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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVUE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
17. novembra 1982 

ni starosti za sklenitev delov- dnevnem redu seje pobude 
nega razmerja (ESA 140). 

Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem redu sej še volitve in 
imenovanja. 
Družbenopolitični zbor ima na 

predloge in vprašanja delega- 
tov oziroma družbenopolitič- 
nih organizacij, Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin pa 
predloge in vprašanja delega- 
tov. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
13. in 14. oktobra 1982 

Seja Zbora združenega de- 
la, Zbora občin Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije so sklicane za sre- 
do, 17. novembra 1982. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog sprememb in do- 
polnitev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985 (ESA 92); 

- osnutek resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1983 (ESA 
138). 
Zbor združene^?! dela in Zbor 
občin bosta obravnavala: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških dav- 
kov in taks, z osnutkom zako- 
na (ESA 136); 

- predlog za izdajo zakona 
o določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti v letu 1983, z osnutkom za- 
kona (ESA 135); 

- osnutek zakona o prora- 
' čunu SR Slovenije za leto 1983 
(ESA 137); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčitvi tujih oseb, 
z osnutkom zakona (ESA 97); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med SFRJ na 

eni strani ter državami članica- 
mi Evropske skupnosti za pre- 
mog in jeklo in Evropsko skup- 
nostjo za premog in jeklo na 
drugi strani (ESA 125); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji konvencije mednarodne 
organizacije dela št. 135 o var- 
stