoženja, ki ga je posamezni solastnik
prejel brez odplač ila, prek dela, ki bi mu pripadal iz solastništva.
121. člen
Davek na dedišč ine in darila odmeri davčni
organ obč ine, v kateri je premoženje; če dedišč ina oziroma darilo obsega samo premič no
premoženje, davek odmeri davčni organ obč ine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališč e.
Če se od podedovanega ali v dar prejetega
premoženja odmerja davek na dedišč ine in
darila v več obč inah, odmeri davč ni organ
posamezne obč ine davek po stopnji, ki ustreza vrednosti celotnega podedovanega oziroma v dar prejetega premoženja, od katerega
se plač uje ta davek.
122. člen
Oseba, ki daje podatke za izpolnitev smrtovnice, mora hkrati v posebni prijavi navesti
podatke o premoženju zapustnika.
Organ, pri katerem se izpolni smrtovnica,
mora prijavo iz prejšnjega odstavka dostaviti
davč nemu organu v petnajstih dneh.
Obdarjenec, ki prejme darilo, od katerega
se po tem zakonu plač a davek, mora prejem
darila nepovedati davč nemu organu v petnajstih dneh po prejemu darila.
X. davek od premoženja
123. člen
Davek od premoženja plač ujejo obč ani, ki
posedujejo:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže
(v nadaljnjem besedilu: stavbe);
2. prostore, ki se v sezoni ali od časa do
časa uporabljajo za poč itek in oddih;
3. tovorna cestna motorna in priklopna vozila ter kombi vozila;
4. osebne avtomobile:
- domač e proizvodnje s prostornino motorja nad 1,6 I;
priloga poroč evalca

- tuje proizvodnje s prostornino motorja
nad 1,31;
5. gliserje;
6. jadrnice, jahte in druga plovila, katerih
dolžina presega 6 m;
7. ladijske motorje in motorje za čolne z
moč jo več kot 13,23 kW (18 KS);
8. igralne avtomate in aparate za igro in
razvedrilo, ki se uporabljajo v javnih prostorih;
9. stroje in naprave s področ ja gradbeništva; traktorje, buldožerje, rovokopač e, ravnalne stroje, vibratorje, drobilnike in druge stroje
in naprave več jih vrednosti.
Davek od premoženja plač ujejo tudi obč ani, ki se po določ bah zakona o kmetijskih
zemljiščih ne štejejo za kmete, in imajo v lasti
gozdna zemljišč a, katerih površina presega
0,50 ha. .Davek plač ujejo od celotne površine
gozdnih zemljišč. Davka ne plač ujejo lastniki,
katerih skupni čisti dohodek v letu, za katero
se odmerja davek, ne presega 20:000 dinarjev
in skupni čisti dohodki vseh družinskih članov niso presegli 10.000 dinarjev letno na
družinskega člana.
Za stroje in naprave več jih vrednosti se štejejo tisti stroji in naprave, katerih posamič na
vrednost ob času nakupa oziroma uvoza presega 60% popreč nega letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu y SR Sloveniji v letu pred nastankom
davč ne obveznosti.
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124. člen
Zavezanec za davek od premoženja po 1. in
2. toč ki prvega odstavka 123. člena tega zakona je lastrlik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v
najem.
Zavezanec za davek od premoženja po 3.,
4., 5., 6., 7., 8. in 9. toč ki prvega odstavka 123.
člena tega zakona je lastnik.125. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2.
toč ki prvega odstavka 123. člena je vrednost
stavbe oziroma prostora, ki se v sezoni ali od
časa do časa uporablja za poč itek in oddih,
ugotovljena po merilih republiškega komiteja
za varstvo okolja in urejanja prostora in na
nač in, ki ga določ i obč inska skupšč ina.

,

126. člen
Stopnja davka od premoženja iz 1. in 2.
toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona
je proporcionalna in je lahko različ na glede
na namen uporabe.
127. člen
Davek od premoženja iz 1. in 2. toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona odmerja
davč ni organ obč ine, v katerem je stavba oziroma prostor, ki se v sezoni ali od časa do
časa uporablja za poč itek in oddih, po predpisih te obč ine.
Davek se odmerja v naprej.
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128. člen
Davek od premoženja, ki se plač uje na posest stavb, se ne plač uje:
1. od kmetijskih gospodarskih poslopij;
2. od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so zdravstveno zavarovani
kot kmetje ter združenih kmetov, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi
dohodkov iz kmetijstva;
3. od lastnih stavb konzularnih predstavništev ter od lastnih stavb predstavništev mednarodnih organizacij, v katerih imajo poslovne prostore;
4. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo
člani in uslužbenci konzularnih predstavnic
štev, če velja vzajemnost;
5. od stavb, ki so razglašene za kulturni ali
zgodovinski spomenik;
6. od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne
morejo uporabljati;
7. od stanovanjskih stavb, za katere se v
postopku vrednotenja stavb ugotovi, da ne
presegajo števila toč k oziroma vrednosti, kot
to določ i obč inska skupšč ina;
8. od cerkva, samostanov in drugih cerkvi
pripadajočih stavb, če se ne oddajajo v najem
ali v brezplač no uporabo za druge namene.
129. člen
Davka od premoženja, ki se plač uje na posest stavb, so zač asno oprošč eni prvi lastniki
novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in
garaž, in sicer za deset let. Za prvega lastnika
se šteje tudi tisti, ki je tako stavbo podedoval,
vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi
lastnik.
Oprostitev se prizna tudi za popravljene in
obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali
obnove vrednost stanovanjske hiše oziroma
stanovanja ali garaže poveč ala za več kot
50%.
Doba iz prvega odstavka tega člena se računa od prvega dne naslednjega meseca po
izdaji dovoljenja za uporabo stavbe oziroma
od prič etka uporabe stavbe, če se stavba prič ne uporabljati pred izdajo dovoljenja. Če ob
prič etku uporabe stavba še ne ustreza osnovnim pogojem za bivanje, se doba do izpolnitve teh pogojev ne všteva v dobo oprostitve,
kljub temu pa se davek za ta čas ne odmerja.
Če obstaja dvom, ali so izpolnjeni osnovni
pogoji za bivanje, odloč i o tem davčni organ
na podlagi podatkov za stanovanjske zadeve
pristojnega obč inskega upravnega organa in
krajevne skupnosti. Zač asno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davč nem organu.
Oprostitev davka po tem členu se ne more
priznati za prostore, ki se v sezoni ali od časa
do časa uporabljajo za poč itek in oddih, pa
tudi ne za poslovne prostore, četudi so sestavni del stanovanjske stavbe.
130. člen
Davek od premoženja iz 3. toč ke prvega
odstavka 123. člena tega zakona se ne plač uje
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od vozil, ki se pretežno uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo.
Davek se določ i v letnih zneskih glede na
vrsto vozila, nosilnost, število kilovatov oziroma delovno prostornino motorja.
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131. člen
Osnova za davek od premoženja iz 4. toč ke
123. člena je vrednost novega avtomobila v
času nakupa oziroma uvoza.
132. člen
Zavezancem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, za katero je potrebno vozilo iz 3., 4. in
9. toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona kot delovno sredstvo, se odmerjeni davek od premoženja odšteva od ugotovljenega
dohodka iz gospodarske dejavnosti.
133. člen
Davek od premoženja iz 3. in 4. toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona se odmerja na podlagi evidenc o registriranih vozilih.
Davč na obveznost nastane z dnem vpisa vozila v evidenco o registriranih vozilih in preneha
z dnem izbrisa iz evidence. Če se vozilo izbriše iz evidence o registriranih vozilih, se odpiše del davka, ki odpade na čas po izbrisu.
134. člen
Davek od premoženja iz 3., 4., 5., 6., 7., 8. in
9. toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona se na tekoč e leto odmeri do 31. marca in
se plačuje po določ bah 182. člena tega zakona.
Davč na obveznost za predmete iz 5., 6., 7.,
8. in 9. toč ke prvega odstavka 123. člena tega
zakona nastane z dnem pridobitve lastništva,
preneha pa z dnem odtujitve oziroma z dnem,
ko je predmet postal neuporaben. Če je davč na obveznost nastala ali prenehala med letom, se davek od premoženja plač a od sorazmernega dela.
Davek odmerja davč ni organ obč ine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališč e, po predipisih te obč ine.
135. člen
Osnova za davek od premoženja iz 5. in 6.
toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona
je vrednost novega plovila v času nakupa oziroma uvoza. Če lastnik ne predloži dokumente o nakupu oziroma uvozu plovila, se vrednost ugotovi s cenitvijo, pri čemer se ocenjuje vrednost plovila v času, ko je bilo prvič
registrirano.
Davka od premoženja iz 6. in 7. toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona ne plač ujejo lastniki, ki jim je ribištvo osnovni vir sredstev za preživljanje.
136. člen
Osnova za davek od premoženja iz 7., 8. in
9. toč ke prvega odstavka 123. člena tega zakona je vrednost novega predmeta iz teh toč k
v času nakupa oziroma uvoza. Če lastnik ne
priloga poroč evalca

predloži dokumenta o nakupu oziroma uvozu
tega predmeta, se vrednost ugotovi s cenitvijo, pri čemer se ocenjuje vrednost predmeta v
času nakupa oziroma uvoza.
137. člen
Stopnje davka od premoženja iz 4., 5., 6., 7.,
8. in 9. toč ke prvega odstavka 123. člena tega
zakona so proporcionalne in so lahko različ ne za posamezne vrste predmetov.
138. člen
Zavezanec za davek iz drugega odstavka
123. člena tega zakona je lasntik gozda.
Davek se odmerja v odstotku od katastrskega dohodka teh zemljišč .
Davek odmerja davč ni organ obč ine, v kateri je gozd.
Davek se odmerja po preteku leta.
139. člen
Če nastane obveznost za davek od premoženja po 1. in 2. toč ki prvega odstavka ter po
drugem odstavku 123. člena tega zakona med
tetom oziroma, če se spremeni ali preneha, se
sprememba upošteva od prvega dne naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem
je sprememba nastala.
Zavezanec je dolžan nastanek davč ne obveznosti ali spremembo, ki ima posledico poveč anje davč ne obveznosti, prijaviti v 15 dneh
po nastali spremembi.

XI. Davek na dobitke od iger na sreč o
140. člen
Zavezanec za davek na dobitke od iger na
sreč o (v nadaljnjem besedilu: davek na dobitke) je obč an, ki v SR Sloveniji pri igrah na
sreč o zadene dobitek.
141. člen
Osnova za davek na dobitke je vsak posamezen dobitek od iger na sreč o.
Če je dobitek od iger stvar ali storitev, je
osnova za davek njena prometna vrednost v
času, ko je dobitek zadet.
142. člen
Davek na dobitke se ne plač uje od posameznih dobitkov od iger na sreč o do vrednosti, ki jo določ i obč inska skupšč ina.
143. člen
Stopnje davka na dobitke so proporcionalne.
144. člen
Davek na dobitke se obrač unava in odtegne
ob izplač ilu dobitka.
Davek na dobitke obrač unava in odteguje
prireditelj igre.
priloga poroč evalca

XII. Davek od skupnega dohodka
obč anov
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145. člen
Zavezanec za davek od skupnega dohodka
je obč an, ki ima stalno prebivališč e v SR Sloveniji in ima v posameznem koledarskem letu
iz kakršnihkoli virov v Jugoslaviji skupen čisti
dohodek, ki presega znesek dvoinpolkratnega letnega popreč nega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v
SR Sloveniji.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je davč ni
zavezanec tudi obč an, ki dobi osebni dohodek pri jugoslovanskem predstavništvu ali jugoslovanski organizaciji v tujini, pri čemer se
za osebni dohodek šteje le tisti osebni dohodek, od katerega se po 35. členu tega zakona
plač uje davek od osebnega dohodka delavcev.
Zavezanec za davek od skupnega dohodka
obč anov je tudi tuj strokovnjak iz 90. člena
tega zakona, ki ima od dela v SR Sloveniji iz
vseh virov v posameznem koledarskem letu
skupen čisti dohodek, ki presega znesek iz
prvega odstavka tega člena.
Civilno pravnim osebam se ta davek ne odmerja.
146. člen
Za skupni čisti dohodek se šteje skupen
znesek vseh osebnih in drugih dohodkov, ki
jih ima zavezanec iz kakršnihkoli virov v posameznem koledarskem letu, zmanjšan za davke, ki se plač ujejo po tem zakonu ter za prispevke, ki se plač ujejo iz osebnih in drugih
dohodkov po veljavnih predpisih ali samoupravnih splošnih aktih.
Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 75.
in 76. člena tega zakona ob odmeri davka iz
gospodarskih dejavnosti priznana, davč na
olajšava za vlaganje sredstv za zboljšanje in
razširjanje materialne osnove dela.se za ugotavljanje skupnega čistega dohodka upošteva
davek iz gospodarskih dejavnosti v višini, kot
bi bil odmerjen, če olajšava ne bi bila priznana.
Za skupni čisti dohodek se ne šteje dohodek od prodaje premič nega ali nepremič nega
premoženja in tudi ne dedišč ine in darila. Za
skupni čisti dohodek pa se šteje dohodek,
dosežen s prodajo premič nega ali nepremič nega premoženja, kolikor je ta dohodek obdavč en z davkom na dohodek od premoženja
po 101. členu tega zakona.
147. člen
V skupni čisti dohodek se ne štejejo:
1. prejemki iz 5. člena tega zakona;
2. dohodki, od katerih se po 98. členu tega
zakona ne plač uje davek iz avtorskih pravic;
3. dohodki, od katerih se po 108. členu tega
zakona ne plačuje davek od dohodka iz premoženja;
4. dobitki od iger na sreč o;
5. prejemki po predpisih o socialnem zavarovanju, razen pokojnin in nadomestil osebnega dphodka;
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6. osebni dohodki jamskih delavcev v organizacijah združenega dela proizvodnje premoga v SR Sloveniji; za jamske delavce se
štejejo delavci,ki dosežejo ta dohodek z delom v jami.
7. drugi prejemki^ če so s posebnimi predpisi oprošč eni davka iz skupnega dohodka.
148. člen
Pri zavezancih, ki se jim davek iz kmetijske
dejavnosti odmerja po dohodku ugotovljenem po drugem odstavku 44. člena tega zakona se skupni čisti dohodek ugotavlja na enak
nač in kot pri zavezancih davka iz kmetijske
dejavnosti, ki so obdavč eni po dejanskem dohodku.
Tako ugotovljeni skupni čisti dohodek v
nobenem primeru ne more biti nižji od dohodka ugotovljenega po drugem odstavku 44.
člena tega zakona in od dohodkov od gozda,
zmanjšanih za davek in prispevke, ki se plačujejo po veljavnih predpisih. Če je več lastnikov
ali solastnikov se ugotovljeni skupni čisti dohodek deli po razmerju dohodka ugotovljenega po drugem odstavku 44. člena tega zakona
posameznih lastnikov oziroma pri solastnikih
po solastniških deležih.
Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja v
pavšalnem letnem znesku, se šteje za skupni
čisti dohodek tisti dohodek, ki ga je zavezanec dejansko dosegel po odbitku vseh davkov
oziroma prispevkov; tako ugotovljeni skupni
čisti dohodek v nobenem primeru ne more
biti nižji od trikratnega pavšalnega letnega
zneska davka.
149. člen
Zavezancu, ki ima dohodke, od katerih se
plačuje davek v odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka po 77. in 89.
členu tega zakona, se pri ugotavljanju čistega
dohodka priznajo stroški, ki so bili potrebni
za dosego takšnega dohodka. Za stroške, ki
so bili potrebni za dosego takšnega dohodka,
se od vsakega posameznega kosmatega dohodka odšteje 30%, če zavezanec ne dokaže
več jih stroškov.
Zavezancu za davek iz tretjega odstavka
145. člena tega zakona se skupni čisti doho7
dek zmanjša' za 30% na rač un izdatkov za
socialno zavarovanje in drugih izdatkov v zvezi z njegovim prebivanjem v Jugoslaviji.
150. člen
Osnova za davek od skupnega dohodka
obč anov je skupni čisti dohodek, ki ga je
zavezanec prejel v koledarskem letu,za katero
se mu davek odmerja, zmanjšan za dvainpolkrat letni popreč ni čisti osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu SR Slovenije,
katerega po podatkih za prvih devet mesecev
leta, za katero se ugotavlja davč na obveznost,
ugotovi Republiška uprava za družbene prihodke.
Osnova za davek iz prejšnjega odstavka se
zmanjša še:
1. za znesek, ki ga je v letu, za katero se
odmerja davek, vložil zavezanec v nakup obveznic, če je rok za vrač ilo sredstev daljši od
treh let;
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2. za plač ane članarine družbenim organizacijam;
3. za dokumentirane plač ane prostovoljne
denarne prispevke humanitarnim, kulturnim,
telesnokulturnim, znanstveno-raziskovalnim,
vzgojnim, zdravstvenim, otroškovarstvenim in
šolskim organizacijam ter gasilskim društvom;
4. za plač ane zneske samoprispevka;
5. za odškodnine in nagrade, ki jih obč ani
prejemajo od organizacij združenega dela kot
avtorji izumov, tehnič nih izboljšav, koristnih
predlogov in drugih inovacij;
6. za jubilejne nagrade in odpravnine, izplačane delavcem v skladu s samupravnimi
splošnimi akti oziroma s kolektivnimi pogodbami, če gre za delavce pri zasebnih delodajalcih;
7. za vrednost daril v naravi, ki imajo kulturno, zgodovinsko oziroma nacionalno obeležje, katere je zavezanec poklonil družbenopravni osebi.
151. člen
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane,
se prizna posebna olajšava. Za vsakega vzdrževanega družinskega člana se osnova iz
prejšnjega člena zmanjša za znesek, ki znaša
60% popreč nega letnega čistega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu
v SR Sloveniji; za otroka, motenega v telesnem ali duševnem razvoju, se ta posebna
olajšava zviša za 50%.
Če ima tak član iz kakršnihkoli virov lastne
dohodke, se znesek olajšave zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni dohodki tega
člana.
Če zavezanec nj vse leto vzdrževal družinskega člana, se za priznavanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana
dejansko preživljal, in v tem času doseženi
lastni dohodki takega člana.
152. člen
Za vzdrževane družinske člane se štejejo
otroci, vnuki, zakonec in starši zavezanca, ki
jih zavezanec vzdržuje, če nimajo lastnih
sredstev za preživljanje ali če so njihova lastna sredstva manjša od višine olajšave za vzdrževanje družinskega člana, predpisane z zakonom. Za otroke, za katere zavezanec na
podlagi odloč be sodišč a ali poravnave pred
skrbstvenim organom o preživnini oziroma
sporazumno prispeva del stroškov za njihovo
vzdrževanje, lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v višini tega prispevka, vendar največ do
zneska, ki je določ en za vzdrževanega družinskega člana; pod enakimi pogoji se prizna
olajšava tudi za razvezanega zakonca.
Za otroke po prejšnjem odstavku se štejejo
otroci do 18. leta, če nadaljujejo šolanje v
usmerjenem izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe in niso v delovnem razmerju
pa največ do 26. leta starosti, in za delo nezmožni otroci ne glede na starost. Vnuk se
šteje za vzdrževanega družinskega člana, če
ima zavezanec pravico do olajšave za enega
od njegovih staršev, ali če nima staršev, starši
zavezanca pa le, če živijo z zavezancem v
skupnem gospodinjstvu.
priloga poroč evalca

Za vzdrževanega družinskega član se štejejo starši zavezanca, ki so v oskrbi v varstvenih
ustanovah, če zavezanec krije del stroškov za
oskrbo. Olajšava se uveljavlja le na podlagi
potrdila varstvene ustanove.
Olajšava po prvem in tretjem odstavku tega
člena se prizna tudi za starše zavezanč evega
zakonca in za pastorke, če zakonec ni zavezanec za davek od skupnega dohodka obč anov.
Če je v družini več zavezancev za davek od
skupnega dohodka obč anov, lahko olajšavo
za istega vzdrževanega družinskega člana
uveljavlja samo eden, drugi pa le morebitno
razliko do celotne višine olajšave.
Zavezancem za davek iz skupnega dohodka
obč anov, katerim je kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti edini vir dohodkov, se prizna
olajšava za vzdrževane družinske člane tudi
za vse člane gospodinjstva, ki sodelujejo pri
doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je to
edini vir dohodkov, pod pogojem, da njihov
zakonec nima drugih lastnih dohodkov. V takih primerih pripada zavezancu olajšava tudi
za otroke družinskih članov, za katere mu po
prejšnjem stavku pripada olajšava.
153. člen
Dohodek od dela, od katerega se plač uje
davek iz avtorskih pravic in ki ga je avtor
ustvarjal dalj kot eno leto, se na zahtevo zavezanca, ki je to utemeljil s potrebnimi dokazi,
razdeli na enake dele na toliko let, kolikor let
je avtor delo ustvarjal, vendar največ na pet
let. V davč no osnovo za leto, v katerem je
prejel dohodek, se vključ i le del dohodka, ki
odpade na eno leto. Davč ne stopnje, ki ustrezajo tako ugotovljeni osnovi, pa se uporabljajo tudi za preostali del dohodka iz tega člena.
Če skupni dohodek, dosežen v enem koledarskem letu, vključ uje prejemke z naslova
avtorskih pravic ali pokojnine, za katere zavezanec dokaže, da izvirajo iz preteklih let, se
pri odmeri davka primerno uporabljajo določ be prejšnjega odstavka.
154. člen
Če dobi tuj strokovnjak iz tretjega odstavka
145. člena tega zakona pri domač i organizaciji združenega dela, v katero so vložena sredstva tuje osebe, prejemke za delo, ki je trajalo
manj kot eno leto, se mu odmeri davek, od
osnove, prerač unane na letni znesek, nato pa
davek zmanjša v sorazmerju s časom, kolikor
je delal manj kot eno leto.
Domač a organizacija združenega dela mora v roku, ki je določ en za vložitev napovedi za
odmero davka od skupnega dohodka obč anov, od čistega dohodka, ki ga je imel tuj
strokovnjak v prejšnejem letu, po odbitku
neobdavčenega zneska obrač unati in odtegniti strokovnjaku od prejemkov ustrezni davek ter ga vplačati v sedmih dneh od zadnjega
izplačila.
Če tuj strokovnjak neha delati pri domač i
organizaciji združenega dela, preden poteč e
rok za vložitev napovedi za odmero davka od
skupnega dohodka obč anov, mora domač a
organizacija združenega dela obračunati, odtegniti in vplač ati ustrezni davek v sedmih
priloga poroč evalca

dneh od dneva, ko je strokovnjaku izplač ala
zadnje.prejemke.
Če se domač a organizacija združenega dela ne ravna po določ bah drugega in tretjega
odstavka tega člena, se ji ustrezni davek od
skupnega dohodka obč anov za tujega strokovnjaka zarač una iz njenih sredstev.
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155. člen
Stopnje davka od skupnega dohodka obč anov so progresivne in se določ ajo po sistemu
stopnič aste progresije.
XIII. POSTOPEK ZA ODMERO IN
POBIRANJE DAVKOV
1. Vložitev napovedi
156. člen
Zavezanci za davek, razen zavezancev za
davek iz kmetijstva, obdavč enih po drugem
odstavku 44. člena tega zakona, zavezancev
za davek od premoženja, ki se plač uje na
posest gozdnih zemljišč in zavezancev za davek, ki se plač uje po odbitku, morajo vložiti
pri pristojnem davčnem organu napoved s
podatki, ki so potrebni za odmero davkov.
Vsebino napovedi za odmero davka predpiše republiška uprava za družbene prihodke.
Zavezanci za davek od premoženja, ki se
plač uje na posest stavb, vlagajo davč ne napovedi, če tako določ i obč inska skupšč ina.
157. člen
Zavezanci, ki so dolžni vložiti "napoved za
odmero davka, morajo biti z javnim pozivom
pravoč asno poklicani k vložitvi napovedi.
Poziv k vložitvi napovedi za odmero davka
izda davč ni organ. Rok za vložitev določ i občinska skupšč ina in ne sme biti daljši kot do
31. januarja, če ni z zakonom drugač e določeno.
Zavezanec, ki je na podlagi združevanja dela in sredstev ali poslovnega sodelovanja z
organizacijami združenega dela ali zadrugami upravič en do udeležbe pri razporejanju
skupnega prihodka oziroma skupnega dohodka, lahko v roku za vložitev davč ne napovedi predloži davčnemu organu pismeno obvestilo, da bo davč no, napoved vložil do 15.
marca. Obvestilu mora priložiti dokaze pri katerih organizacijah oziroma zadrugah je upravič en do navedene udeležbe.
Zavezanci, ki ne vložijo napovedi v določ enem roku, dobijo posebni poziv, naj to storijo
v poznejšem roku.
Ne glede na določ bo drugega odstavka tega člena morajo zavezanci, za katere se pri
odmeri drugih davšč in ugotovi, da je bil njihov dohodek tolikšen, da bi morali vložiti napoved za odmero davka od skupnega dohodka obč anov, vložiti tako napoved v petnajstih
dneh po prejemu prvostopne odloč be o odmeri davka.
158. člen
Za geodetske zadeve pristojni obč inski
upravni.organ mora davč nemu organu do 15.
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februarja v letu, za katero se odmerja davek iz
kmetijstva, predložiti sezname vseh, ki jim je
ugotovil dohodek iz kmetijstva po drugem
odstavku 44. člena tega zakona in sicer združeno za vse lastnike, imetnike pravice uporabe ali uživalce, ki se po določ bah tega zakona
obdavč ujejo skupno. Združitev mora zajemati
vsa zemljišča, ki leže na.območ ju obč ine.
Gozdnogospodarske organizacije morajo
predložiti dvačnim organom do 15. februarja
v letu, za katero se davek odmerja, seznam
vseh, ki jim je bil za to leto odkazan les za
posek, od katerega se plač uje davek, in sicer
po količ inah, vrstah lesa in cenah, za naknadno odobren posek lesa pa v petnajstih dneh
po odkazilu.
Za kmetijske zadeve pristojni obč inski
upravni organi morajo predložiti obč inskim
davč nim organom do 15. februarja po preteku
leta, za katero se odmerja davek od premoženja na posest gozdnih zemljišč, seznam nekmetov, ki na območ ju obč ine posedujejo več
kot 0,50 ha gozdnih zemljišč in navesti površino gozda, katastrsko obč ino, v kateri leži
gozd in parcelno številko.
Za kmetijske zadeve pristojni občinski
upravni organi morajo predložiti obč inskim
davč nim organom do 15. februarja po preteku
leta, za katero se odmerja davek iz kmetijstva
po drugem odstavku 44. člena seznam zavezancev, ki ne obdelujejo zemljišč v skladu z
zakonom o kmetijskih zemljišč ih. Seznam
mora vsebovati katastrsko obč ino, parcelno
številko ter katastrsko kulturo neobdelanega
zemljišča.
159. člen
Zavezanec, ki je dolžan vložiti napoved za
odmero davka, pa je ne vloži v roku, ki je
določ en v iavnem pozivu, oziroma v roku,
določ enem v tem zakonu, mora na rač un poveč anega davka plačati 1Q%' od odmerjenega
zneska oziroma najmanj 200 dinarjev.
Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero
davka niti v poznejšem roku na. vroč eni osebni poziv, mora plač ati na rač un poveč anega
davka 20% od odmerjenega zneska oziroma
najmanj 400 dinarjev.
Zavezanec ni dolžan plačati poveč anega
davka, če najpozneje v roku, ki je določ en za
vložitev pritožbe zoper odloč bo o odmeri davka, predloži davč nemu organu dokaze, da iz
upravič enih razlogov ni vložil napovedi, oziroma da je iz opravič enih razlogov ni vložil
pravočasno.
160. člen
Obč an, ki začne opravljati kmetijsko dejavnost iz 45. člena tega zakona, gospodarsko
dejavnost ali poklicno dejavnost, mora o pričetku opravljanja dejavnosti v osmih dneh
obvestiti za odmero davka pristojni davčni
organ. Davč ni organ mora v petnajstih dneh
po sprejeti prijavi zavezanca seznaniti z nač inom obdavčitve v smislu 44., 61. oziroma 81.
člena zakona.
161. člen
Davč ni organi morajo o podatkih, za katere
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zvedo pri svojem poslovanju, in ki so pomembni za pravilno ugotovitev davč nih obveznosti zavezancev, katerim se davki odmerjajo v drugi obč ini, takoj seznaniti pristojni
davč ni organ.
2. Odmera davkov
162. člen
Davč ni organ izda odloč bo o odmeri davka.
Davč ni organ lahko izda odloč bo o odmeri
davka brez posebnega ugotovitvenega postopka, če spozna, da so podatki iz napovedi
popolni in pravilni, ali če sam ima, ali lahko
zbere uradne podatke, ki so potrebni za odloč bo tako da ni potrebno zasliševanje stranke zaradi zavarovanja njenih pravic, in interesov.
163. člen
Davč ni organ lahko zavezancu, kateremu
se davek določ a po letnih osnovah, odmeri
davek z zač asno odloč bo.
Zač asna odloč ba iz prejšnjega odstavka
mora biti izdana najkasneje v devetdesetih
dneh od poteka roka za vložitev napovedi.
Če davčni organ na podlagi poslovnih knjig
ali drugih podatkov ugotovi, da z zač asno
odloč bo ugotovljena davč na osnova ni pravilna, izda najkasneje v enem letu po izdaji zač ane odloč be novo odloč bo o odmeri davka, s
katero nadomesti zač asno odloč bo.
Če v enem letu po dnevu izdaje zač asne
odloč be ta ni bila nadomešč ena z novo odloč bo po prejšnjem odstavku, se taka odloč ba
šteje za odločbo o dokonč ni odmeri davka.
164. člen
Če davč ni organ v postopku za odmero
ugotovi, da podatki, ki jih je zavezanec za
davek dal v napovedi ali na poseben poziv po
24. členu tega zakona, ne ustrezajo dejanskemu stanju, določ i osnovo za davek po svojih
ugotovitvah v skladu z merili, določ enimi v
tretjem odstavku 50. in drugem odstavku 68.
člena tega zakona.
Če zavezanec za davek oporeka zoper
osnovo, določ eno na nač in iz prejšnjega odstavka, je mogoč e tako določ eno osnovo znižati le tedaj, če predloži zavezanec dokaze, da
je osnova manjša.
165. člen
Davek iz kmetijstva OD dohodka ugotovljenega po drugem in tretjem odstavku 44. člena
tega zakona mora biti odmerjen do 30. aprila
v letu, za katero se odmerja.
Davki, ki se odmerjajo po letni osnovi za
preteklo leto, morajo biti odmerjeni do 31.
maja po preteku leta, davki, ki morajo biti
odmerjeni po letnih osnovah v naprej pa. do
31. marca v letu, za katero se odmerjajo.
Davki, ki se določ ajo v pavšalnem letnem
znesku, morajo biti odmerjeni do 31. marca v
letu, za katero se odmerjajo.
166. člen
Letne osnove za obrač unavanje davkov se
priloga poroč evalca

zaokrožijo na celih 10 dinarjev, tako da se
zneski do 5 dinarjev zaokrožijo navzdol, znesek nad 5 dinarjev pa navzgor.
Kadar bi skupno odmerjeni davek ne presegel 50 dinarjev, se odmerni postopek ustavi
Zneski odmerjenih davkov se zaokrožijo na
cele dinarje.
3. Pritožbe
167. člen
Zoper vsako odloč bo, ki jo izda na prvi
stopnji davč ni organ po določ bah tega zakona ali predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
je dovoljena v petnajstih aneh od vroč itve
pritožba na republiško upravo za družbene
prihodke.
Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega
davka, če ni v tem zakonu drugač e določ eno.
Davč ni organ lahko izjemoma do odloč itve
o pritožbi izterjavo davka odloži.
4. Odprava ali sprememba po nadzorstveni
pravici
168. člen
Republiški upravni organ, pristojen za
davč ne zadeve, odloč bo o odmeri davka, zopre katero ni bila vložena pritožba, po uradni
dolžnosti na podlagi nadzorstvene pravice
odpravi ali spremeni v dveh letih od dneva, ko
je postala odloč ba v upravnem postopku dokonč na, če so bila na prvi stopnji nepopolno
ali napač no ugotovljena dejstva, če so bili
zmotno presojeni dokazi, če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napač en sklep glede
dejanskega stanja ali pa napač no uporabljen
predpis, na podlagi katerega je bila stvar rešena.
5. Postopek za odmero davka od
nenapovedanega dohodka
169. člen
Zoper osebo, ki ima premoženje ali razpolaga s sredstvi oziroma troši sredstva, ki so
znatno več ja od dohodkov, ki so ji ostali po
plačilu davč nih obveznosti, davč ni organ uvede postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka, v katerem raziskuje, od kod
taki osebi premoženje oziroma sredstva.
170. člen
Davč ni organ ima poleg vodenja postopka
za odmero davka od nenapovedanega dohodka tudi dolžnost, da spremlja in prouč uje pojave nesorazmernega pridobivanja premoženja in trošenja sredstev.
171. člen
Davč ni organ pred uvedbo postopka zahteva od zavezanca, za katerega ima podatke, da
ima premoženje, ali razpolaga s Sredstvi oziroma troši sredstva, ki so znatno več ja od
dohodkov, ki bi mu lahko ostali po plač ilu
davč nih obveznosti, da mu v roku 30 dni predpriloga poroč evalca

loži podatke o svojem premoženju in porabi
ter o svojih dohodkih.
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172. člen
Postopek vodi davčni organ tiste obč ine, v
kateri ima zavezanec ob uvedbi pdstopka
stalno prebivališč e.
O uvedbi postopka izda davč ni organ sklep,
v katerem določ i obdobje, za katerega je postopek uveden. Sklep mora biti izdan najkasneje v treh mesecih po predložitvi podatkov
iz prejšnjega člena.
Zoper sklep je dovoljena v osmih dneh od
vroč itve sklepa pritožba na Republiško upravo za družbene prihodke.
Zoper odloč bo o pritožbi ni dopusten
upravni spor.
Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve
sklepa.
173. člen
Davnč i organ lahko raziskuje izvor premoženja, sredstev in porabe za obdobje zadnjih
desetih koledarskih let pred letom, v katerem
je bil uveden postopek.
Postopek se lahko uvede za eno ali več
koledarskih let v okviru roka iz prvega odstavka tega člena.
174. člen
V postopku davč ni organ zavezanca seznani o svojih ugotovitvah glede vrednosti premoženja, višine sredstev s katerimi razpolaga
oziroma jih je porabil, o doseženih dohodkih,
od katerih so bile odmerjene davč ne obveznosti ter o razliki med vrednostjo premoženja
oziroma sredstev in obdavč enimi dohodki v
tem obdobju in zavezancu določ i rok, v katerem lahko dokaže, da premoženje oziroma
sredstva, s katerimi razpolaga ali da dohodki,
ki jih je porabil,, ne izvirajo iz dohodka, od
katerega se plač ujejo davč ne obveznosti oziroma da dokaže, da je to premoženje oziroma
sredstva pridobil iz dohodka, od katerega so
bile odmerjene davč ne obveznosti.
175. člen
Vrednost premoženja se presoja po nabavni ceni oziroma po dejanskih stroških.
V postopku ugotovljeni dohodki zavezanca,
ki so bili obdavč eni oziroma dohodki, od katerih se ne odmerjajo davč ne obveznosti, se
zmanjšajo za stroške vzdrževanja zavezanca
in njegovih družinskih članov, ki jih je v tem
času vzdrževal. Stroški vzdrževanja se upoštevajo v višini popreč nih normalnih stroškov,
če zavezanec ne dokaže drugač e.
Povrač ila dejanskih stroškov, ki jih je prejel
zavezanec v obdobju, na katero se nanaša
postopek, se praviloma ne morejo upoštevati
kot dohodek, razen če dokaže, da so bili dejanski stroški manjši od prejetih povračil.
Če zavezanec dokazuje izvor premoženja
tudi s posojli od obč anov, mora o tem praviloma predložiti ustrezno pismeno pogodbo, iz
katere so razvidni podatki o pogodbenih
strankah, o višini posojila ter o nač inu in
pogojih vrač anja.
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176. člen
Osnova za odmero davka od nenapovedanega dohodka je ugotovljena razlika med premoženjem, sredstvi oziroma porabo sredstev
in dohodki, ki so bili obdavč eni oziroma od
katerih se ne odmerjajo davč ne obveznosti.
Na tako ugotovljeno osnovo za obdobje, za
katero je bil uveden postopek, se uporabi
stopnja, določ ena z republiškim zakonom.
177. člen
O odmeri davka od nenapovedanega dohodka izda davč ni organ odloč bo.
Odloč ba mora biti izdana v enem letu od
izdaje sklepa o uvedbi postopka.
Če davč ni organ ne izda odloč be v roku iz
prejšnjega odstavka tega člena, ali če v postopku ugotovi, da ni znatne razlike med zavezanč evim premoženjem, sredstvi oziroma
porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni oziroma od katerih se ne odmerjajo
davč ne obveznos+i, postopek ustavi s sklepom.
178. člen
Pritožba zoper odloč bo in tožba v upravnem sporu zadržita izvršitev odloč be.
S pravnomoč no odloč bo o odmeri davka od
nenapovedanega dohodka ugotovljeni podatki o nenapovedanem dohodku in odmerjenem davku so javni.
179. člen
V postopki za odmero davka od nenapovedanega dohodka lahko davč ni organ odredi
ukrepe za zavarovanje plač ila davka.
180. člen
Obč inska skupščina lahko predpiše, da so
obč ani pod določ enimi pogoji, na javni poziv,
dolžni davčnemu organu predložiti podatke o
svojem premoženju in nač inu njegove pridobitve.
Pogoje in merila iz prejšnjega odstavka določ ijo obč inske skupšč ine na podlagi medsebojnega dogovora.
6. Obrač unavanje in pobiranje davkov
181. člen
Davek od osebnega dohodka delavcev, davek iz avtorskih pravic, davek iz gospodarskih
dejavnosti, davek iz poklicne dejavnosti in
davek na dobitke, ki se plač ujejo od vsakega
posameznega dohodka posebej, obrač unava
in odteguje izplač evalec takih osebnih oziroma drugih dohodkov (davek po odbitku).
Če vodi izplač evalec osebnega dohodka,
od katerega se plačuje davek po odbitku, svoje finanč no poslovanje pri službi družbenega
knjigovodstva,mora obračunati in vplač ati pri
službi družbenega knjigovodstva ustrezen
davek, razen davka od osebnega dohodka
delavcev takrat, ko dvigne gotovino za izplačilo osebnih dohodkov. Davek od osebnega
dohodka delavcev se obračunava in vplač uje
na nač in, kot je s posebnim zakonom določ e-
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no za obrač unavanje in plač evanje prispevkov za družbene dejavnosti.
Če izplač evalec osebnih dohodkov svojega
finanč nega poslovanja ne vodi pri službi
družbenega knjigovodstva, mora davek od
osebnega dohodka delavcev za sebe in za
zaposlene delavce obrač unati takrat, ko izplača osebne dohodke, in ga vplač ati na ustrezen rač un pri službi družbenega knjigovodstva najpozneje v treh dneh od dneva, ko je
izplačal osebne dohodke, če ne zaposluje delavcev, pa do tretjega v mesecu za pretekli
mesec.
Najpozneje v treh dneh po izplačilu mora
izplačevalec obračunati in plač ati davke po
odbitku tudi od drugih dohodkov iz prvega
odstavka tega člena.
Davki po odbitku se obračunavajo in plačujejo po stopnjah, ki veljajo na dan izplačila
dohodkov.
182. člen
Izplačevalec dohodka, od katerega se plačuje davek, ki ne obračuna, ne vplača ali ne
vplača pravoč asno ustreznega davka po odbitku, mora plačati poleg rednega davka za
zamujeno dobo obresti po obrestni meri 12%
na leto.
183. člen
Zavezanec mora plač ati davek v tridesetih
dneh od vroč itve odloč be o odmeri davka, če
ni v tem zakonu drugače določ eno.
Davki, ki se odmerjajo od letnih osnov ali v
letnem pavšalnem znesku, se, če ni v tem
zakonu drugače določ eno, plač ujejo v enakih
trimeseč nih obrokih, ki zapadejo v plač ilo
vsakega prvega v trimeseč ju, plač ani pa morajo biti v petinštiridesetih dneh po zapadlosti.
Ne glede na določ be prejšnjega odstavka
plač ujejo zavezanci, katerih odmerjeni davek
v enem letu ne presega 500 dinarjev, ta davek
v dveh enakih polletnih obrokih, ki zapadeta v
plačilo vsakega prvega v polletju, plačana pa
morata biti v petinštiridesetih dneh po zapadlosti.
184. člen
Zavezanec mora plač ati akontacije po odloč bi o odmeri iz zadnjega leta, za katero mu
je bil davek odmerjen, dokler mu ni odmerjen
davek, ki se odmerja po letni osnovi ali v
pavšalnem letnem znesku.
Če se dohodek zavezanca bistveno poveča
oziroma zmanjša, davč ni organ na podlagi
podatkov o spremembi obsega podlovanja ali
na zahtevo zavezanca zviša ali zniža višino
akontacije. O spremembi akontacije je treba
zavezancu izdati odloč bo.
Če zač ne zavezanec iz prvega odstavka tega člena opravljati dejavnost med letom, mu
davč ni organ z odloč bo določ i akontacijo
davka.
185. člen
Lastniki tovornih cestnih motornih in priklopnih vozil ter kombi vozil, ki opravljajo s
priloga poroč evalca

temi vozili samostojno gospodarsko dejavnost kot avtoprevozniki, morajo ob registraciji
vozila oziroma ob podaljšanju njene veljavnosti predložiti za registracijo pristojnemu organu dokaz o plač ilu vseh zapadlih obveznosti,
ki jih izterjuje davčni organ.
Brez dokaza iz prvega odstavka tega člena
ni mogoč e regisrirati vozila in ne podaljšati
veljavnosti registracije.
186. člen
Zavezanec ali kdo drug, ki je na račun davka, obresti, denarne kazni ali stroškov prisilne
izterjave plač al več , kot je bil dolžan plač ati
po dokonč ni odloč bi, ima pravico zahtevati
vračilo preveč plač anega zneska.
Preveč plačani davek se na zahtevo vrne
zavezancu v tridesetih dneh od vložitve zahteve. Če zavezanec tega ne zahteva, se mu
preveč plačani davek všteje v naslednja plačila, ali v plač ila druge vrste davkov in drugih
obveznosti, za katere je zadolžen pri istem
davč nem organu, in o tem obvesti zavezanca.
187. člen
Od davkov, ki jih ni plač al v predpisanem
roku, razen od davkov, ki se plač ujejo po
odbitku, plač a zavezanec 12% obresti na leto.
Zavezancu, kateremu davč ni organ na njegovo zahtevo ni znižal predpisane akontacije,
z odmero davka pa se ugotovi, daje bil zahtevek utemeljen, pripadajo od razlike obresti v
višini 12%.
V enaki višini se zavezancem prizanjo obresti za preveč plač ani davek, če je bil v pritožbenem postopku oziroma v upravnem sporu
odmerjeni znesek davka znižan.
188. člen
Davč ni organ lahko začasno odloži plač ilo
davka ali dovoli obroč no plačevanje davč nega dolga.
Pogoje in merila za odlog plač ila in za
obroč no odplač evanje določ i obč inska skupščina.
6. Prisilna izterjava davkov
189. člen
Od zavezanca, ki zapadlega davka ni plačal
v predpisanem roku, se davek prisilno izterja.
190. člen
Postopek prisilne izterjave davkov uvede
davč ni organ po uradni dolžnosti in sicer po
preteku roka, določ enega za plač ilo davka.
191. člen
Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno
seč i na vse dohodke in terjatve zavezanca ter
na vse premoženje zavezanca, razen nadohodke, terjatve in premoženje, ki je izvzeto od
prisilne izterjave.
Za prisilno izterjavo davkov iz kmetijstva od
dohodka ugotovljenega po drugem odstavku
44. člena tega zakona je dovoljeno seč i tudi
na premoženje in dohodke zavezanč evega
priloga poroč evalca

zakonca, na premoženje in dohodke drugih
članov gospodinjstva pa le, če so kot lastniki,
imetniki pravice uporabe oziroma uživalci
vpisani v zemljiški knjigi.
S prisilno izterjavo se zasežejo osebni dohodki in terjatve zavezanca, ostalo premoženje pa praviloma le če zavezanec nima osebnih dohodkov oziroma terjatev ali pa če dolga
z rubežem osebnih dohodkov oziroma terjatev ne bi bilo mogoč e poravnati v enem letu.
Za osebne dohodke po prejšnjem odstavku
se štejejo vsi prejemki iz živega in minuleaa
dela.
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192. člen
Prisilno izterjavo davkov uvede davč ni organ z izdajo sklepa o prisilni izterjavi davkov.
Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi davkov je
pristojen davč ni organ, ki je na prvi stopnji
izdal odloč bo o odmeri davka. Če gre za izterjavo drugih obveznosti, ki so s posebnimi
predpisi dani v izterjavo davčnim organom, je
za izdajo sklepa o prisilni izterjavi pristojen
davč ni organ obč ine, na katere območ ju ima
dolžnik stalno ali zač asno prebivališč e oziroma sedež.
193. člen
Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati:
1. priimek in ime ter naslov zavezanca;
2. izvršilni naslov;
3. višino dolga, obresti in stroškov;
4. nač in prisilne izterjave;
. 5. ime in naslov izplač evalca osebnega dohodka ali zavezanč evega dolžnika oziroma
označ bo premič nih stvari, iz katerih naj se
dolg izterja, ter nahajališč e teh stvari, ni pa
nujno, da so v sklepu te stvari natanč neje
označene;
6. pouk o ugovoru in o pritožbi.
V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki
so potrebni, da se prisilna izterjava lahko
opravi.
194. člen
Sklep o prisilni izterjavi iz osebnih dohodkov ali terjatev zavezanca vroč i davč ni organ
zavezancu in izplač evalcu osebnega dohodka
oziroma zavezanč evemu dolžniku Z vroč itvijo sklepa izplač evalcu osebnega dohodka
oziroma zavezanč evemu dolžniku se šteje, da
je rubež osebnih dohodkov oziroma terjatev
opravljen.
Sklep o prisilni izterjatvi iz premič nega premoženja izroč i zavezancu izvršitelj neposredno pred samim rubežem.
Pred izroč itvijo sklepa o prisilni izterjavi
zavezancu in pred začetkom rubeža izvršitelj
pozove zavezanca, naj plač a dolg, obresti in
dotedanje stroške. Če zavezanec dolga ne
plač a, se prič ne rubež.
195. člen
Če premič ne stvari niso na območ ju družbenopolitič ne skupnosti, katere davč ni organ
je izdal sklep o prisilni izterjavi, pošlje le-ta
svoj_ sklep o prisilni izterjavi pristojnemu
davč nemu organu, da izvrši rubež s cenitvijo
in prodajo.
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196 č len

Prisilna izterjava iz premič nega premoženja
se opravi z rubežem, ocenitvijo in s prodajo
premič nih stvari ter s poplač ilom dolga, obresti in stroškov iz zneska, dobljenega s prodajo.
Rubež s cenitvijo in prodajo premič nih
stvari opravi za to pooblašč eni delavec davč nega organa (izvršitelj). Izvršitelj se mora izkazati s pooblastilom.
Za rubež s cenitvijo in prodajo premič nih
stvari je pristojen izvršitelj davč nega organa
tiste obč ine, na katere območ ju je premič no
premoženje.
197. č!en
•
Proti sklepu o prisilni izterjavi, kot tudi proti
rubežu in cenitvi lahko zavezanec ugovarja
pri davč nem organu, ki je uvedel prisilno izterjavo v treh dneh, ko mu je bil sklep vroč en,
oziroma v treh dneh po opravljenem rubežu in
cenitvi.
O ugovoru odloč a s sklepom davč ni organ,
ki je izdal sklep o prisilni izterjavi.
Ugovor ustavi nadaljnji postopek prisilne
izterjave do vroč itve sklepa o rešitvi ugovora
zavezancu ali polnoletnemu članu njegovega
gospodinjstva.
Če zavezanec ni vložil ugovora ima še vedno pravico v roku za pritožbo vložiti redno
pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi oziroma zoper rubež; pritožba je dovoljena tudi
zoper sklep o rešitvi ugovora.
198. člen
Ugovor zoper sklep o prisilni izterjavi je
•dopusten iz razlogov, ki prepreč ujejo prisilno
izterjavo, zlasti pa:
1. če davč ni organ, ki je izdal sklep o prisilni
izterjavi, zanj ni bil pristojen;
2. če listina, na podlagi katere je bila predlagana prisilna izterjava, ni izvršilni naslov ali
verodostojna listina;
3. če odloč ba, na podlagi katere je bil izdan
sklep o prisilni izterjavi, še ni izvršljiva;
4. če je odloč ba, na podlagi katere je bil
izdan sklep o prisilni izterjavi, razveljavljena,
odpravljena ali spremenjena;
5. če je prisilna izterjava dovoljena na stvari,
denarne terjatve, dohodke ali druge pravice,
ki so izvzete iz izvršbe oziroma pri katerih je
možnost izvršbe omejena;
6. če je dolg prenehal na podlagi dejstva, ki
je nastopilo po izvršljivosti Odloč be ali pred
tem, toda v času, ko dolžnik tega ni mogel več
uveljaviti v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov;
7. če je bilo plač ilo dolga začasno odloženo
ali je bilo dovoljeno obroč no odplač evanje
dolga;
8. če je pravica do izterjatve dolga zastarana.
199. čien
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima dolžnik v
posesti.
Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno
za poplač ilo dolga, obresti in stroškov.
Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih
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ni pripomb o obstoju kakšne pravice, ki bi
prepreč evala izvršbo in stvari, ki se dajo najlažje vnovč iti, pri tem je treba upoštevati tudi
izjave navzoč ega dolžnika in drugih oseb.
200. člen
Od prisilne izterjave so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine,
odškodnine za škodo, nastalo zaradi okrnjenega zdravja ali zmanjšanja oziroma izgube
delovne zmožnosti in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal;
2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi
telesne poškodbe po predpisih o invalidskem
zavarovanju;
3. prejemki iz naslova socialne pomoč i;
4. prejemki iz naslova zač asne nezaposlenosti;
5. prejemki iz naslova otroškega dodatka;
6. prejemki iz naslova štipendije in pomoč i
ter nagrad uč encem in študentom;
7. prejemki vojakov in gojencev vojaških
šol;
8. plač ila za delo obsojencev v kazensko
poboljševalnem domu;
9. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih
spomenic ter drugih odlič ij in priznanj;
10. prejemki iz naslova potnih stroškov in
dnevnic.
11. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti
za osebno rabo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge
za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujni
dolžniku in članom gospodinjstva glede na
razmere okolja, v katerem živijo;
12. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in
članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev;
13. delovna in plemenska živina, kmetijski
stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku - kmetu nujni za kmetijsko gospodarstvo v
tolikšni meri, kolikor je to potrebno za preživljanje njega in članov njegovega gospodinjstva, ter seme za uporabo na tem gospodarstvu in krma za štiri mesece;
14. orodje, stroji in drugi predmeti, ki so
dolžniku, ki samostojno opravlja dejavnost z
osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so last
obč anov, nujni za opravljanje dejavnosti, ter
surovine in pogonsko gorivo - za tri mesece
dela;
15. knjige in drugi predmeti, ki so dolžniku
potrebni, da samostojno v obliki poklica z
osebnim delom opravlja znanstveno, umetniško ali drugo poklicno dejavnost;
16. gotovina dolžnika, ki ima stalne meseč ne prejemke, do meseč nega zneska, ki je po
zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;
17. redi, medalje, vojne spomenice in druga
odlič ja in priznanja, poroč ni prstan, osebna
pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi
spisi ter družinske slike;
18. pripomoč ki, ki so bili dani invalidu ali
drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi
predpisa ali si jih je sam nabavil in so nujni za
opravljanje njegovih življenjskih funkcij.
Ne glede na določ be prejšnjega odstavka
priloga poroč evalca

se lahko od zavezancev, ki zapadlih davkov
ne plač ajo v šestih mesecih od dneva, ko so
zapadli v plač ilo, ti davki prisilno izterjajo tudi
iz premoženja, s katerim opravljajo dejavnost,
če se je v tem času brez uspeha poskušala
opraviti prisilna izterjava iz drugega premoženja in iz drugih dohodkov.
Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno na dolžnika je izvzeto iz prisilne izterjave, dokler mu ni vroč eno.
201. člen
Na osebni dohodek in pokojnino ter na nadomestilo osebnega dohodka je mogoč e seč i
s prisilno izterjavo do ene tretjine.
Na starostno pokojnino kmetov po zakonu
o starostnem zavarovanju kmetov in na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju
in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe
o življenjskem zavarovanju je mogoč e seč i z
izvršbo le toliko, kolikor presegajo najvišjo
stalno socialno pomoč , ki se izplačuje na območ ju, kjer ima dolžnik stalno prebivališč e.
202. člen
S sklepom o prisilni izterjavi na osebne
dohodke in na terjatve zavezanca se zavezancu prepove razpolagati z osebnimi dohodki
ali terjatvami, izplač evalcu osebnega dohodka oziroma zavezanč evemu dolžniku pa naloži, da mora osebni dohodek oziroma svoj dolg
plač ati v korist zavezanč evega davčenga
dolga.
203. člen
Prisilna izterjava na denarno terjatev, ki jo
ima davč ni dolžnik na žiro računu, deviznem
računu ali na kakšnem drugem računu pri
banki, se izvrši tako, da davč ni organ izda
sklep, s katerim naloži banki, naj iz dolžnikovega računa izplača na davč ni rač un znesek,
za katerega je dovoljena izvršba.
204. člen
Izplač evalec osebnega dohodka oziroma
zavezanč ev dolžnik lahko vloži v osmih dneh
po prejemu sklepa pri davčnem organu ugovor, da zavezanec pri njem nima osebnega
dohodka oziroma da zavezancu sploh ni dolžan, da je dolg pogojen, da dolg še ni dospel v
plač ilo ali kakšen drug utemeljen ugovor.
č e izplač evalec osebnega dohodka oziroma zavezanč ev dolžnik vloži v določ enem roku ugovor, ki je ovira za izvršitev sklepa, mora
davč ni organ prijaviti zadevo javnemu pravobranilstvu, da vloži tožbo, če ugotovi, da je
ugovor neutemeljen.
205. člen
Če se izplač evalec osebnega dohodka, zavezanč ev dolžnik oziroma banka ne ravna po
sklepu, s katerim je odrejena prisilna izterjava, se dolg izterja od njega. Davč ni organ
mora o tem izdati odloč bo, s katero naloži
izplač evalcu osebnega dohodka, da na davč ni račun poravna vse obroke, ki jih po sklepu
o izvršbi ni odtegnil oziroma da zavezanč ev
dolžnik plač a na davč ni račun zarubljeno terpriloga poroč evalca
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206. člen
Če dolžniku preneha delovno razmerje,
uč inkuje sklep o prisilni izterjavi tudi proti
drugemu izplačevalcu, pri katerem je dolžnik
po tem sklenil delovno razmerje, in sicer od
dneva, ko je temu delodajalcu vroč en sklep o
izvršbi.
Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v
delovnem razmerju, mora nemudoma v priporoč eni pošiljki posalti sklep o izvršbi delodajalcu, pri katerem je ta sklenil delovno razmerje in o tem obvestiti davč ni organ.
Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v
delovnem razmerju, mora nemudoma obvestiti davč ni organ, če ne ve, je je dolžnik
sklenil delovno razmerje.
207. člen
S prisilno izterjavo je mogože seč i na vse
zavezanč evo premič no premoženje, razen na
stvari, ki so od prisilne izterjave izvzete.
Če dolžniku ni mogoč e vroč iti sklepa o prisilni izterjavi to ni ovira za rubež. V takem
primeru se sklep o prisilni izterjavi vroč i zavezancu kasneje.
Če zavezanec noč e sam odpreti prostorov
in pokazati stvari v poslovalnici ali stanovanju, sme izvršitelj v navzoč nosti dveh prič
odpreti zaprte prostore, pohištvo in podobno,
da bi lahko opravil rubež.
Če izvršitelj ne more sam izvršiti prisilne
izterjave, ker naleti na fizič no upiranje ali tako
upiranje utemeljeno prič akuje, lahko zahteva
pomoč milice, da ga zavaruje pri izvršitvi sklepa. Pomoč milice zahteva od obč inskega
upravnega organa, pristojnega za notranje
zadeve.
Rubež in prodaja stvari ter druga opravila v
postopku za prisilno izterjavo niso dovoljena
ponoč i, v nedeljo ali na državni praznik.
Rubež premi.nih stvari se opravi v navzoč nosti zvezanca ali koga od polnoletnih članov
njegovega gospodinjstva in ene prič e oziroma v navzoč nosti dveh polnoletnih obč anov
ter prič , če pri rubežu ni navzoč zavezanec ali
član njegovega gospodinjstva.
208. člen
Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev zarubljenih stvari. Cenitev opravi sam izvršitelj,
po potrebi pa lahko poklič e posebnega cenilca.
Na zahtevo zavezanca mora izvršitelj poklicati cenilca, vendar pri tem ni vezan na osebo,
ki jo predlaga zavezanec.
209. člen
O opravljenem rubežu mora izvršitelj napraviti zapisnik. V rubežni zapisnik se vpišejo:
1. priimek in ime ter stalno prebivališč e
oziroma sedež zavezanca in podatki o drugih
osebah, ki sodelujejo pri izvršbi;
2. kraj in čas rubeža;
39
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3. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja rubež;
4. natanč no označbo in opis zarubljenih
predmetov;
5. vrednost zarubljenih predmetov ugotovljena s cenitvijo;
6. ime tistega, ki je opravil cenitev ter navedba, ali je zavezanec imel pripombe glede
osebe cenilca, višine cenitve in kakšne druge
pripombe;
7. ime tistega, ki so mu bile stvari zaupane v
hrambo;
8. ugotovitev, da sta bila zavezanec in hranitelj zarubljenih stvari opozorjena nazakonite posledice, če bi zarubljene stvari odtujila
ali poškodovala.
Ce je bil izvršitelj prisiljen uporabijati posebne ukrepe, se to vpiše v rubežni zapisnik.
Zapisnik o opravljenem rubežu podpišejo
izvršitelj, ki je opravil rubež, zavezanec ali
član njegovega gospodinjstva, navzoč e prič e,
cenilec in druge uradne osebe, ki so bile
navzoč e pri rubežu.
Če zavezanec oziroma njegov zastopnik
noč e podpisati zapisnika, ugotovi izvršitelj to
v zapisniku. Izvod zapisnika se vroč i zavezancu.
210. člen
Zarubljene premič ne stvari se pustijo v
hrambi pri zavezancu. Davč ni organ lahko
odloč i, da se zarubljene premič ne stvari zavezancu odvzamejo ter jih shrani ali pa izroč i v
hrambo komu drugemu.
Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno odvzamejo in izroč ijo v hrambo.
Na zarubljenih stvareh, ki so bile pušč ene v
hrambi pri dolžniku, je treba vidno označiti,
da so zarubljene.
v
211. člen
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so
lahko predmet izvršbe, se to vpiše v rubežni
zapisnik.
212. člen
Če so bile zavezanč eve premič ne stvari že
prej zarubljene pri kakšni drugi upravni ali
sodni izterjatvi, se ponovni rubež teh premič nin opravi tako, da se na prvem rubežnem
zapisniku napravi zaznamek. Če je prejšnji
rubež opravilo sodišč e, napravi sodišč e na
zahtevo davčnega organa v svojem rubežnem
zapisniku zaznamek o ponovnem rubežu.
O ponovnem rubežu se obvesti zavezanec.
213. člen
Če zavezanec izjavi, da so zarubljene stvari
last druge osebe, a nima za to dokazov, zarubi
izvršitelj tudi te predmete, mora pa opozoriti
to drugo osebo, da lahko v 8 dneh po opozorilu vloži pri sodišč u tožbo (izloč itveno tožbo),
da bi dokazala lastništvo. Če ta oseba v tem
roku ne predloži dokaza, da je vložila tožbo
pred sodišč em, se postopek prisilne izterjave
nadaljuje, kakor da ni bilo pripomb. Izjavo
treba vpisati v rubežni zapisnik.
Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je
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določ en v prejšnjem odstavku, se zadrži prodaja spornih zarubljenih stvari, dokler se ne
konč a spor.
214. člen
Če zavezanec zarubljene stvari odtuji, unič i
ali poškoduje; mora davčni organ vložiti zoper njega prijavo pri javnem tožilcu, za izterjavo dolgov pa se takoj opravi nov rubež, ne da
bi bilo treba za to izdati nov sklep.
215. člen
Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna
prodaja ne opravi v enem letu od rubeža oziroma od dneva, ko je bila zavezancu sporoč ena odloč ba o pritožbi po 224. členu ali sodba
o izločitveni tožbi po 213. členu tega zakona.
216. člen
Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, dokler ne preteč e osem dni od rubeža.
Izjemoma se lahko stvari, ki se rade kvarijo,
prodajo tudi pred pretekom 8 dnevnega roka
od rubeža.
Prodaja zarubjenih stvari se opravi praviloma na javni dražbi.
217. člen
Zavezanec sme s poprejšnjim pooblastilom
davč nega organa sam prodati zarubljene
stvari s tem, da kupec denar izroč i v odplač ilo
dolga, obresti in stroškov.
Če se na tak način lahko-popolnoma poravna dolg z obrestmi in stroški, je davč ni organ
dolžan dovoliti tako prodajo. Če pa bi se s
tako prodajo dosegla le delna poravnava dolga, o taki prodaji odloč i davčni organ, upoštevajoč pri tem, kakšne so možnosti, da se zarubljene premič nine vnovč ijo na javni dražbi.
Da bi se stvari bolje vnovč ile in prihranili
stroški, lahko določ i davč ni organ tudi kakšen
drug način vnovč enja mimo javne dražbe. V
takem primeru se stvari ne smejo prodati pod
cenilno vrednostjo.
218. člen
Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o
javni dražbi mora vsebovati podatke o času,
kraju in nač inu prodaje ter popis stvari s cenilno vrednostjo.
Oklic o ja»ni dražbi je treba objaviti na običajen nač in v kraju, kjer bo dražba in zavezanca o tem obvestiti najmanj pet dni pred prič etkom dražbe.
219. člen
Javna dražba se lahko prič ne tudi, če se je
javil en sam ponudnik.
Na javni dražbi ne sme nastopiti kot ponudnik zavezanec ali njegov družinski član in
tudi ne uradna oseba, ki je sodelovala pri
rubežu ali prodaji.
Zarubljene stvari se dajo na dražbo z zač etno ceno, ki je bila ugotovljena pri rubežu. Če
se na javni dražbi ne doseže zač etna cena, se
stvari prodajo za največ jo ponujeno ceno,
vendar ta cena ne sme biti manjša kot znaša
polovica vrednosti, ugotovljene pri rubežu.
priloga poroč evalca

Če se za posamezne stvari na javni dražbi
ne doseže niti polovica cenilne vrednosti, se
lahko napove ponovno dražba, na kateri se
stvari lahko prodajo ne glede na višino dosežene cene. Ponovna javna dražba se sme
opraviti šele po preteku petih dni od neuspele
dražbe.
220. člen
Izvršitelj mora voditi zapisnik o poteku javne dražbe. V njem navede zlasti čas in kraj
javne dražbe, imena ponudnikov in ponujene
zneske, imena kupcev in doseženo prodajno
ceno.
Zapisnik morajo podpisati izvršitelj, kupec
in zavezanec, če je bil navzoč pri dražbi. Zavezanec sme zahtevati, da se njegove pripombe
vpišejo v zapisnik; izvod zapisnika se vroč i
zavezancu.
221. člen
Kupec mora položiti ceno in prevzeti stvari
takoj po konč ani dražbi oziroma prodaji.
222. člen
Po konč ani dražbi davč ni organ s sklepom
razdeli znesek, dobljen s prodajo tako, da se
poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postopka, obresti do dneva vnovč enja stvari in davč ni dolg.
Presežek kupnine, ki ostane, se izroč i dolžniku.
223. člen
Če je bila javna dražba brezuspešna, ker ni
bilo kupcev ali ker so bile ponudbe prenizke,
lahko izda davč ni organ, namesto da bi določil drugo javno dražbo, sklep, naj opravi prodajo posebna trič lanska komisija. Komisijo
določ i davčni organ.
Komisija lahko določ i, da se stvari prodajo
neposredno ali po komisijski trgovini v istem
ali drugem kraju ali na kakšen drug primeren
nač in.
Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki
ne bi došegla niti polovico cenilne vrednosti.
O prodaji, ki jo je opravila komisija, se napravi poseben zapisnik, ki mora vsebovati potrebne podatke o prodaji in o nastalih stroških. Zapisnik podpišejo člani komisije in kupec oziroma zastopnik komisijske tgovine, če
so bile stvari prodane v .komisijski trgovini
Izvod zapisnika se vroč i zavezancu.
224. člen
Zoper sklep o prisilni izterjavi ter zoper posamezna opravila v izvršnem postopku se zavezanec lahko pritoži v osmih dneh po prejemu sklepa oziroma po izvedbi opravila.
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa oziroma
opravila, če ta zakon ne določ a drugač e.
Davč ni organ pa lahko izjemno do odloč itve o
pritožbi zadrži izvršitev sklepa.
V pritožbi zoper sklep o prisilni izterjavi ter
zoper posamezna opravila v izvršilnem postopku ni mogoč e izpodbijati pravilnosti odloč be, ki se izvršuje.
priloga poroč evalca

225. člen
Prisilna izterjava iz zavezanč evega nepremič nega premoženja je dovoljena le, če davkov ni bilo mogoč e izterjati iz njegovega premič nega premoženja ali iz njegovih dohodkov
iz terjatev.
Prisilno izterjavo davkov iz zavezanč evega
nepremič nega premoženja opravi na zahtevo
davč nega organa sodišč e po zakonu o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78).
226. člen
Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec
plač a dolžni davek z obrestmi in stroški ali ko
dolg kako drugače preneha.
227. člen
Za izvršilni naslov po tem zakonu se šteje
odloč ba o odmeri davka.
Če se izterjujejo zaostali davki iz več odmernih odloč b, je izvršilni naslov lahko tudi
dolgovni seznam o zaostalih davkih, ki ga
sestavi davč no knjigovodstvo, overi pa predstojnik davčnega organa.
Če je davč ni organ pristojen za izterjavo
drugih obveznosti, katere niso odmerili davč ni organi, je izvršilni naslov izvršljiva odloč ba,
izvršljiv plačilni nalog ali nalog za prisilno
izterjavo, ki mora med drugim vsebovati tudi
številko in datum odločbe ali plač ilnega naloga o naložitvi dajatve in potrdilo o izvršljivosti.
228. člen
Zavezanec je dolžan plač ati vse stroške prisilne izterjave.
Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov
odpravijo ali če se kasneje dokaže, da niso bili
upravič eni, trpi stroške teh ukrepov organ, ki
je izdal sklep o prisilni izterjavi.
Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo
50 dinarjev; stroški prisilne prodaje znašajo
1% od davč nega dolga in obresti vendar najmanj 100 dinarjev.
Za vsako pot izvršitelja v zvezi s prisilno
izterjavo se zavezancu zaračunajo stroški v
znesku 20 dinarjev.
Zavezanca bremenijo tudi vsi drugi stroški
(za čuvanje, prevoz, stroški cenilcev in drugo)
v dejanskih zneskih.
229. člen
Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se
najprej poravnajo stroški prisilne izterjave,
potem obresti in nazadnje dolžni davek in
denarne kazni.
7. Odpis davka zaradi neiztertjivosti
230. člen
Davč ni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot neizterljiv.
Davč ni dolg se šteje za neizterljivega:
1. če je zavezanec umrl ali se je neznano
kam odselil in ni pustil niti premič nega niti
nepremič nega premoženja, iz katerega bi se
mogli davki izterjati; če se zavezanec, ki se je
odselij, znova vrne ali se zve za njegovo prebi-
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vališč e, se ponovno zadolži za odpisani davek, razen če je med tem zastarala pravica do
izterjave;
2. če se s prisilno izterjavo, ki se je vsako
leto brezuspešno poskušala, dolg ni mogel
izterjati niti tretje leto odkar je zapadel v plač ilo; izjemoma se dolg odpiše tudi pred potekom tretjega leta, če se je pri prisilni izterjavi
ugotovilo, da ne kaže, da bi se mogel dolg v
določ enem času izterjati.
231. člen
Izvršni svet obč inske skupšč ine lahko na
obrazložen predlog davč nega organa odloč i,
da se zavezancu davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo spravilo v
nevarnost nujno preživljanje zavezanca in
njegovih družinskih članov.
Pri zavezancih, ki so lastniki nepremič nega
premoženja, lahko organ iz prejšnjega odstavka,_ki je pristojen za odpis, predlaga, da
se davčni dolg zavaruje z vknjižbo zastavne
pravice na njihovih nepremič ninah.
8. Poroštvo
232. člen
Če davka ni bilo mogoč e izterjati iz zavezanč evega premoženja, se ta izterja iz premoženja članov njegovega gospodinjstva, ki so
to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca.
Ce je zavezanec z namenom, da bi se izognil plač ilu davka, s pravnim opravilom odtujil
premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega gospodinjstva, lahko obč ina tako pravno
opravilo izpodbija pred sodišč em, če je kupec
vedel za tak namen zavezanca.
Za plačilo davkov, ki se odtegujejo, je porok
izplač evalec.
233. člen
Obč inska skupšč ina predpiše merila, kdaj
sme davč ni organ od zavezanca zahtevati poroštvo za plač ilo davčnih obveznosti.
Poroštvo obsega pismeno izjavo ene ali več
fizič nih ali pravnih oseb, s katero se zavezujejo poravnati davčne obveznosti zavezanca, če
jih sam ne poravna in če jih ne bi bilo mogoč e
prisilno izterjati iz njegovega premoženja.
Iz poroštvene izjave mora biti razvidno, ali
velja poroštvo za vse premoženje ali samo za
določ eni del porokovega premoženja, kot tudi, da se izpolnitev porokove obveznosti zavaruje z zastavo ali na kakšen drug nač in.
Če zavezanec, od katerega je organ zahteval poroštvo, v roku, ki mu je bil določ en, ne
predloži ustrezne poroštvene izjave, lahko
davč ni organ zoper takega zavezanca izreč e
varstveni ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti za čas do eneaa
leta.
Obč inska skupšč ina lahko predpiše, kdaj je
poroštvo po določ bah tega člena pogoj za
pridobitev dovoljenja za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti.
234. člen
Kadar ima več oseb dohodke od opravljanja

gospodarskih dejavnosti v skupni obratovalnici, se sme davek, ki odpade na posameznega zavezanca, prisilno izterjati iz vsega premoženja ustanoviteljev.
235. člen
Družbenopolitič ne skupnosti imajo prednostno pravico do izterjave davkov, obresti,
stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni iz
dohodkov in premoženja zavezanca, če ni po
veljavnih predpisih drugače določ eno.
236. člen
Obč an, ki odtuji ali pridobi nepremič no premoženje, mora ob overitvi podpisov na pogodbi o prenosu takega premoženja pri pristojnem organu predložiti dokaz, daje plač al
vse zapadle obveznosti, ki jih izterjuje davč ni
organ.
Ko se vloži pri sodišč u predlog za prenos
nepremič nine na podlagi sodne poravnave ali
po sodni odloč bi o prenosu na podlagi priznanja prejšnega lastnika, da je nepremič nino
prodal, morata obč an, ki na taki podlagi prenaša nepremič nino, in obč an, na katerega se
nepremič nina prenaša, predložiti dokaz o plačilu vseh zapadlih obveznosti, ki jih izterjuje
davč ni organ.
Brez dokaza o plač anih zapadlih obveznostih po prvem in drugem odstavku tega člena
ni mogoč e overiti podpisov na pogodbi o prenosu nepremič nine oziroma ni mogoč prenos
nepremič nine v javnih knjigah.
V primerih, ko obč an prenaša nepremič no
premoženje na uporabnika družbenih sredstev, je mogoč e overiti podpise na pogodbi in
izvršiti prenos v javnih knjigah brez dokaza o
plač anih zapadlih obveznostih, če se uporabnik družbenih sredstev zaveže, da bo kupnino
do višine odsvojiteljevih neplač anih obveznosti nakazal za poravnavo teh obveznosti. Če
uporabnik družbenih sredstev ne ravna po
določ bah prejšnjega stavka, se dolg odsvojitelja, do višine izplačane kupnine, izterja od
njega.
Za obč ane, ki si pridobi nepremič nine v
obč ini, v kateri nimajo stalnega prebivališč a,
mora sodišč e, pri katerem je bil opravljen
prenos nepremič nine, poslati en izvod zemljiškoknjižnega sklepa davč nemu organu obč ine, v kateri ima stalno prebivališč e tisti, na
katerega se nepremič nina prenaša, in sicer v
tridesetih dneh od izdaje zemljiškoknjižnega
sklepa, na podlagi katerega se prenaša lastnina na nepremič nini.
Za obč ane, ki si postavijo stanovanjsko hišo
ali kakšen drug gradbeni objekt v obč ini, v
kateri nimajo stalnega prebivališč a, mora
upravni organ obč ine, ki izda dovoljenje za
uporabo zgrajene stanovanjske hiše oziroma
objekta, v tridesetih dneh poslati en izvod
dovoljenja davč nemu organu obč ine, v kateri
ima stalno prebivališče tisti, ki mu je dovoljenje izdano.
237. člen
Zavezanec za davek iz kmetijskih dejavnosti
po dejanskem dohodku, iz gospodarskih dejavnosti in poklicnih dejavnosti, ki odtuji v
priloga poroč evalca
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tem zakonu določ ena osnovna sredstva, s katerimi je opravljal dejavnost, mora najprej poravnati svoje davč ne in druge obveznosti, ki
jih izterjuje davč ni organ.
Če novi lastnik prevzame premoženje iz
prejšnjega odstavka, davek pa ni piačan, je do
vrednosti prevzetega premoženja solidarno s
prejšnjim lastnikom porok za plač ilo zapadlega davka.
9. Zastaranje
238. člen
Pravica do odmere davka, razen davka od
nenapovedanega dohodka in pravica do
uvedbe postopka zaradi kršitev določ b tega
zakona zastarata v petih letih po preteku leta,
v katerem bi bilo treba odmeriti davek oziroma v katerem so bile kršene določ be tega
zakona.
Pravica do izterjave davka in pravica do
izterjave obresti, stroškov prisilne izterjave in
denarnih kazni zaradi kršitve določ b tega zakona zastarata v petih letih po preteku leta, v
katerem bi jih bilo treba izterjati.
Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski,
ki jih je nepravilno ali preveč plač al na rač un
davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in
denarnih kazni, zastara v petih letih po preteku leta, v katerem jih je plač al.
239. čien
Zastaranje pravice do odmere davka ustavi
vsako uradno dejanje davč nega organa, ki mu
je namen odmera davka in je dano v vednost
zavezancu.
Zastaranje pravice do izterjave davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni ustavi vsako uradno dejanje davč nega organa, ki mu je namen izterjava in je dano v
vednost zavezancu.
Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali
preveč plačanega davka, obresti, stroškov
prisilne izterjave in denarnih kazni ustavi vsako dejanje, ki ga zavezanec oziroma kaznovani stori pri pristojnem organu, da doseže vračilo.
Po vsaki ustavitvi zastaranja zač ne znova
teč i zastaralni rok.
Zastaranje pa nastopi v vsakem primeru, ko
preteč e 10 let od dneva, ko je prvič začelo
teč i.
10. Evidenca in knjiženje davkov
240. člen
Davki po tem zakonu in drugi prispevki in
davki, ki jih odmerjajo ali pobirajo davč ni organi, se knjižijo pri davč nih organih.
Po preteku leta, najkasneje pa do 31. marca, sestavi davčni organ letni zaključ ni rač un.
Letni zaključ ni račun potrdi obč inska skupščina.
Republiška uprava za družbene prihodke
predpiše računski načrt, način knjiženja in
način sestave letnega zaključ nega računa.
priloga poroč evalca

241. člen
Republiška uprava za družbene prihodke
izda navodilo o izvajanju odmere in izterjave
davkov in o vodenju evidenc.
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242. člen
Organizacije združenega dela, organi družbenopolitič nih skupnosti ter druge samoupravne brganizacije in skupnosti morajo plačila obč anom za dobavljeno blago, opravljene
storitve ter druge prejemke nakazovati na njihove žiro račune.
Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije določ i,
kateri obč ani in pri kateri banč ni organizaciji
morajo odpreti žiro račun, kot tudi nač in sporoč anja teh podatkov davč nim organom.
Obč anom, ki niso dolžni odpreti žiro rač una, pa smejo izplač evalci iz prvega odstavka
tega člena neposredno izplač evati prejemke
samo^č e predložijo pismeno izjavo, da niso
dolžni odpreti žiro računa
Banč ne organizacije iz prvega odstavka tega člena so dolžne pristojnemu davč nemu
organu pošiljati podatke o imetnikih žiro računov in o poslovanju preko žiro rač unov.
243. člen
Zavezanci za davek iz kmetijskih, gospodarskih in poklicnih dejavnosti, katerim se
davek odmerja po dejanskem dohodku in poslovno sodelujejo z organizacijami združenega dela, organi družbenopolitič nih skupnosti
ter drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi, morajo pred predložitvijo računa
oziroma potrdila o plačilu tem organizacijam,
predložiti rač un oziroma potrdilo davč nemu
organu, ki ga evidentira. Če ima zavezanec pri
davč nem organu neplačane zapadle obveznosti, lahko zapiše davčni organ na rač un
oziroma potrdilo nalog izplačevalcu, naj ob
izplačilu odtegne zapadle obveznosti. Natanč nejše predpise o evidentiranju računov
izda republiška uprava za družbene prihodke.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
244. člen
Zavezanec - obč an ali civilno pravna oseba
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
500 do 10.000 dinarjev, za prekrške v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti pa
20.000 dinarjev:
1. če na osebni poziv davč nega organa ne
predloži v določenem roku podatkov, potrebnih za odmero davka, ki bi jih moral predložiti
(prvi odstavek 24. člena);
2. če davč nemu organu ne dovoli pregledati delovnih in drugih prostorov, v katerih se
opravlja dejavnost ali hrani material oziroma
proizvodi oziroma mu ne dovoli pregledati
naprav, blaga, poslovnih knjig, pogodb, listin
in drugih dokumentov, ki omogoč ajo vpogled
v poslovanje zavezanca glede tega, kako izpolnjuje svoje davč ne obveznosti, ali če ga pri
pregledu ovira (drugi odstavek 24. člena);
3. če.ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno
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vodi poslovne knjige, ki jih je dolžan voditi
'(19. člen);
4. če za evidentiranje gotovinskega prometa ne uporablja registrske blagajne (20. člen);
5. če ne sporoč i v predpisanem roku prič etek opravljanja dejavnosti, iz katere ima dohodek, od katerega se plač uje davek (77. in 160.
člen);
6. če se izmika plač ilu odmerjenega oziroma določ enega davka in ne poravna svoje
obveznosti v šestih mesecih od dneva, ko je
zapadla v plačilo, in če se je v tem času
brezuspešno poskušala prisilna izterjava;
7. če na vroč eni osebni poziv ne vloži napovedi za odmero davka v primerih, ko ni
možno uporabiti sankcijo iz 160. člena tega
zakona;
8. če na zahtevo davčnega organa ne da
podatkov, s katerimi razpolaga (drugi odstavek 25. člena);
9. če v predpisanem roku ne obvesti davč nega organa o tem, daje prenehal izpolnjevati pogoje za obdavč enje v pavšalnem letnem
znesku (peti odstavek 72. člena in tretji odstavek 87. člena);
10. če na zahtevo davčnega organa ali na
javni poziv v določ enem roku ne predloži podatkov o svojem premoženju, sredstvih in porabi ter o dohodkih (171. in 180. člen).
Z denarno kaznijo od 600 do 6.000 dinarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba
civilno pravne osebe, ki stori kakšno dejanje
iz prejšnjega odstavka.
Poleg denarne kazni za prekršek iz prvega
odstavka tega člena se lahko izreč e storilcu
tudi varstveni ukrep odvzema dovoljenja za
opravljanje samostojne dejavnosti za čas do
enega leta.

katerih se obrač unava in plač uje davek po
tem zakonu, ne obrač una in ne vplač a ustreznega zneska davka (181. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacije združenega
dela, organa družbenopolitič ne skupnosti,
samoupravne organizacije in skupnosti.

245. člen
Pooblašč ena oseba davč nega organa lahko
za prekrške iz 2., 3. in 4. toč ke prvega odstavka 244. člena tega zakona izreče takoj na
mestu denarno kazen v znesku 1.000 dinarjev.

250. člen
Organizacija združenega dela ter druga samoupravna organizacija in skupnost se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000
do 50.000 dinarjev, če plač a obč anu dobavljeno blago ali opravljeno storitev po rač unu, ki
ni bil pred tem evidentiran pri davč nemu organu (243. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka.

246. člen
Zavezanec, ki je napovedal manjšo davč no
osnovo kot.jo je dejansko dosegel, ali ki ni
prijavil premoženja, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od štirikratnega do desetkratnega zneska zatajenega davka, če utaja
davka, ki odpade na nenapovedani dohodek
oziroma premoženje, nima za posledico kazenske odgovornosti za davčno zatajitev.
Poleg denarne kazni za prekršek iz prejšnjega odstavka se sme izreč i storilcu tudi
varstveni ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti za čas do enega
leta.
247. člen
Z denarno kaznijo od enkratnega do petkratnega zneska neplač anega davka, ki se
obrač unava in plač uje pri izplač evanju osebnih in drugih dohodkov (davek po odbitku), se
kaznuje organizacija združenega dela in druga samoupravna organizacija in skupnost, če
pri izplač ilu osebnih in drugih dohodkov, od
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248. člen
Z denarno kaznijo od enkratnega do petkratnega zneska neplač anega davka se kaznuje za prekršek obč an, če stori dejanje iz
prvega odstavka 247. člena tega zakona ozirqma zavezanec, ki mora po določ bah tega
zakona sam obračunati in vplač ati davek, da
tega ne stori v roku, ki je določ en v tem
zakonu.
249. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, samoupravna organizacija ter
skupnost in služba družbenega knjigovodstva, če ne pošlje davč nemu organu v določ enem roku podatkov, ki so potrebni za pravilno
odmero davč nih obveznosti in ki mu jih je po
zakonu dolžna dati oziroma davčnemu organu ne omogoči vpogleda v svoje poslovne
knjige in evidence zaradi ugotavljanja podatkov, pomembnih za odmero davkov (prvi odstavek 25. člena).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka.

251. člen
Organizacija združenega dela ter druga samoupravna organizacija in skupnost se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000
do 50.000 dinarjev, če izplač a neposredno
obč anu dohodek, ki bi mu ga smela izplač ati
samo na žiro rač un, ali če mu izplač a dohodek brez njegove pisne izjave, da ni dolžan
odpreti žiro rač una (prvi in tretji odstavek 242.
člen).
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se
kaznuje za prekršek banč na organizacija, ki
odpre obč anu žiro rač un v nasprotju s predpisi o žiro rač unih oziroma, ki davč nemu organu ne nudi podatkov o poslovanju preko žiro
rač unov (drugi in četrti odstavek 242. člen).
priloga poroč evalca

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacij iz prvega in drugega odstavka tega čiena.
252. člen
Obč an, ki v nasprotju s predpisi o žiro računih hkrati odpre več žiro računov, se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo od 3.000 do
30.000 dinarjev (drugi odstavek 242. člen).
Obč an, ki v zvezi z izplačilom dohodkov da
neresnič no izjavo, da ni dolžan odpreti žiro
rač una, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev (tretji odstavek 242. člen).
253. člen
Postopek o prekrških iz 244., 246., 248.,
249., 250., 251. in 252. člena tega zakona vodi
davč ni organ.
O pritožbi zoper odloč bo, izdano na prvi
stopnji, odloč a Republiška uprava za družbene prihodke.
Pritožba zoper odloč bo ne zadrži njene
izvršitve, zadrži pa izvršitev varstvenega ukrepa odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti.
Davčni organ lahko izjemoma do odločitve
o pritožbi odloži izvršitev kazni.
Davč ni organi vodijo postopek o prekrških
po določ bah zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 12/77 in 30/78), če ni s tem zakonom
drugače določ eno.

priloga poroč evalca

XV. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
254. člen
Zač asne oprostitve in olajšave, ki so bile
priznane pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo do poteka roka, do katerega so priznane,
razen zač asnih oprostitev, katere so bile odpravljene že s prejšnjimi predpisi.
255. člen
Do izdaje republiškega zakona, ki bo določil pogoje in priznavanje statusa samostojnega umetnika, se v zvezi s priznavanjem1 davč ne olajšave po šestem odstavku 97. člena tega
zakona štejejo za samostojne umetnike tisti,
katerim je republiška komisija za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov priznala
lastnost umetnika v zvezi s plač evanjem obveznosti za socialno zavarovanje.
256. člen
Ta zakon zač ne veljati osmi dan po objavi v
uradnem listu SRS, uporablja pa se od 1
januarja 1982.
.
'
'
257. člen
Z dnem, ko zač ne veljati ta zakon preneha
veljati zakon o davkih obč anov (Uradni list
SRS, št. 21/74, 39/74, 5/76, 10/76, 31/76 in
8/78), razen določ b prvega odstavka 51. člena, 54. člena in prvega, drugega, tretjega,
četrtega, petega in šestega odstavka 153. člena, ki veljajo dokler ne bo na novo ugotovljen
dohodek iz kmetijstva na podlagi posebnega
zakona iz drugega odstavka 44. člena tega
zakona. Posebni zakon iz drugega odstavka
44. člena tega zakona je potrebno sprejeti do
31/12-1983.
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ANALIZA
o delovanju in izvajanju davč nega sistema in davč ne
politike - po vzetek*
Analiza je pripravljena z vidika uresničevanja ustavnega
načela, da prispevajo za zadovoljevanje splošnih družbenih
potreb več tisti, ki dosegajo večji dohodek. Ta naloga je bila
tudi določena v resoluciji o družbenoekonomski politiki in
razvoj SR Slovenije v letu 1981.
S samostojno republiško zakonodajo na področju obdavčevanja občanov smo v SR Sloveniji pričeli v letu 1972, to je
določanje davčnega sistema virov in vrst davkov, ko smo
sprejeli zakon o davkih občanov, ki z nekaj spremembami in
dopolnitvami velja še danes. S to analizo je analizirano delovanje in izvajanje davčnega sistema in davčne politike v obdobju od leta 19/2-1980, kot je določena v veljavnem zakonu
in v odlokih o davkih občanov, v predpisih o prometnem
davku ter medrepubliških dogovorih sklenjenih s področja
obdavčevanja dohodkov občanov.
Z zakonom o davkih občanov se je hotelo zagotoviti predvsem izvajanje naslednjih ciljev:
- da davčna politika čim neposredneje in učinkoviteje prispeva k doseganju ciljev ekonomske in socialne politike;
- da se davčna politika uveijavi kot učinkovitejši instrument omejevanja neupravičene socialne diferenciacije;
- da se doseže preporazdelitev davčnih obveznosti med
zavezanci glede na njihovo gospodarsko in davčno sposobnost;
- da se doseže čimbolj izenačena obremenitev osebnih
dohodkov z družbenimi obveznostmi in v ta namen uvedejo
nekatere kompenzacijske davščine;
- da tudi na davčnem področju dosledneje uresničimo
ustavna načela o družbenoekonomskem položaju osebnega
dela;
- da se izpopolnijo zakonske rešitve, ki bodo omogočale
popolnejše zajemanje dohodkov od premoženja v obdavčitev
ter ustreznejše obdavčevanje teh dohodkov ter same posesti
premoženja;
- da z razširjanjem obdavčitve skupnega dohodka poglobimo uresničitev ustavnega nač ela, po katerem občani z višjimi dohodki tudi relativno več prispevajo h kritju splošnih
družbenih potreb, z ustreznimi družinskimi olajšavami pa
zagotovimo večji, vpliv družinskih razmer na obdavčitev;
- da se razvije tiste instrumente, ki bodo omogočali uč inkovitejši nastop zoper davčne zatajitve in druge negativne
pojave na tem področju, v tem sklopu naj posebej opozorimo
na prizadevanja, da razvijemo institucijo ugotavljanja izvora
premoženja.
Že ob sprejetju zakona leta 1972 je bilo povdarjeno, da je
sprejeti sistem obdavčitve občanov potrebno nenehno izpopolnjevati tako, da bo vsklajen z razvojnimi cilji na posameznih področjih družbenega življenja, da se mora poleg fiskalne
funkcije upoštevati enakopravno tudi ekonomsko, politično in
socialno funkcijo davčne politike. Le tako lahko nastopa
davčna politika kot aktiven družbene dejavnik, ki preprečuje
negativne pojave (davčne utaje, pridobivanje dohodkov mimo
dela, bogatenje in drugo) in omejuje socialno diferenciacijo.
Čeprav je na račun delovanja davčnega sistema v sedanjem
pa tudi v preteklem obdobju izrečenih več kritik pa nam
analiza pove, da smo v letih veljavnosti republiškega zakona o
davkih občanov dosegli tudi pozitivne rezultate v kvalitetnem
kot kvantitativnem pogledu, da smo v davčni politiki marsikaj
spremenili in je veljavni dačni sistem po svojih rešitvah, vsebini in učinkih bistveno boljši od prejšnjega, ki je bil dokaj
liberalističen (sporazumno pogodbeno dogovarjanje o višini
davčnih obveznosti, pavšaliranje v večjem obsegu, toleriranje
kršitev, izrekanje kazni v manjši meri in blagi obliki in drugo).
Ne moremo pa trditi, da so bili veljavni davčni predpisi z i/so
doslednostjo izvajam, zlasti smo še vedno premalo uspešni
pri spremljanju in zajemanju dohodkov, ki jih dosegajo ob-

čani predvsem z opravljanjem dejavnosti ter je še vse preveč
pojavov izigravanja davčnih predpisov in izmikanja davčnim
obveznostim. Vzroke za te pomanjkljivosti bi našli v dejstvu
da še vedno nismo ustrezno družbeno organizirani, da
davčna inšpekcija ni učinkovita ker svoje funkcije ne opravlja
-na terenu«. Potrebno pa je tudi v nekaj primerih izpopolniti
davčne predpise, da se bodo v večji meri preprečevale možnosti za prikrivanje dohodkov in druga izigravanja teh predpisov.
Po posameznih davčnih vrstah so iz zbranih podatkov o
obsegu dohodkov, o številu zavezancev, o višini davkov ter o
problematiki, ki zadeva to področje, ugotovljeni učinki delovanja in izvajanja sistema. Dani so tudi predlogi za dopolnitev
davčnih in drugih predpisov.
V analizi je prikazan tudi potek in obseg prisilne izterjave
družbenih obveznosti, ki jih dolgujejo občani, Pregled števila
iz stavljenih opominov in sklepov o prisilni izterjavi ter o
posegih na premičnine ter nepremičnine, nam kaže, da se
pretežni del dolga izterja že po opominu, nekaj s posegom na
osebne dohodke in terjatve zavezancev, manj pa s posegom —
rubežem na premične predmete ter z zemljiško knjižnim zavarovanjem terjatev na nepremičnine.
Iz pregleda o udeležbi davkov v proračunih družbenopolitičnih skupnosti je razvidno na primer za leto 1980, da 37,6%
vseh dohodkov občinskih proračunov odmerijo in poberejo
občinske uprave za družbene prihodke, medtem ko ostali del
priteka »po avtomatizmu«, ko je izplačevalec osebnega dohodka dolžan obračunati, odtegniti in vplačati določene družbene obveznosti ob izplačilu (napr. prometni davek od opravljenega prometa s končnim potrošnikom, davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in drugo).
Nadalje je prikazano izvajanje kazenskih sankcij s pregledom o številu izrečenih mandatnih kazni in o uvedenih postopkih o davčnih prekrških.
Organizirost, kadrovske zasedbe ter opremljenost občinskih uprav za družbene prihodke je navedena v posebnem
poglavju.
Skupščina SR Slovenije je na sejah zbora občin in zbora
združenega dela dne 19. decembra 1979 sprejela osnutek
zakona o davkih obč anov, Pripombe in predloge k osnutku
zakona je republiška uprava za družbene prihodke proučila in
pripravila stališča do pripomb, predlogov in mnenj iz razprave
o osnutku zakona o davkih občanov. To gradivo sta obravnavala oba odbora za finance zborov skupščine ter stališča
sprejela. Nato je bil pripravljen predlog zakona (objavljen v
skupščinskem poročevalcu - 20/8-1980 - ESA - 284), v katerega se je vključilo rešitve iz obstoječega gradiva.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k predlogu zakona o
davkih občanov prejel pripombe organizacij združenega dela,
drugih organizacij in skupnosti ter posameznikov, ki so bile
taKe narave, da so zahtevale podrobnejšo proučitev, eventualne dopolnitve in spremembe pa dodatno družbeno verifikacijo in zato predlagal Skupšč ini SR Slovenije, da odloži
obravnavo predloga zakona o davkih občanov.
Republiška uprava za družbene prihodke je pripombe k
predlogu zakona o davkih občanov temeljito prouč ila in nato
pripravila amandmaje k predlogu zakona o davkih občanov. Z
njimi so ustrezneje rešena vprašanja v zvezi z opredelitvijo
pristojnosti občine kot temeljnega nosilca davčne politike,
obdavčevanjem dohodka iz kmetijstva in obdavčevanjem dohodkov od dejavnosti brez ustreznega dovoljenja. Medtem, ko
bodo vprašanja v zvezi z ugotavljanjem izvora premoženja
urejena s posebnim zakonom. O navedenih odprtih vprašanjih je razpravljal Republiški družbeni svet za gospodarski
razvoj in ekonomsko politiko posebej pa še o <•Analizi obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva in predlogih možnih rešitev za

"Gradivo je. povzetek širše analize o delovanju in izvajanju davč nega sistema in davč ne politike, ki je bila prav tako
predložena Skupšč ini SR Slovenije in je na razpolago v dokumentaciji Skupšč ine SR Slovenije
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prehod na odmerjanje davka od dohodkov iz kmetijstva od
katastrskega dohodka na dejanski dohodek« 22. aprila 1981,
O navedeni analizi so razpravljale tudi vse organizacije oziroma organi, katerih predstavniki so sodelovali pri pripravi
navedene analize (Republiški komite, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški komite za delo, Republiški sekretariat za finance, Republiška konferenca SZDL, Gospodarska
zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Kmetijski institut Slovenije in Geodetska uprava Slovenije) in odbora za
finance ter odbor za agrarno politiko Skupščine SR Slovenije,
Na podlagi navedene analize in zaključkov iz razprav o
uvedbi obdavčevanja po dejanskem dohodku v kmetijstvu,
kot tudi ugotovitev ter predlaganih rešitev v tej analizi predlagamo še nadaljnje dopolnitve oziroma spremembe predloga
zakona o davkih občanov oziroma amandmajev k predlogu
ter predloge za ureditev nekaterih drugih vprašanj, ki zadevajo obdavčevanje občanov ter doslednejše izvajanje davčne
politike, in sicer:
1. Glede na to, da se po drugem odstavku 117. člena
zakona o združenem delu sredstva, ki se iz čistega dohodka
temeljne organizacije izločajo za skupno porabo, štejejo
glede plačevanja davkov in prispevkov za sredstva osebnih
donodkov delavcev, če zakon ne določa drugače, predlagamo, da se izplač ila delavcem iz sredstev skupne porabe
tudi uvrščajo med osebne dohodke delavcev od katerih se
plačuje davek od osebnega dohodka delavcev.
2. Od osebnih dohodkov, ki jih dosegajo delavci iz delovnega razmerja za delo opravljeno praviloma izven polnega
delovnega časa (nadurno delo, delo, ki traja manj kot polovico delovnega časa in drugo) se določajo posebne stopnje
republiškega davka od osebnega dohodka delavcev. Predla-,
gamo, da se od takšnih osebnih dohodkov plačujejo najmanj
takšne obveznosti, kot jih plačujejo delavci iz osebnega dohodka za polni delovni čas (davke in prispevke iz osebnega
dohodka) ter iz dohodka, kjer je osnova osebni dohodek. Ob
začrtani politiki zaposlovanja bi delno tudi z naravnavanjem
višjih stopenj davka (kot iz rednega dela) lahko z davčno
politiko destimulirali tovrstne zaposlitve in s tem oryogočiii
izvajanje politike zaposlovanja.
3. Ker veljavni davčni sistem ni v zadostni meri upošteval
različne dohodkovne sposobnosti kmečkih gospodarstev,
predlagamo postopen prehod na sistem ugotavljanja in obdavčevanja po dohodku. Dohodek kmečkega gospodarstva,
naj bi se za krog zavezancev, ki se ukvarjajo s takšno vrsto
proizvodnje, ki je vezana na obdelavo zemljišč, ugotavljal
vsako leto na podlagi določenih meril oziroma normativov.
Tak sistem bi omogočal, da se v obdavčitev zajemajo nadpoprečno doseženi dohodki, ki pogosto niso le rezultat vloženega dela, istočasno pa tudi neobdelana ali slabo obdelana
zemljišča. Za krog zavezancev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
ki ni ali je le v manjšem obsegu vezana na obdelavo zemljišč
predlagamo, da se uvede obdavčevanje po ugotovljenem dejanskem dohodku.
Zaradi pospeševanja razvoja družbeno organizirane proizvodnje ter povečevanja produktivnosti dela preko procesa
združevanja dela, sredstev in zemlje je potrebno v davčni
sistem vgraditi rešitve, ki bodo ugodnejše za kmete, ki so
vključeni v družbeno organizirano in usmerjeno kmetijsko
proizvodnjo.
Da ne bi prihajalo do občutnih razlik v skupnih obremenitvah med zavezanci, ki so zdravstveno in starostno zavarovani
kot kmetje in med drugimi zavezanci, ki te pravice uživajo iz
naslova delavskega zavarovanja predlagamo rešitev, po kateri
naj bi bilo z zakonom določeno, da skupna stopnja davka iz
kmetijstva za druge zavezance ne more biti manjša kot je
skupna stopnja davkov in prispevkov, po kateri plačujejo
davek in prispevke zavezanci, ki so zdravstveno zavarovani
kot kmetje oziroma združeni kmetje.
Opredelitev davčnega zavezanca naj bi praviloma temeljila
na ustvarjenem dohodku. Zato predlagamo, da v primeru
obdavčevanja po dejanskem dohodku nastopa kot davčni
zavezenec občan, ki se ukvarja s takšno vrsto kmetijske proizvodnje, zaradi katere je preuvščen na obdavčevanje po dejanskem dohodku.
4. Med dohodke iz gospodarskih dejavnosti, ki jih po zakonu o davkih občanov obdavčujemo, je treba vključ iti tudi
dohodke občanov, ki jih dosegajo z opravljanjem gospodarskih dejavnosti brez dovoljenja oziroma brez potrdila o prigla-

sitvi dejavnosti. Te dohodke naj bi obdavčevali po dejanskem
dohodku. Predlagamo, da se občanu, ki takšno nedovoljeno
dejavnost opravlja trajno aH sezonsko, predpiše davek iz
gospodarskih dejavnosti od davčne osnove, ki ne more biti
nižja od 50%-nega osebnega dohodka ugotovljenega za enak
ali podoben poklic po družbenem dogovoru o merilih in
načinu ugotavljanja osebnih dohodkov delovnih ljudi, ki z
osebnim delom opravljajo dejavnost.
Ne glede na obdavčevanje teh dohodkov, pa so uprave za
družbene prihodke dolžne obvestiti o opravljanju nedovoljene
dejavnosti pristojne organe.
5. Večina občin v SR Sloveniji je uvedla davek na dohodke
od premoženja tudi na dohodke dosežene s prodajo premičnin, če je zavezanec tak predmet posedoval manj kot dve
oziroma tri leta. Večina je določila tudi vrednostni cenzus
dohodka, ki se je gibal zelo različno od 10.000 do 30.000 din.
Zaradi enotne ureditve in zagotovitve zajemanja dohodkov
doseženih s prodajo premičnin trajnejše uporabne vrednosti
je po predlogu zakona o davkih občanov določeno, da se ta
davek plačuje, če posamična vrednost predmeta presega 60%
poprečnega letnega čistega osebnega dohodka delavcev v
gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu ter da se davek
ne plača, če je preteklo več kot tri leta od pridobitve premičnine.
Taka rešitev odpravlja raznolikost ureditve obdavčevanja
dohodkov od premičnin, predlagamo pa, da se opusti določba o oprostitvi (posedovanja predmeta več kot tri leta).
Glede na to, da gre za dohodke dosežene s prodajo premičnin, kjer je dokazovanje triletnega lastništva dokaj sporno
razen pri predmetih, ki podlegajo registraciji, kot na primer
osebni avtomobili, tovorna vozila idr. in ker gre za predmete
večjih vrednosti, kjer se obdavčuje doseženi dohodek (razlika
med prodajno ceno in valorizirano nabavno vrednostjo s
potrebnimi stroški) menimo, da je ne glede na dobo posesti
obdavčitev utemeljena in predlagamo temu ustrezno zakonsko dopolnitev.
6. Davek na dediščino in darila ne plač a dedič ali obdarjenec, ki se po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih šteje za
kmeta, če podeduje ali dobi v dar kmetijska zemljišča. Davka
tudi ne plača dedič - prevzemnik kmečkega gospodarstva, ki
se v skladu s 3. členom zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih gospodarstev (kmetij) šteje za kmeta.
Da ne bi prihajalo do morebitnih zlorab s kmetijskimi zemljišči in kmetijami, pridobljenimi z dedovanjem aH darilom, je
navedena oprostitev omejena s tem, da preneha in se davek
naknadno odmeri, če dedič ali obdarjenec pred pretekom
petih let tako nepremičnino odtuji, oziroma če se v tem roku
preneha z osebnim delom ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo.
V primerih, ko kmetje, ki so podedovali kmetijsko zemljišče
ali kmetijo, pa jo zaradi starosti ali zmanjšane delovne sposobnosti v roku, krajšem od 5 let, izročijo prevzemnikom,
morajo službe družbenih prihodkov po sedanji ureditvi davek
na dediščine in darila naknadno odmeriti. Menimo, da bi tako
z vidika pospeševanja prehajanja kmetij v roke mlajših prevzemnikov kot tudi zaradi zagotovitve kontinuirane in smotrne
obdelave kmetijskih zemljišč, bilo treba dosedanjo določbo
dopolniti tako, da se iz 5 letnega omejitvenega roka izvzamejo
odtujitve, izvršene na podlagi sporazuma o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilne pogodbe) po 106. členu zakona o
dedovanju, ki določa, da lahko prednik z opravilom med
živimi izroči in razdeli svoje premoženje svojim otrokom,
posvojencem in njihovim potomcem.
Iz navedenega 5 letnega omejitvenega roka bi bilo izvzeti
tudi primere, ko dedič ali obdarjenec, ki je bil na podlagi prej
navedene določbe oproščen davka na dediščine in darila
podedovano ali podarjeno nepremičnino pred potekom tega
roka odtuji oziroma odda v skladu z zakonom o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list STS, št. 1/79). Po navedenem zakonu pridobi kmet, ki odda svoje zemljišče družbeno,
pravni osebi pravico do preživnine. Kot oddajo zemljišč se
šteje po tem zakonu odpoved lastninske pravice v korist
družbeno pravne osebe ali izjava lastnika kmetijskega zemljišča, da bo po njegovi smrti to zemljišče prešlo v družbeno
lastnino, če to zemljišče ob sklenitvi pogodbe odda v rabo
družbeno pravni osebi.
7. Ob prouč evanju primernosti obdavčitve posesti premoženja ugotavljamo, da razpolagajo občani s premoženjskimi
predmeti večjih vrednosti, kot so na primer avtomobili, čolni.
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jahte in druga večja plovila, avtomati oziroma aparati za igre
in razvedrilo, in da imajo to premoženje predvsem občani, ki
po ekonomski moči odstopajo od ostalih občanov in bi zato
lahko več prispevali za zadovoljevanje splošnih družbenih
potreb. Zato predlagamo uvedbo davka na navedene predmete, in sicer:
- od osebnega avtomobila domače proizvodnje, katerih
prostornina motorja presega 1,6 L ter od osebnega avtomobila tuje proizvodnje, katerih prostornina motorja presega 1,3
L; davek bi se določil v letnem znesku, višina letnega zneska
bi se določila proporcionalno v odstotku od cene novega
avtomobila ob času nakupa oziroma uvoza, davek bi se odmerjal na podlagi podatkov iz evidence o registriranih vozilih;
- od motornega čolna z močjo motorja nad 10 KS,
od jadrnice, jaht in od drugih plovil, katerih dolžina
presega 6 metrov, davek bi se določil v letnem znesku; višina
letnega zneska bi se določila proporcionalno v odstotku od
cene novega plovila v času nakupa oziroma uvoza; če zavezanec ne razpolaga s podatkom o vrednosti novega plovila ob
nabavi se ugotavlja prometna vrednost s cenitvijo v času
nastanka davčne obveznosti. V ceno se všteva vrednost plovila, opreme in motorja.
Davka od posesti plovila ne plačujejo lastniki, ki jim je
ribištvo osnovni vir sredstev za preživljanje,
- od igralnih avtomatov in aparatov za igro in razvedrilo, ki
se uporabljajo v javnih prostorih, davek bi se določil v letnem
znesku glede na vrsto, velikost in druge njihove lastnosti;
- od strojev in naprav s področja gradbeništva.
Predlagamo črtanje prvotno predlagane opustitve obdavčevanja tovornih cestnih motornih vozil, priklopnih vozil ter
kombi vozil. Iz podatkov o številu teh vozil vidimo, da po
posameznih letih ta vozita občutno naraščajo, da je več vozit,
kot pa zavezancev, ki opravljajo s temi voziti gospodarsko
dejavnost, da pa je ta davek tudi pomemben vir dohodka
občinskih proračunov in da veljavna ureditev obdavčevanja
ne zavira razvoja prevozniške dejavnosti; še manj bi bilo
primerno, da bi oprostiti davka lastnike vozil, ki nimajo registrirane dejavnosti s temi voziti. Zato predlagamo, da se davek
od tovornih cestnih motornih vozil, priklopnih vozit ter kombi
vozil zadrži.
8. Davčna osnova za odmero davka od stavb je vrednost
stavbe, ki se ugotavlja po predpisih občnske skupščine. I/ SR
Sloveniji imamo zelo neenoten sistem ugotavljanja vrednosti
stavb, s tem pa tudi neenakomerno obremenitev občanov v
poameznih občinah.
Ker zakon o stanovanjskem gospodarstvu določa, da se
uporablja za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v zasebni lasti enaka merita kot za stanovanja in hiše v
družbeni lastnini, je potrebno tudi za zasebni sektor lastništva
izvesti novo vrednotenje.
S tem bi dokonč no rešili že večletno neusklajenost pri
načinu in višini vrednotenja hiš v zasebni lasti, čeprav bi
izvedba te naloge zahtevala dodatna finančna sredstva, pa bi
se poleg pravilnega enostavnega vrednotenja uredite tudi
evidence privatnega lastništva hiš: stanovanj (tudi etažnih),
kar bi omogočilo popolnejše zajemanje zavezancev v obdavčitev Stroški za izvedbo naloge bi se posredno krili iz priliva
tega davka
Ker pa so za organizacijo in način ugotavljanja vrednosti
stanovanj in hiš v zasebni lasti pristojne občinske skupščine,
je realizacija te naloge odvisna od njih. Zato bomo pri sklepanju dogovora o usklajevanju davčne politike za leto 1982
priporoč ili občinskim skupščinam, da čimpreje to nalogo
opravijo.
9. Glede na višino neobdavčljivega dohodka, ki se določa
na podlagi medrepubliškega dogovora v trikratnem poprečnem znesku letnega čistega osebnega dohodka delavcev v
gospodarstvu SR Slovenije, davek iz skupnega dohodka v
premajhni meri deluje kot socialnopolitični korektiv. Zato
predlagamo, da se višina neobdavčljivega deta osebnega dohodka, ki se prizna zavezancu, zniža na dvainpolkratni poprečni znesek letnega čistega osebnega dohodka v gospodarstvu SR Slovenije.
10. Pri izdelavi predloga sprememb in dopolnitev zakona o
posebnem republiškem prometnem davku je treba med drugim urediti:

način obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka za delovne ljudi, ki s samostojnim osebnim delom
s sredstvi v lasti občanov, opravljajo prodajo na drobno;
- roke za obračunavanje in plačevanje prometnega davka
za ob$ane in civilno pravne osebe in sicer bi jih skrajšali od 20
dni po preteku meseca na 10 dni po preteku meseca; občan bi
bil torej dolžan prijaviti promet proizvodov in storitev ter
obračunani davek v preteklem mesecu do 10. v naslednjem
mesecu ter v tem roku prometni davek tudi plačati; načeloma
plačujejo v tem roku akontacije prometnega davka tudi uporabniki družbenih sredstev;
- višino denarnih kazni za kaznovanje prekrškov po zakonu
o posebnem republiškem prometnem davku je revalorizirati
predlagamo, da se od sedanjih 500 do 10.000 din povišajo in
sicer od 1.000 do 50.000 din;
- razvrstitev proizvodov v tarifi posebnega republiškega
davka po posameznih tarifnih številkah in določiti ustrezne
stopnje. Skladno z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju temeljev politike posebnega prometnega davka, bo potrebno ugotoviti proizvode za katere je lahko obremenitev s
posebnim republiškim prometnim davkom tudi višja oziroma
nižja od splošne stopnje (sedaj 8,5%) in pri tem usklajevati
politiko posebnega prometnega davka s politiko temeljnega
prometnega davka.
11. Z zakonom o upravah za družbene prihodke je pristojnost za spremljanje prihodkov občanov in ugotavljanje izvora
premoženja dana upravam za družbene prihodke in so s tem
ukinjene komisije. Glede na to, da v večini občin komisije ne
delajo oziroma jim je potekel mandat predlagamo, da bi se z
dopolnitvijo zakona upravam za družbene prihodke omogočilo opravljati te naloge v času do sprejema posebnega zakona o ugotavljanju izvora premoženja. Predlagamo, da se v
novi zakon vgradijo določbe iz veljavnega zakona, ki urajajo
posebni postopek odmere davka od nenapovedanega dohodka, katere se ustrezno spremenijo glede na novo pristojnost. Takšno začasno rešitev predlagamo, ker predvidevamo,
da bo spre/emanje zakona o izvoru premoženja potekalo da/j
CdSd.
»
Pri pripravi novega zakona, bo potrebno razrešiti vrsto
vprašanj, kot npr. kaj se šteje za nezakonito pridobljeno
premoženje, ki se odvzame, kaj se šteje za premoženje ali so
to le nepremičnine, premoženjske pravice in premičnine večjih vrednosti ter druge oblike trošenja sredstev (npr. turistična
potovanja). Tudi določbe o postopku ugotavljanja izvora premoženja bo treba skrbno pripraviti in pri tem upoštevati
dosedanje pozitivne izkušnje. Določiti bo potrebno tudi: obdobje za katerega se sme raziskovati izvor premoženja, roke
zastaranja za vodenje postopka, način dokazovanja virov
sredstev - zlasti, posojil ter stroškov vzdrževanja obč ana in
njegove družine, pristojnost za odvzem premoženja in drugo.
12. Neplačane družbene obveznosti, ki jih uprave za družbene prihodke odmerjajo in pobirajo aH le pobirajo, je potrebno dosledno izterjevati. Glede na to, da je po veljavnem
zakonu postopek prisilne izterjave dokaj dobro naravnan in
če je izterjava pravočasna, je možno v večini primerov dolg
izterjati, v primerih neizterljivosti pa pod pogoji določenih z
zakonom tudi odpisati. V primerih posesti nepremičnega premoženja, ko je plačilo dolgo neuspešno iz premičnega premoženja, je zavarovati dolg z zaznambo v zemljiški knjigi. Za
slabo izterjavo je zato največkrat krivo neizvajanje ukrepov
prisilne izterjave. Občinske uprave za družbene prihodke so
dolžne poročati na zahtevo občinskih skupščin o stanju dolgov ter o podvzetih ukrepih za izterjavo kot tudi o vzrokih
slabe izterjave. Vsekakor pa bodo v bodoče dolžne enkrat
letno - ob predložitvi letnega davčnega zaključnega.računa,
poročati o izkazanih dolgovih zlasti večjih zneskov ter opravičiti neizterjavo le-teh; temu ustrezno bo dopolnjen pravilnik o
knjiženju davkov občanov.
'13. Občinske uprave za družbene prihodke so dolžne v vseh
primerih ugotovitve davčnega prekrška uvesti kaznovalni postopek, predlagati kaznovanje pred sodnikom za prekrške
oziroma v primerih utaje davka, ki pomenijo kazniva dejanja,
odstopiti take primere sodišču. Z doslednim izvajanjem kazenskih sankcij bomo preprečevali nepravilnosti na davčnem
področju, dosegli bomo ustreznejše evidentiranje in prijavljanje dohodkov, pravilnejše vodenje poslovnih knjig, spoštovanje določenih rokov in drugo.
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14. Notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog uprav
za družbene prihodke je določiti tako, da bodo zagotovljeni
pogoji za zakonito, strokovno in učinkovito izvajanje nalog, ki
so po svoji vsebini specifične in je za njihovo temeljito in
dosledno izvajanje potrebna tudi družbenopolitična usmeritev in podpora. Predvsem je v delo uprav vključiti več delavcev za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzorstva in za
vodenje zahtevnih posebnih ugotovitvenih postopkov od-
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mere, okrepiti je tudi izterjevalno službo.
Glede na to, da je opremljenost uprav za družbene prihodke
nezadovoljiva, saj z lastnimi in najetimi računalniškimi kapacitetami obdeluje določene podatke le nekaj večjih občin,
pretežni del pa obdeluje podatke na knjižnih strojih ascota ali
celo ročno, je potrebno nameniti več sredstev za boljšo
opremljenost, zagotoviti pa je tudi enotnejše programe obdelav in s tem kvalitetnejšo ter cenejšo obdelavo podatkov.
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ANALIZA
o delovanju dosedanjih sistemov obdavč evanja
dohodkov iz kmetijstva in predlog možnega prehoda
na obdavč itev po dohodku

1. UVOD
Sistem m politika obdavčevanja kmečkih gospodarstev je
sestavni del instrumentarja za urejanje družbenoekonomskih
odnosov v kmetijstvu in s tem tudi eden od instrumentov
uravnavanja družbenoekonomskega razvoja vasi. Spremembe in razvoj na področju kmetijstva oz. v načinu kmetijske proizvodnje, predvsem pa naloge in cilji nadaljnjega razvoja kmetijstva, terjajo tudi ustreznejši sistem obdavčevanja
dohodkov iz kmetijstva.
Veljavni sistem obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva temelji na proporcionalnem obdavčevanju možnega povprečnega
dohodka iz kmetijstva, to je na katastrskem dohodku. Za
določene zavezance pa lahko občinske skupščine uvedejo
progresivno obdavčitev po dejanskem dohodku. Obdavčevanje povprečnega možnega dohodka deluje pospeševalno na
povečevanje kmetijske proizvodnje, poleg tega pa so v obdavčitev zajeta tudi vsa neobdelana aH slabo obdelana zemljišča.
Temeljna slabost tega načina obdavčevanja je kot pravi E.
Kardelj v knjigi »Problemi socialistične politike na vasi«, da je
••vendarle usmerjen na nespremenljivost privatno lastniškega
gospodarstva, ki ne upošteva v zadostni meri, da se to gospodarstvo spreminja, da stopa v nove ekonomske odnose, da se
postopoma vključ uje v moderni družbeni proizvodni proces«.
Sedanji sistem torej ne vsebuje elementov, ki bi stimulirali
vključevanje zasebnih kmetov v družbeno organizirane oblike
kmetijske proizvodnje in kooperacijske odnose.
Prav tako veljavni sistem nizkega obdavčevanja dohodka iz
kmetijstva, ki upošteva nizek dohodek zaradi majhne produktivnosti dela po eni strani omogoča, da v primerih višjih
dohodkov zaradi družbenih oz. zasebnih vlaganj ter zaradi
izkoriščanja tržnega položaja dohodek ni ustrezno obdavčen,
kar je tudi eden od vzrokov za nastajanje vedno večjih socialnih razlik na vasi. Po drugi strani relativno nizka tržna proizvodnja in naraščajoče povpraševanje po kmetijskih pridelkih, omejeno oz. delno prispevanje kmečkih gospodarstev za
financiranje skupne porabe, sofinanciranje združenega dela
pri starostnem zavarovanju kmetov, solidarnostna udeležba
delavcev pri zdravstvenem varstvu kmetov ter neustrezno
kreditiranje modernizacije in usmerjanja kmetij ne glede na
stopnjo proizvodnega in dohodkovnega povezovanja s kmetijskimi organizacijami, povzroča pretakanje družbenih sredstev v korist kmečkega prebivalstva in sicer predvsem za
neproduktivne namene. Takšen davčni sistem in prelivanje
družbenih sredstev na področje kmetijstva sta tudi pomembna vzroka, ki vplivata na ohranjanje obstoječega načina
kmetijske proizvodnje. Povprečno majhne in razdrobljene
kmečke posesti ter predvsem naturalno usmerjena kmetijska
proizvodnja, ki zaradi nizke produktivnosti ne zagotavlja
ustreznega dohodka, vpliva na iskanje dodatnih virov dohodka izven kmetijstva (postranski dohodki ali redna zaposlitev družinskih članov). To ima za posledico, da se v takšnih
primerih pogosto obseg kmetijske proizvodnje še zmanjša na
raven lastnih potreb, kot posledica takšnega stanja se za to
pojavlja vedno večja dohodkovna diferenciacija in opuščanje
kmetijske proizvodnje ter neobdelana aH slabo obdelana zemljišča.
Navedeno stanje na področju zasebnega kmetijstva zato
terja temeljito proučitev in spremembo davčnega sistema. Pri
tem je potrebno gledati na vprašanje obdavčevanja dohodkov
kmečkih gospodarstev kompleksno, to je, obravnavati ga je
treba z vidika pospeševanja obsega kmetijske proizvodnje, z
ekonomskih in tehničnih (izvedbenih) vidikov, hkrati pa tudi
kot družbeno in politično vprašanje. Zaradi tega mora biti tudi
davčni sistem zgrajen tako, da bo upošteval tudi materialne
interese kmetov, ker se bodo le v tem primeru aktivno vključe50

vali za dosego ciljev kmetijske politike. Odločitve, ki tega ne
bodo upoštevale, ne bodo dale ustreznih rezultatov.
Sistem obdavčevanja dohodkov kmečkih gospodarstev
mora biti zasnovan tako, da bo:
1. Pospeševal razvoj kmetijske proizvodnje, še zlasti družbeno organizirane ter produktivnost dela preko procesa združevanja dela sredstev in zemlje, ki bodo zagotavljali hitrejši
proces podružbljanja kmetijske proizvodnje. S tem naj bi ob
materialnem interesu kmetov skrčili stihijske privatne lastniške odnose ter pospešili vključevanje zasebne kmetijske proizvodnje v proces družbeno organizirane kmetijske proizvodnje. Zato mora imeti davčni sistem vgrajene elemente, ki bodo
pospeševali in stimulirali povezovanji zasebne in družbene
kmetijske proizvodnje.
2. Omogočal, da kmetje uveljavljajo na podlagi doseženega dohodka in svojega deta v načelu enak družebenoekonorhski položaj in enake pravice, obveznosti in odgovornosti,
kot jih imajo delavci v združenem delu.
Glede na ugotovljene pomanjkljivosti v delovanju sedanjega sistema obdavčevanja kmečkih gospodarstev je treba
davčni sistem zasnovati tako, da bo temeljil na dohodku, kot
osnovi za obdavčitev. Novi davčni sistem bo moral zadržati
elemente, ki vzpodbudno delujejo na zasebna kmečka gospodarstva v smeri večje proizvodnje, hkrati pa destimulirati
opuščanje obdelovanja kmetijskih zemljišč. Z njimi naj bi
dosegli doslednejšo uveljavitev ustavnega načela, da vsakdo
prispeva k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb tako, da
sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji dohodek.
Osnova za obdavčevanje dohodkov iz kmetijstva naj bi bil
torej v prihodnje dohodek, ki bi bil ugotovljen na podlagi
določenih normativov aH pa v določenih primerih na podlagi
dejansko doseženega dohodka. Ob tem pa bo potrebno v
sistem vgraditi elemente, ki bodo delovali v smeri pospeševanja družbeno organizirane kmetijske proizvodnje. Pri tako
ugotovljenem dohodku kmečkega gospodarstva se naj bi
upoštevat tudi osebni dohodek tistih, ki si z delom zagotavljajo svojo materialno in socialno varnost. Iz svojega osebnega dohodka naj bi si kmetje zagotavljali svoje pravice do
socialne varnosti in plačevali druge določene družbene obveznosti. Davek iz dohodka od kmetijske dejavnosti naj bi
glede na to kmetje plačevali le od tistega deta dohodka, ki
preseže znesek osebnih dohodkov.
Ugotovljeni dohodek bi bil glede na to tudi osnova za
zagotovitev socialne varnosti tistim, ki jim je delo na kmetiji
edini Sli glavni vir preživljanja, kar pomeni, da bo potrebno
tudi temu ustrezno prilagoditi predpise s tega področja. Sodimo namreč, da nekatere vrste kmetijske dejavnosti že danes
dajejo tolikšen dohodek, da bi lahko bil za določen krog
zavezancev podlaga za uveljavitev socialne varnosti v obsegu,
kot jo imajo delavci v združenem delu. Omogočanje take
izenačitve bi lahko po naši oceni poleg organiziranja ustreznejših pogojev gospodarjenja v okviru družbeno organizirane
proizvodnje bistveno prispeval k odločitvam mladih za delo
na kmetijah.
V razpravi o novem načinu ugotavljanja in obdavčevanja
dohodkov iz kmetijstva je treba jasno opredeliti cilje in načine, s katerimi naj bi dosegli predvidene rezultate. Z davčno
politiko se lahko v določeni meri deluje pospeševalno na
razvoj in modernizacijo kmetijske proizvodnje, na uveljavljanje naprednih oblik združevanja dela in sredstev in na povečevanje vlaganj v kmetijska zemljišča, z njo pa ne moremo
preprečiti delitve gospodarstev in bega z zemlje ter vplivati na
spremembo odnosa do zemlje. Skratka, vpliv davčnega sistema na razvoj kmetijstva je omejen, kar še posebej velja za
nekatere vidike tega razvoja.
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To trditev potrjuje tudi sedanja višina davčnih obveznosti
zasebnih kmečkih gospodarstev, ki se giblje v zadnjih desetih
letih okoli 100 milijonov din. Tudi sedanja sprememba davčne
ureditve nima za cilj povečanja davčnih obveznosti, temveč
določitev davčnega sistema, ki bo izhajal iz dohodka, na
podlagi katerega naj bi dosegli pravičnejšo davčno obremenitev. Obdavčitev po dohodku naj bi dejansko pomenila pravičnejšo obdavčitev na temelju dohodka ob realnejšem upoštevanju pogojev za doseganje tega dohodka.
V tej analizi prikazujemo najprej pregled delovanja dosedanjega sistema obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva, načine
obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva v svetu ter prednosti in
slabosti obdavčevanja po dejanskem dohodku. Na koncu te
analize pa predlagamo možni prehod na obdavčitev po dohodku.
2. PREGLED DELOVANJA SEDANJEGA
SISTEMA OBDAVČEVANJA DOHODKOV IZ
KMETIJSTVA V SR SLOVENIJI

razlike v obdavčitvi posameznih območij. Zato so imele še
največ uspeha tiste davčne službe, ki so ugotavljale obdavčljivi dohodek na podlagi primerjave z mer Hi iz katastrskih
evidenc.
Ob ocenjevanju delovanja tega sistema je bilo že ob takratnih pogojih ugotovljeno, da je sistem obdavčevanja po dejanskem dohodku lahko uspešen le ob pogoju, da obstoji strokovno usposobljena davčna služba, ki tudi stalno spremlja in
pozna ekonomsko moč posameznega zavezanca.
Z letom 1955 je bil sistem dejanskega stanja opuščen in
uveden katastrski dohodek, kot osnova za obdavčevanje kmetijstva. Prehod na tako ureditev se je utemeljevalo predvsem s
kmetijsko pospeševalnimi cilji glede na to, da katastrski dohodek stimulativno vpliva na večjo produktivnost, razširitev
kmetijske proizvodnje ih na modernizacijo kmetijstva, ker
zavezancu nadpovprečne dosežene dohodke pušča neobdavčene, oziroma da od možnega povprečnega dohodka obdavčuje zavezance, ki so dosegli nižji dohodek in zavezance, ki
zemljišča sploh ne obdelujejo.

2. 1. Nač ini obdavč evanja kmetijstva do leta
1955
V obdobju do leta 1954 je osnova za obdavčitev dohodkov
iz kmetijstva temeljila na dejansko doseženem dohodku. Takrat veljavni zakon oziroma uredba je tudi izrecno določala,
da se v davčno osnovo vključujejo tudi dohodki, ki bi se
dosegli od zemljišča, namenjenega za kmetijsko proizvodnjo,
če ga kmetijsko gospodarstvo po svoji krivdi ni obdelalo.
Višina dohodka za posamezno gospodarstvo se je ugotovila
na podlagi individualnega obračuna doseženega dejanskega
dohodka in se je v ta namen za vsako gospodarstvo izpolnil
poseben obračunski list. Doseženi dohodek je predstavljal
denarno vrednost kmetijskih pridelkov in dohodek iz nekmetijskih virov, zmanjšan pa je bil za stroške, potrebne za dosego dohodka.
Obdavčljivi dohodek se je ugotavljal za posamezne kmetijske kulture, za les, živino, živinorejske proizvode in stranske
kmetijske kulture. Bruto dohodek kmetijskih kultur se je ugotavljal po zasejanih površinah, od tega so se odšteli izdatki v
naravi (npr. seme, živalski gnoj, mleko za vzrejo živine) ,
ugotovljena razlika je predstavljala tako imenovani čisti donos. Čisti donos v naravi se je v obračunskem listu razdelil na
pridelek za prehrano članov kmečkega gospodarstva in na
pridelek za prodajo (tržni pridelek). Pridelek za prehrano
kmečkega prebivalstva je bil ovrednoten v celoti po vezanih
cenah, pridelek za prodajo delno po vezanih cenah, delno pa
po prostih odkupnih cenah oziroma prosto prodajnih cenah.
Od na ta nač in ugotovljenega tako imenovanega dohodka so
se odšteli še stroški v denarju (gnojila, zaščitna sredstva,
semena, amortizacija), ugotovljena razlika je bila davčna
osnova.
Ugotavljanje doseženih dohodkov je bilo v veliki meri vezano na normative; na razpolago pa so bili tudi precej izčrpni
podatki o obsegu tržnih presežkov, saj je bilo do leta 1951 pod
režimom obveznega odkupa vrsta najvažnejših kmetijskih
proizvodov, ki se predstavljali 70-80% blagovne proizvodnje
kmečkih gospodarstev v SFRJ.
V primerih, ko gospodarstvo po svoji krivdi ni obdelovalo
zemljišča, namenjenega za kmetijsko proizvodnjo, se je za
davčno osnovo štela višina dohodka, ki bi se na takem zemljišču lahko doseglo. Postopna odprava obveznega odkupa v
letih 1951-1953 je zaradi pomanjkanja podatkov, že tako
težko ugotavljanje dohodka, še zaostrila.
Tako ugotovljena davčna osnova je v povprečju za cca 20%
odstopala od ugotovljenega narodnega dohodka zasebnega
kmetijstva.
Davčne stopnje so bile v tem obdobju progresivne. Gospodarstva, ki so bila včlanjena v kmečke delovne zadruge, so
bila deležna 30% olajšave, medtem ko se je zavezancem, ki so
zaposlovali tujo delovno silo, odmerjeni davek povečal za
5-15 % (glede na število zaposlene tuje delovne sile).
Pri dejanskem ugotavljanju obdavčljivega dohodka je prihajalo do vrste slabosti in sicer: površno ugotavljanje pridelka
ne glede na naravne pogoje, neenako vrednotenje pridelkov
porabljenih doma, slaba evidenca in ocena tržne trgovine,
površno zajemanje stranskih dohodkov, razlike pri ugotavljanju dohodkov od slabo obdelanih ali neobdelanih zemljišč ter

2. 2. Delovanje sistema obdavč evanja po
katastrskem dohodku
Veljavni sistem obdavčenja kmetijstva temelji na katastrskem dohodku kot osnovi za odmero davka iz kmetijstva,
hkrati pa je tudi osnova za odmero dela obveznosti za zdravstveno in Starostno zavarovanje kmetov ter še za nekatere
druge obveznosti. Poleg tega pa služi tudi za ugotavljanje
premoženjskega stanja v zvezi z uveljavljanjem določenih
pravic (otroški dodatek, štipendije, varstveni dodatki itd.).
Izjema velja le glede obdavčevanja dohodkov iz gozda za
katere se kot davčna osnova uporablja vrednost lesa določenega za posek. Tako ugotovljena davčna osnova v mnogo
večji meri odraža dejansko doseženi dohodek kot bi ga katastrski dohodek gozdnih zemljišč, ugotovljen glede na poprečni letni prirast lesne mase. Ugotavljanje katastrskega
dohodka je urejeno s posebnimi predpisi (zadnji izračun je bil
izdelan na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka - Uradni list SRS, št. 22/76, odloka o začetku ugotavljanja katastrskega dohodka v SR Sloveniji - Uradni list SRS,
št. 12/77 in medrepubliškega dogovora o temeljih kriterijev za
ugotavljanje katastrskega dohodka - Uradni list SFRJ, št.
55/77).
Katastrski dohodek obsega dohodek od rastlinskih pridelkov in dohodek od živinoreje. Dohodek od rastlinskih pridelkov je odvisen od površine zemljišča, načina njegovega izkoriščanja, katastrske kulture (njive, vrtovi, travniki, sadovnjaki
itd.), katastrskega razreda (I - VIII), cen kmetijskih proizvodov
in materialnih stroškov. Dohodek od živinoreje se vključuje v
dohodek od rastlinskih pridelkov (v obliki cen za krmo, s
katero se krmi živina). Ugotavlja se za vsako katastrsko kulturo in za vsak katastrski razred zemljišča v katastrskem
okraju. Na tej podlagi se izdelajo lestvice katastrskega dohodka za vsak katastrski okraj (v SR Sloveniji jih je 42),
razčlenjene po razredih za vsako posamezno katastrsko kulturo. Ob uporabi teh lestvic nato katastrski uradi izračunajo
katastrski dohodek gospodarstva in ga sporočijo občinskim
upravam za družbene prihodke kot podlago za odmero davčnih in drugih obveznosti oziroma za uveljavljanje določenih
pravic.
Tak pristop pri ugotavljanju katastrskega dohodka, ko se
katastrske (cenilne) okraje določi glede na enake ali podobne
naravne, prometne in tržne pogoje ter podoben način gospodarjenja, in ko se znotraj katastrskih okrajev za ugotavljanje
katastrskega dohodka posameznih parcel (v okviru katastrske
kulture) upošteva višina in cene pridelkov ter stroški in na tej
podlagi določa lestvica katastrskega dohodka po bonitetnih
razredih, je načelno v tako ugotovljeni višini katastrskega
dohodka upoštevana že tudi diferencialna zemljiška renta.
Ker pa tako ugotovljeni katastrski dohodek vendarle v celoti
ne upošteva različne možnosti doseganja dohodkov predvsem glede na spremenjene prometne, tržne in druge pogoje,
se ca pomanjkljivost katastrskega dohodka blaži z razvrščanjem zemljišč v skupine katastrskih obč in (proizvodne okoliše) z določitvijo različnih davčnih stopenj. Dopolnitev veljavne metodologije za ugotavljanje katastrskega dohodka z
omenjenimi ekonomskimi in še nekaterimi drugimi elementi
bi bistveno prispevala k realnejšemu oblikovanju davčne
osnove.
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Iz takega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka, kot
povprečnega dohodka, katerega bi bilo možno doseči na
določenem zemljišču, izhaja pomen vzdrževanja katastrskega
elaborata, to je ažurnega evidentiranja vseh lastniških, kulturnih m drugih sprememb. Nedosledno izvajanje teh nalog
zmanjšuje vrednost katastrskih elaboratov in s tem tudi pravilnost in pravičnost v zvezi z odločitvami o obveznostih in
pravicah občanov.
dnji izrač un
,^%
dohodka
je bil1.851
izvršen
v letu
1977z veljavnostjokatastrskega
od 1. 1 1978
in je znašal
milijonov
din. V primerjavi z zadnjim izračunom se je povečal s faktorjem 463 m zajel 51,3% narodnega dohodka iz kmetijstva. Na
tak porast katastrskega dohodka je v največji meri vplival
porast cen kmetijskih pridelkov, medtem, ko je bil vpiiv haPndeikov m vpliv sprememb v strukturi kmetijske proizvodnje,
manjši (izjema velja le za katastrsko kulturo sadovnjakov pri
katerih se je ha-pridelek povečal za približno 4-krat in to
predvsem na obnovljenih nasadih).
Analiza dosedanjih izračunov katastrskega dohodka, ki jo je
izddelal Inštitut za javne finance v Zagrebu je pokazala, da na
spremembo višine katastrskega dohodka v največji meri
vpliva vsakoletni porast cen kmetijskih pridelkov (od 27-70%
letno) in stroškov (40-90% letno) medtem ko imata struktura
m obseg proizvodnje^ neznaten vpliv; rasti cen kmetijskih
pridelkov m rasti stroškov pa je možno slediti s permanentno
valorizacijo katastrskega dohodka.
Tako oblikovana davčna osnova torej ne upošteva nadpoprečnih dohodkov, ki jih posamezniki dosegajo z intenzivnejšo obdelavo, predvsem pa ne upošteva različnih pogojev
za prodajo kmetijskih pridelkov, organizacije odkupa kmetijskih pridelkov, bližine trižišča in drugo. Različna možnost
doseganja dohodkov pa se posredno upošteva skozi sistem
diferenciranih davčnih stopenj za posamezna območja občine, ki so višje za predele z ugodnejšimi ekonomskimi,
predvsem pa tržnimi pogoji in nižje za višinske predele, v
kolikor je ta davek sploh uveden.
Glede na kriterije, ki so opredeljeni z davčnim zakonom, so
katastrske občine v SR Sloveniji rezvrščene v štiri skupine in v
okviru teh z medobčinskim dogovorom o usklajevanju davčne
politike dogovorjeni naslednji razponi davčnih stopenj:
za I. skupino
od 9 do 11%
za II. škupino
od 6 do 8%
za lil. skupino
0d 3 do 5%
za IV. skupino
0d 1 do 1,5%
^Zavezancem, katerim se ne odmerja prisevek za zdravstveno zavarovanje kmetov ter jim kmetijstvo ni osnovni poklic in zato niso zdravstyeno zavarovani kot kmetje (razen za

kmete - kooperante), se odmerja dodatni davek iz kmetijstva y
višini najmanj 10%.
Različna davčna sposobnost posameznega zavezanca se
ob ureditvi, ko se obdavčuje, poprečni možni in ne dejanski
dohodek, upošteva tudi v obliki raznih oprostitev in vrste
socialnih in ekonomskih olajšav (družine z mladoletnimi
otroki in drugimi delp nezmožnimi družinskimi člani, za zemljišča dana v zakup kmetijski delovni organizaciji, za zemljišča
v višinskih predelih, zlasti pomembne so olajšave v zvezi z
vlaganjem sredstev v preusmerjanje kmetij ipd).
Glede na to, da je zavezanec za davek iz kmetijstva vsak
občan, ki je kot lastnik aH solastnik zemljišča, imetnik pravice
uporabe ali uživalec kmetijskega zemljišča vpisan v katastrskih knjigah (izjema velja le v primeru, če več lastnikov ali
solastnikov živi v skupnem gospodinjstvu, ko nastopa zavezanec eden izmed njih kot predstavnik gospodinjstva) je v SR
Sloveniji (po podatkih za leto 1980) 371.205 zavezancev davka
iz kmetijstva. Od navedenega števila zavezancev je:
- 140.404 ali 37,8% zavezancev (s katastrskim dohodkom
do 470 din), ki so iz odmerno tehničnih razlogov oproščeni
davka iz kmetijstva;
- 34.809 ali 9% zavezancev iz višinskih krajev, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev po občinskih predpisih na podlagi
pooblastil iz davčnega zakona;
- 195.992 ali 52,8% zavezancev pa se odmerja davek iz
kmetijstva.
Pri tem velja opozoriti, da podatki za preteklo obdobje
kažejo, da vzporedno s porastom skupnega števila zavezancev močno narašča število zavezancev, ki so iz odmerno
tehničnih razlogov oproščeni davka iz kmetijstva (v letu 1975
je bilo teh 30,4%) in relativno upada število obdavčenih zavezancev (v letu 1975 je bilo teh 59,2%). Navedeni podatki
opozarjajo, da proces nadaljnjega drobljenja kmetijskih posesti še ni zaustavljen. Hkrati tudi ugotavljamo, da so zavezanci,
ki so iz odmerno tehničnih razlogov oproščeni davka, močno
udeleženi v večjih mestnih občinah (npr. Celje, Ljubljana,
Maribor, Kranj, Domžale), kjer je takih zavezancev nad polovico. Po naši oceni so to lastniki, katerih zemljišča neznatno
presegajo funkcionalna zemljišča ob stanovanjskih
stavbah,
saj gre v poprečju za površine od 270 m2 (vrt) do 1.400 m2
(sadovnjak). Zavezanci iz višinskih krajev, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev po občinskih predpisih, prevladujejo v
odročnih hribovitih predelih občin (npr. Tolmin, Idrija, Cerknica, Kočevje), kjer taki zavezanci predstavljajo okrog polovice vseh zavezancev v obč ini.
Enoletna odmera davka iz kmetijstva znaša cca 100 milijonov din in se na tej višini zadržuje že vrsto let; izjema velja za
leto 1980, za katero znaša odmera 112 milijonov din.

Obremenitev z davkom iz kmetijstva je bila v primerjavi z narodnim dohodkom v letih 1975 do 1980 naslednja.

zneski v 000 din
število
Davčna
Davek iz kmet.
Narodni
odstotek obremenitve
zavezancevosnova (KD in doh.
zmanjšan za dohodek zaseb.
katastrskega
narodnega
(oodavčenih)
iz gozda)
olajšave
kmetijstva
dohodka (4:3)
dohodka (4.5)
1975
186.833
351.979
103.797
3.612.379
29
3
1976
185.946
343.660
100.717
4.142.700
29
2
1977
186.767
338.714
101.542
4.556.900
30
2
1979
191.656
1.361.003
108.968
6.264.000
1,7
1980
195 992
1.387 463
111.973
7.000.000*
1,6
OPOMBA. 1 Od 1/1-1978 velja nov izračun KD, ki se je v primerjavi s prejšnjim večal za 4,75 krat
2. Odmere za leto 1978 ne prikazujemo zaradi nepopolnih odmernih statističnih podatkov za to leto
ocena
leto

Manjše razlike v odmeri davka med teti so posledica razlik v
davčni osnovi, kjer se vzporedno s spremembami števila
davčnih zavezancev menja višina katastrskega dohodka negozdnih površin, delno pa vpliva nihanje dohodkov iz gozda,
ki so odvisni od količin letnega poseka lesa in cene lesa,
nezanemarljive pa tudi niso posledice usklajevanja davčnih
stopenj v okviru posameznih regij.
Davčne olajšave, ki se praviloma priznavajo ob letni odmeri
davka, znašajo za navedeno obdobje cca 11 milijonov din
oziroma 10% od odmerjenega davka in jih je deležno okrog
31.000 davčnih zavezancev, oziroma v letu 1980 32.000 davčnih zavezancev. Razen tega se priznavajo davčne olajšave po
izvršeni odmeri v primerih ekonomskih vlaganj, lahko pa tudi
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v primerih elementarnih nezgod in v zvezi z zdravljenjem
družinskih članov, če so pogoji za uveljavljanje nastopili po
izvršeni odmeri. Zaradi naknadno priznanih davčnih olajšav
se odmerjeni davek zniža še za nadaijnih 8 do 10%.
V primerih, ko zavezanci davka iz kemtijstva dosegajo dohodke od postranske kmetijske dejavnosti in od izkoriščanja
zemljišč v nekmetijske namene, so tako doseženi dohodki
obdavčeni z davkom iz obrtnih dejavnosti. Nekatere ugotovitve o doseganju razmeroma visokih dohodkov od opravljanja
tovrstnih postranskih dejavnosti, ki niso obdavčeni, je lahko
le rezultat nedoslednega ugotavljanja in obdavčevanja teh
dohodkov oziroma slabega dela občinskih uprav za družbene
prihodke.
priloga poroč evalca

Pod enakimi pogoji kot ostali občani plačujejo tudi kmetje
davek iz skupnega dohodka občanov, če njihov skupni čisti
dohodek presega za vsako leto posebej določeno višino dohodka (za leto 1978 je bilo v SR Sloveniji 6 takih zavezancev,
katerim je bit odmerjen davek v skupnem znesku 8.393 din aH
povprečno na zavezanca 1.339 din).
Davek iz kmetijstva se v primerjavi z dohodki iz kmetijstva
relativno zmanjšuje na račun dajatev kmetov za njihovo
zdravstveno zavarovanje, starostno zavarovanje in še drugih

dajatev. V okviru skupnih obveznosti namreč davek iz kmetijstva predstavlja 17%, prispevek za zdravstveno zavarovanje
46% in prispevek za starostno zavarovanje 29%, medtem ko
ostale obveznosti (vodni prispevek, prispevek solidarnosti za
odpravljanje posledic naravnih nesreč, samoprispevek in davek na posest gozdov) predstavljajo manjši delež v skupni
obremenitvi -8%.
Vrste ter znesek in porast posameznih obveznosti v posameznih letih so razvidne iz naslednjega pregleda:
zneski v 000 din

Znesek obveznosti v letih

Vrste obveznosti
1975
103.797

1976
100.717

1977
101.542

1979
108.967

1980
111.973

Indeks leto 1975 100
1976
1977
98
97

1979
105

198U
108

Davek iz kmetijstva
Prispevek za starostno zavarovanje
200
135
109
95
192.493
104.901. 130 000
91.766
96.249
kmetov
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
213
145
114
104
308.254
209.295
164.223
150.654
144.671
kmetov
200
171
129
117
12.523
10.729
8 082
7.319
6.271
Vodni prispevek
339
55
97
98
10.421*
1.677
2,977
3 003
3.078
Prispevek solidarnosti
205
166
131
108
29.499
23.833
18.758
15.516
14.363
Samoprispevek
150
129
115
121
4.454
3.832
3.393
3.596
2.962
Davek na posest gozdov
180
403.876
488.333
669.617
100
109
131
Skupaj
371.391
372.571
194
115
126
173
Narodni dohodek iz kmetijstva
3.612.379 4.142.700 4.556.900 6.264.000 7.000.000"
9
8
10
% zajemanja narodnega dohodka
10
9
Opomba: 1. od 1/1-1978 velja nov KD, ki se je v primerjavi s prejšnjim povečal za 4,75-krat
2. Obveznosti za leto 1978 ne prikazujemo zaradi nepopolnih statističnih podatkov za to leto
" V leto 1980 je vključen tudi prispevek solidarnosti za Črno goro.
** Ocena
ostali zavezanci
čisti kmetje
Podatki kažejo, da je znesek obremenitve s prispevkom za
Vrsta obveznosti
od
do
od
do
zdravstveno zavarovanje kmetov v globalu že v letu 1975
znatno presegel znesek obremenitve z davkom iz kmetijstva,
davek
iz
kmetijstva
znesek obremenitve s prispevkom za starostno zavarovanje
(glede na razvrstitev
kmetov pa v letu 1977, čeprav je v letu 1977 plačevalo davek iz
700
7.700
od IV.-I. skupine)
700
7.700
kmetijstva 186.767 zavezancev, prispevek za zdravstveno za-dodatni davek iz
varovanje 76.218 in za starostno zavarovanje 73.195 zavezan7.000
7.000
kmetijstva
cev. Pri tem velja pripomniti še, da je plačevanje prispevka za
prispevek
za
zdravstveno zavarovanje kmetov v obsegu dobre tretjine dozdravstveno
ločeno v pavšalnih zneskih na kmetijsko gospodarstvo, torej
zavarovanje kmetov
7.440" 19.751"
neodvisno od katastrskega dohodka, za starostno zavarova- prispevek za
nje kmetov pa se 75% skupnih obveznosti določa v pavšalstarostno
nem' znesku na gospodarstvo in le 25% v odvisnosti od
zavarovanje kmetov
6.350
6.350
katastrskega dohodka. Dajatve za zdravstveno in starostno
14.490
33.801
7.700
14.700
zavarovanje torej relativno moč neje zadevajo kmete z nižjim
skupaj obremenitve
katastrskim dohodkom.
% obremenitve
Kljub znatnemu porastu skupnih obveznosti iz kmetijstva
21
osno ve (70.000 din)
21
48
11
ugotavljamo, da ta še vedno ne sledi gibanju narodnega
dohodka iz zasebnega kmetijstva, saj je indeks porasta skup* prispevek z a zdravstveno zavarovanje je po občinah določen različno. Razlika
v znesku prispevka za zdravstveno zavarovanje je posledica različnih stopanj in
nih obveznosti 180, indeks porasta narodnega dohodka pa
pavšala na gospodarstvo po občinah.
194. Vzrok tega je predvsem v umikanju davčnih obveznosti
na račun povečevanje vseh drugih dajatev.
Istočasno pa so zavezanci, ki so v delovnem razmerju, kljub
3. Nač ini obdavč evanja dohodkov iz
plačevanju dodatnega davka iz kmetijstva, glede skupnih
obremenitev z davkom v mnogo ugodnejšem položaju kot
kmetijstva
zavezanci čisti kmetje, katerim je delo na kmetiji edini vir
V svetu se v bolj ali manj čisti obliki uporabljajo različni
preživljanja. Na to opozarja poenostavljen izračun za zavesistemi obdavčevanja kmetijskih zemljišč oziroma dohodkov
zance s katastrskim dohodkom 70.000 din (v skupini zavezaniz kmetijstva, ki so po eni strani odvisni od zgodovinskega
cev 50.000 din in 80.000 din katastrskega dohodka je od 97
razvoja, po drugi strani pa od družbenoekonomske ureditve v
zavezancev 78 čistih kmetov), primerjave zavezancev z nižjim
posamezni državi. Davčni predmet je pri vseh zemljiških davkatastrskim dohodkom pa bi pokazale na še večje razlike v
kih premoženje ali pa dohodek od njegove uporabe. Načine
skupni obremenitvi (predvsem zaradi pavšala pri starostnem
oziroma sistema obdavčevanja kmetijstva zato najlažje loin zdravstvenem zavarovanju):
čimo glede na osnovo, od katere se plačuje davek. Po mnenju
nekaterih avtorjev je najprimernejša delitev zemljiških davkov,
pri kateri je kriterij davčna osnova, na štiri skupine in sicer:
- zemljiški davki, odmerjeni po površini (pavšalno ali diferencirano),
t
- zemljiški davki, odmerjeni na podlagi zemljiške rente
(letni kapitalizirani znesek zemljiške rente),
- zemljiški davki od dohodka iz kmetijske dejavnosti ali od
njegovega dela (npr. dobiček) ter
- kmetijski davki, ki se določajo na osnovi porabe ter drugi.
V zakonodajah sodobnih držav se opušča obdavčevanje na
priloga poroč evalca
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podlagi zemljiške rente, da pri tem sploh ne omenjamo pavšalnega obdavčevanja na osnovi površine kmetijskih zemljišč.
V uporabi pa so razni sistemi, ki temeljijo na obdavčevanju
doseženega dohodka (dejanskega, poprečnega ali ocenjenega), kakor tudi v kombinaciji z raznimi premoženjskimi
davki (lastnik: je zavezanec za davek na zemljiško rento in na
obresti od kapitala, investiranega v zemlji - zakupnik: pa za
davek od dohodka, doseženega s kmetijsko proizvodnjo). Kot
osnovni cilj vseh teh kombiniranih načinov je povečanje obsega kmetijske proizvodnje, to je, da bi tudi sistem davkov
pospeševal (oziroma ne zaviral) doseganje ciljev na področju
kmetijstva. Sistem obdavčevanja kmečkih gospodarstev v posamezni državi pa prav gotovo v prvi vrsti pogojujejo lastninska in produkcijska razmerja, pri čemer pa ni nepomemben
kriterij možnost izvajanja določenega sistema v praksi, kar še
posebej velja za manj razvite dežele. V strokovni literaturi
trdijo posamezni avtorji, da ni dežele, ki bi ustrezno rešila
vprašanja ocene dohodka kmečkih gospodarstev.
Kadar je davčna osnova dohodek iz kmetijske proizvodnje
ie možnih več variant davčne osnove in sicer: kosmati dohodek čisti dohodek in dobiček. Pri tem moramo povdariti, da
se uporablja predvsem čisti dohodek, kise ugotovi tako, da se
kosmati dohodek zmanjša za materialne stroške in stroške
najete delovne sile. V zvezi z ugotavljanjem čistega dohodka
je temeljno vprašanje načina ugotovitve obdavčljivega dohodka. Poznamo tri osnovne načine ugotovitve davčne
osnove in sicer: na podlagi prijave zavezanca, na podlagi
uradne ocene in na podlagi ocene po določenih znanih znakih oziroma dejstvih.
Prav gotovo je način na podlagi prijave zavezanca najsodobnejši in najbolj demokratičen, ker je možno uveljavljati vse
objektivne jin subjektivne momente, ki vplivajo na višino obdavčljivega dohodka oziroma na davčno sposobnost. Vendar
pa ta sistem zahteva od davčnega zavezanca, da vodi vsaj
najosnovnejše evidence o dohodkih in stroških, pri najpopolnejši obliki tega sistema se zahteva vodenje knjigovodskih
evidenc. Število držav, kjer se uporablja obdavčitev na podlagi davčne prijave je kljub neomejenim kmetijskim površinam v lasti posameznikov majhno (ZDA, Anglija, Švica, Nemčija), večje pa je število držav, kjer se uporablja ta način le za
določene davčne zavezance (npr. Avstrija le 5% vseh davčnih
zavezancev), ki presežejo določen obseg poslovanja oziroma
katerih premoženje presega določeno velikost.
Nač in ugotavljanja davčne osnove na podlagi prijave, kjer
so osnova knjigovodski podatki, je z vidika davčne službe
najlažji. Obdavčevanje na podlagi prijave, vendar brez ustreznih evidenc, pa povzroča v praksi vrsto težav.
Za presojo realnosti prijavljene davčne osnove mora imeti v
tem primeru davčna služba določene dejanske podatke oziroma normative, ki služijo za oceno davčne osnove. Ta nač in
zahteva zelo strokovno davčno službo in razmeroma natančno presojo prijavljenega dohodka vsakega davčnega zavezanca.
Takšnemu načinu presoje prijavljene davčne osnove pa se
močno približuje drugi način ugotavljanja davčne osnove, to
je na podlagi uradne ocene. Pri tem načinu morajo biti ocene
davčne službe strokovne in nepristranske. Ta način ugotavljanja davčne osnove je bil v Jugoslaviji uporabljen do leta 1954,
to je sistem obdavčevanja dohodnine v kmetijstvu, ki je bil po
tem letu opuščen zaradi pomanjkljivosti in zahtevnosti pri
ocenjevanju, predvsem pa zato, da bi se z novim načinom
obdavčevanja po katastrskem dohodku pospeševalno delovalo na povečanje obsega kmetijske proizvodnje.
V svetu pa se najpogosteje uporablja tretja metoda, to je
ugotavljanje davčne osnove na podlagi znanih znakov oziroma dejstev. Za to metodo ocenjevanja dohodka kmečkih
gospodarstev se v svetu odločajo zaradi specifičnosti kmetijske proizvodnje (majhna specializacija proizvodnje, velik delež lastnega reprodukcijskega materiala, vpliv naravnih pogojev na letino, majhen delež tržno usmerjene proizvodnje) in
usmerjenosti davčne politike za pospeševanje kmetijske proizvodnje ter ne nazadnje zaradi težav in pomanjkljivosti pri
ugotavljanju aH ocenjevanju dohodka po drugih metodah. Pri
tej metodi je lahko ocena dohodka sintetična ali analitična.
Pri sintetični metodi je izhodišče za oceno dohodka cena
zemlje, zakupnina ali drugi kriterij. Ta metoda je uporabljiva
predvsem v kapitalističnem svetu, kjer je promet z zemljišči
bolj razvit. Po analitični metodi se dohodek oceni z oceno
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donosa posameznega zemljišča na podlagi statističnih podatkov za podobna zemljišča aH pa na osnovi primerjave z
vzorčnim zemljiščem, kjer so idealni naravni in ekonomski
pogoji (npr. Avstrija).
Ce ocenjujemo ustreznost posameznega načina z vidika
točnosti glede na dejanski dohodek, je vsekakor najnatančnejša in najnaprednejša ocena donosa vsake konkretne parcele (parcelni kataster) in nato način ocenjevanja na osnovi
primerjave z vzornimi parcelami (reprezentativni kataster).
Koliko natančno se z navedenimi metodami ocenjevanja približa dejanskemu dohodku, pa je odvisno od števila znakov
oziroma dejstev, ki se vzamejo kot elementi za ocenjevanje ter
od ažurnosti spremljanja dejanske vrednosti oziroma višine
teh znakov.
4. NEKATERI VIDIKI OBDAVČEVANJA
DOHODKOV IZ KMETIJSTVA PO DEJANSKEM
DOHODKU
Po sistemu katastrskega dohodka so v načelu obdavčeni
dohodki vsakega zemljišča, ki ga je možno izkoriščati za
kmetijsko proizvodnjo, ne glede na okoliščino, ali ga lastnik
izkorišča za tak namen ali ne. Ker se po sistemu katastrskega
dohodka ne obdavčujejo nadpoprečni doseženi dohodki, deluje pospeševalno na večanje produktivnosti in s tem povezano možnost razširitve in modernizacije kmetijske proizvodnje. Za davčne organe je izračun davčnih in drugih družbenih
obveznosti enostaven.
Slabosti, ki jih ugotavljamo pri uporabi katastrskega dohodka kot davčne osnove so bile v tem, ker se katastrski
dohodek ni prilagajal gibanju cen kmetijskih pridelkov in
spremembam v strukturi kmetijske proizvodnje. Zato tudi
katastrski dohodek zaostaja za gibanjem narodnega dohodka
v kmetijstvu. Navedeno zaostajanje je možno nadomestiti z
valorizacijo katastrskega dohodka.
Pri obdavčevanju na podlagi dejanskega dohodka je potrebno izhajati iz načela, da je oblikovanje in delitev dohodka
več aH manj podobno kot velja za druge zavezance s samostojnimi gospodarskimi aH poklicnimi dejavnostmi, vendar je
zaradi specifičnega načina gospodarjenja na kmetijah ugotavljanje zahtevnejše.
Pri ugotavljanju dejanskega dohodka je potrebno upoštevati predvsem dohodek dosežen s prodajo pridelkov, vrednost naturalne potrošnje, razna nadomestila, premije ipd. V
celotni dohodek bi bilo potrebno vštevati tudi dohodek od
raznih postranskih dejavnosti (npr. domača obrt, kmečki turizem) in od raznih postranskih gospodarskih dejavnosti.
Za ugotovitev dejanskega dohodka se morajo upoštevati vsi
dejanski stroški, ki so potrebni za dosego dohodka vključ no
amortizacije.
Glede na pobude o postopni uvedbi obdavčevanja dohodka
iz kmetijstva po dejanskem dohodku, je potrebno delovanje
tega sistema obdavčitve natančneje prouč iti tudi z vidika
njegovih pozitivnih in negativnih strani, ki se bodo pokazale
ob. upoštevanju stanja razvoja zasebnega kmetijstva v SR
Sloveniji, zlasti pa:
1. Obdavčevanje dohodkov iz kmetijstva po dejanskem dohodku je v osnovi pravičnejše, ker temelji na dejansko dosežn/h dohodkih in popolneje uresničuje ustavno načelo, da
vsakdo prispeva h kritju družbenih potreb po ekonomski
zmogljivosti. Glede na to, da so se z velikim obsegom vlaganj
v kmetijstvo v preteklem obdobju (preko zadrug in tudi preko
individualnega usmerjanja) razvile tudi nekatere vrste kmetijske proizvodnje, ki niso več neposredno aH v celoti vezane na
obdelovanje zemljišč, jih zato veljavni sistem ugotavljanja
dohodka ne zajema aH ne zajema v celoti. Zaradi uvajanja
sodobne tehnologije se je poleg tega dejansko doseženi dohodek pri določenih vrstah proizvodnje povečal do take mere,
da bistveno presega katastrski dohodek kot poprečni možni
dohodek. Po veljavnem sistemu ugotavljanja dohodka se tako
doseženih dohodkov ne zajema v osnovo za odmerjanje družbenih obveznosti. Nasprotno temu je pri slabo obdelanih ali
celo neobdelanih zemljiščih (v pogostih primerih tudi iz povsem objektivnih razlogov kot ostarelost, delovna nezmožnost
ipd.), doseženi dohodek znatno pod poprečnim možnim dohodkom, ugotovljenim po sistemu ugotavljanja katastrskega
dohodka, na katerega so naravnane davčne in druge družbene obveznosti.
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Individualno upoštevanje navedenih in še nekaterih drugih
okoliščin je možno upoštevati le po sistemu ugotavljanja
dejanskega dohodka.
2. Sistem dejanskega dohodka zagotavlja realno ugotovitev ekonomske zmogljivosti vsakega zavezanca posebej. Ta
okoliščina pa ni pomembna le z vidika ustreznejše naravnave
davčnih in drugih družbenih obveznosti kmetov temveč tudi
zaradi ustreznejše naravnave odstotnega deleža, ki ga prispeva družba za sofinanciranje nekaterih oblik skupne porabe. To velja predvsem za sistem starostnega zavarovanja
kmetov, kjer je združeno delo udeleženo s kar 70% sredstev
za pokrivanje izdatkov tega zavarovanja. Brez dvoma bi bil ta
delež združenega dela nižji, če bi zagotavljalo sredstva le za
krog ekonomsko šibkejših zavezancev.
3. Na podlagi dejandko ugotovljenega dohodka je zagotovljena tudi realnejša presoja o upravičenosti občanov do določenih pravic (otroški dodatek, priznavalnine, štipendije ipd.) v
primerih, ko se pri ugotavljanju socialnega stanja .upoštevajo
tudi dohodki iz kmetijstva. Nadalje sistem dejanskega dohodka v večji meri omogoča upoštevanje socialnih razmer
(družine z majhnimi otroki, ostareli, delanezmožni ipd.), kot to
omogoča veljavni sistem, ki temelji na cenzusih katastrskega
dohodka, katerega pa v takih primerih ni možno doseči.
4. Sistem obdavčevanja dejanskega dohodka pa ne sme
pomeniti odstopanja od načela sedanje ureditve obdavčevanja kmetijstva, ki predpostavlja, da je lastnik dolžan zemljišče
obdelati in se zato odmerjajo davčne in druge obveznosti od
vsakega zemljišča, ki se da izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo ne glede na to, aH se v resnici tako izkorišča ali ne. Ob
togem uveljavljanju obdavčitve po dejanskem dohodku bi se
lahko posameznik, ki jemlje zemljišče kot obliko naložbe
premoženja in ga ne obdeluje in zato tudi ne dosega dohodka, izmaknil obdavčitvi in drugim družbenim dajatvam.
Zato bo v takšnih primerih potrebno oceniti možni dohodek
na podlagi določenih normativov.
5. V kolikor bi obdavčitev želeli osloniti na individualno
ugotovljeni dejanski dohodek, bi bilo potrebno za vseh
195.991 zavezancev preiti na letno napoved doseženega dohodka, kar pomeni, da bi vsi navedeni zavezanci za izdelavo
take napovedi vodili najnujnejše evidence. Istočasno bi bilo
potrebno, da zaradi presoje davčnih napovedi davčna služba
vsaj v globalu spremlja pridobivanje in trošenje dohodkov
zavezancev.
V primeru, da se davčna služba ne organizira za tekoče
spremljanje pridobivanja in trošenja prihodkov, bo tudi kontrola prijav po odmernih organih lahko slonela le na oceni ali
. na nekaterih objektivnih kriterijih (kot površina zemljišča,
način obdelave, cena pridelkov ipd.) - torej bi se posredno
posluževali katastrskih evidenc.
6. Obdavčitev po dejanskem dohodku zahteva najnujnejše
spremljanje in evidentiranje vseh dejanskih prihodkov in stroškov pri kmetijski proizvodnji. To pa samo po sebi zahteva
vodenje določenih evidenc, na podlagi katerih davčni zavezanec predloži prijavo.
Od odsotnosti vsakršnih evidenc bi za davčne organe predstavljalo poseben problem vsako dokazovanje vrednotenja
proizvodnje, to velja za prodane proizvode kot vrednotenje
lastne potrošnje. Tudi v kolikor bi bil pridelek količinsko
ugotovljen, bi lahko v določenih primerih nastopile težave z
dokazovanjem doseženega dohodka, saj so občasno tudi
težave s prodajo pridelkov (preobilna sadna letina, zato del
pridelka oddan kot industrijsko sadje ipd ).
Ob odstotnosti vsakršnih evidenc aH ob vodenju nepopolnih evidenc, bi nastopile tudi določene težave v zvezi z uveljavljanjem oziroma priznavanjem stroškov. Pri tem predstavlja poseben problem priznavanje amortizacije, ko ni izvršenega niti popisa niti cenitev osnovnih sredstev.
Glede na produktivnost v zasebnem kmetijstvu, visoke stroške zlasti amortizacijo kmetijske opreme, ki je pogosto predimenzionirana ocenjujemo, da bo vrsta davčnih napovedi izkazovala negativno stanje, katerega davčni ograni ne bodo
uspeli izpodbijati.
7. O načinu prodaje kmetijskih proizvodov odloča kmet
sam. Različne okoliščine (bližina potrošniških središč) vplivajo na to, ali svoje pridelke prodaja preko organiziranega
odkupa, ali prosto na trgu. Zato bi bili davčnim organom v
zvezi s presojo davčnih napovedi dostopni natančni podatki o
prodaji pridelkov preko organiziranega odkupa. Medtem ko bi
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morali z inšpekcijskimi pregledi ugotavljati tudi promet mimo
organiziranega odkupa.
8. V skladu z dogovorom skupščin republik in avtonomnih
pokrajin o temeljih davčnega sistema se pri obdavčevanju po
dejanskem dohodku iz kmetijstva uporabljajo progresivne
davčne stopnje. Od davčne politike vsake republike oziroma
občinskih skupščin pa je odvisno v kolikšni meri se določi
stopnja davčne progresije. Pri dosledni uporabi obdavčevanja
po dejanskem dohodku se torej obdavčuje dejansko doseženi
dohodek, to je tudi dohodek, ki ga doseže zavezanec z nadpoprečno produktivnostjo dela oziroma sredstev.
9. Kot ne nepomemben naj ob tej problematiki opozorimo
še na problem uprav za družbene prihodke. Dejstvo je, da
uprave za družbene prihodke v sedanjem obsegu niso sposobne z vso odgovornostjo prevzeti naloge obdavčevanja
dejanskega dohodka iz kmetijstva kot edinega možnega sistema. Na to ugotovitev nas navajajo izkušnje z obdavčevanjem samostojnih poklicnih dejavnosti po dejanskem dohodku. S tem pa ne mislimo, da davčnih služb ne bi bilo
mogoče tako razširiti in v določeni dobi usposobiti, da bi
lahko tudi te naloge zadovoljivo izvajale.
5. PREDLOG MOŽNEGA PREHODA NA
OBDAVČITEV PO DOHODKU
Kot temeljno izhodišče predlaganih rešitev je pospeševanje
razvoja kmetijske proizvodnje, še zlasti družbeno organizirane ter povečevanje produktivnosti dela preko procesa združevanja dela, sredstev in zemlje in uvajanje temeljnih družbenoekonomskih odnosov na področju zasebnega kmetijstva, ki
bodo zagotavljali hitrejši proces podružbljanja kmetijske proizvodnje. Ker veljavni sistem davčnih olajšav ni bil v zadostni
meri naravnan na odpravo posledic, ki iz tega izvirajo, bo
potrebno pri oblikovanju novega davčnega sistema diferencirano obravnavati individualnega kmeta od združenega kmeta
in sicer tako, da se stimulira proces združevanja. Z davčno
politiko naj bi onemogočali dohodkovno diferenciacijo, ki ne
izvira iz dela predvsem pa naj bi z drugimi ukrepi preprečevali
nekatere pojave odlivanja družbenih sredstev v privatno lastnino. Problemi dohodkovnih razlik, ki nastajajo zaradi vlaganja družbenih sredstev v razvoj zasebnega kmetijstva se pojavljajo v najostrejši obliki v primerih, ko gre za neorganizirano proizvodnjo ali pa ne pride do uveljavitve ustrezne dohodkovne povezanosti v okviru zadružnih aH drugih kmetijskih organizacij.
Ob tem velja opozoriti, da posledic nastajanja socialnih
razlik ne bo mogoče odpraviti le z ukrepi davčne politike
temveč bo za dosego teh ciljev potrebno spremeniti sistem
financiranja skupne porabe, predvsem s področja socialne
varnosti (sistem prispevkov za zdravstveno in starostno zavarovanje kmetov, kjer se večji del prispevkov določa v pavšalu,
torej neodvisno od doseženega dohodka.
Pri odločitvi o ustreznem sistemu obdavčevanja dohodkov
kmetijskih gospodarstev je potrebno upoštevati njihovo dohodkovno sposobnost. Primerjava višine dohodkov, ki jih
dosegajo v poprečju kmečka gospodarstva s pretežno kmetijsko dejavnostjo, z dohodki v družbenem sektorju kmetijstva
in sploh z dohodki z drugimi dejavnostmi, kaže na moč no
zaostajanje dohodkov v zasebnem kmetijstvu. To ugotovitev
potrjujejo celo nekateri podatki o dohodkih usmerjenih kmetij, ki naj bi glede na specializirano kmetijsko proizvodnjo z
večjo produktivnostjo le dosegale višje dohodke. Vzroki takšnega stanja so predvsem v večjih stroških in nizkih dohodkih
zaradi razdrobljenosti kmečkih posesti, neugodni starostni
strukturi in nizki produktivnosti.
Glede na raznolikost kmečkih gospodarstev (pretežne kmetije, pretežne kmetije z dodatnimi viri dohodkov iz drugih
dejavnosti, kmetije s pretežnim delom dohodka iz drugih
dejavnosti) bi bilo potrebno dohodkovno sposobnost teh gospodarstev še temeljito prouč iti in glede na razvojne cilje v
kmetijstvu temu prilagoditi tudi davčno politiko.
Večja dohodkovna diferenciacija med kmečkimi gospodarstvi po naši oceni nastaja predvsem zaradi nekaterih vrst
specializirane kmetijske proizvodnje, ki ni vezana na obdelavo zemljišč (npr. reja perutnine), ali je vezana na obdelvo
zemljišč v manjši meri (npr. trsničarstvo, drevesničarstvo,
gojenje cvetlic, pridelava vrtnin itd.) in glede na višino doseženega dohodka sploh niso bile obdavčene oziroma niso bile
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ustrezno obdavčene. Glede na tako različno dohodkovno
sposobnost kmečkih gospodarstev, predvsem pa zaradi nizkih osebnih dohodkov pretežnega števila kmečkih gospodarstev ocenjujemo, da bi bilo glede na pospeševanje razvoja
kmetijske proizvodnje možno dohodek kmečkih gospodarstev. ki se ukvarjajo s klasičnim načinom gospodarjenja, ugotoviti na podlagi vnaprej določenih meril oziroma normativov.
Po takih merilih ugotovljeni dohodek ne bi bistveno odstopal
od dejanskega dohodka. S tem načinom bi zajeli v obdavčitev
tudi neobdelana oziroma slabo obdelana zemljišča.
Glede na navedene lastnosti posameznih uporabljenih sistemov obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva ocenjujemo, da
je primeren in potreben postopen prehod na sistem ugotavljanja in obdavčevanja dohodka. Dohodek kmečkega gospodarstva se naj bi za določen krog zavezancev ugotovil na podlagi
dejansko doseženega dohodka, za ostale zavezance pa na
podlagi dohodka ugotovljenega po vnaprej določenih normativih pridelkov in cen kmetijskih pridelkov, vendar bi morala
biti tudi tem zavezancem dana možnost, da se odločijo za
prehod na obdavčitev po dejanskem dohodku, seveda pod
pogojem, da vodijo ustrezne evidence.
Sistem obdavčevanja po dejanskem dohodku bi se uvedel
za krog zavezancev, ki dosegajo višje dohodke iz vrst proizvodnje, ki niso ali pa so le v manjšem obsegu vezani na
obdelavo zemljišč kot:
- reja perutnine,
- pitanje govedi in prašičev na industrijski način,
- specializirana proizvodnja sadja in grozdja, jagodičevja
vrtnin in podobno.
Kljub določenim možnim poenostavitvam v postopku ugotavljanja dohodka je v teh primerih vodenje evidenc o dohodkih in izdatkih ter evidenc osnovnih sredstev neizogibno.
Za ostale zavezance, katerih doseženi dohodek je v pretežni
meri vezan na obdelavo zemljišč, bi se dohodek ugotavljal
vsako leto, vendar na podlagi določenih meril oziroma normativov in sicer:
- površina.zemljišča in
- katastrske kulture po podatkih iz katastrskega operata,
- vrste in količine doseženih pridelkov, ki jih za določeno
območje sprejme kmetijska živilska razvojna skupnost Slovenije, ob upoštevanju proizvodne sposobnosti zemljišč,
- tekočih cen glavnih kmetijskih pridelkov in stroškov proizvodnje, ki jih predpiše Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- ekonomski ter geografski pogoji; vpliv družbenih naložb,
ki neposredno aH posredno vplivajo na pogoje pridobivanja
dohodka (oddaljenost od prometnih zvez in potrošniških središč, komasacije, melioracije, upoštevanje reliefnih značilno-

sti ipd.), določeni s posebnim predpisom, s čimer bi se posredno zajemala tudi diferencialna zemljiška renta.
Predlagani način ugotavljanja in obdavčevanja po dejanskem dohodku naj bi zajel le manjši krog zavezancev in sicer
tiste, ki v večjem obsegu dosegajo dohodke iz vrst kmetijskih
dejavnosti, ki niso vezane na obdelavo zemljišč. Zato naj bi se
za večino zavezancev ugotavljal in obdavčeval dohodek, ugotovljen na podlagi meril oz. normativov. Pri ugotavljanju dohodka na podlagi meril in normativov naj bi se upoštevalo
večje število znakov oz. indikatorjev dohodka, da bi se s tem v
čimveč ji meri lahko približali dejanskemu dohodku. Istočasno
je potrebno v sistem ugotavljanja dohodka vgraditi elemente,
kateri bi omogočili sprotno prilagajanje ugotovljenega dohodka dejanskemu dohodku.
Da bi lahko zajemali v obdavčitev tudi rento, ki nastane
zaradi neposrednih (melioracije) ali posrednih (razvoj infrastrukture, novih urbanih naselij in gospodarskih središč)
družbenih vlaganj bo potrebno upoštevati v normativih čimveč karakterističnih znakov za čimmanjša območja z enakimi
aH podobnimi naravnimi, tržnimi in drugimi pogoji, s tem pa
naj bi pri obdavčevanju v določeni meri zajeli tudi nadpoprečne dohodke.
Z doslednim upoštevanjem teh izhodišč pri določitvi meril
oziroma normativov pri ugotavljanju dohodka, bo tudi dosledneje uveljavljeno ustavno nač&lo, da prispeva k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb sorazmerno več tisti, ki dosega
večji dohodek.
Glede na to, da se bo za večino zavezancev ugotavljal
dohodek po merilih, bo ta sistem pospeševalno deloval na
povečanje kmetijske proizvodnje. V obdavčitev bodo zato
zajeta tudi neobdelana oziroma slabo obdelana zemljišča, ker
se bo ugotavljal možni dohodek tudi od teh zemljišč.
. Ker izpada dohodka ugotovljenega po merilih in normativih
zaradi nekaterih objektivnih vzrokov ne bo mogoče individualnoupoštevati pri ugotavljanju dohodka, naj bi se taka
okoliščina upoštevala z davčnimi oprostitvami in olajšavami.
Kriterije za priznavanje davčnih olajšav zaradi socialnih razlogov naj bi določale občinske skupščine, ker bi s tem lahko v
čimvečji meri upoštevale stanje v občini, medtem ko naj bi
olajšave v zvezi s pospeševanjem raznih oblik združevanja
kmetov urejali enotno v SR Sloveniji.
Nov način ugotavljanja dohodka iz kmetijstva bo zahteval
tudi proučitev in ustrezne spremembe v zvezi z vključ evanjem
kmetov v proces svobodne menjave dela, predvsem pa sočasno spremembo predpisov s področja njihove socialne varnosti.
Ugotavljanje in obdavčevanje na podlagi dohodka bo mogoče zaradi predhodnega sprejetja predpisa v novem načinu
ugotavljanja dohodka in tehnične izvedbe, izvesti postopoma.
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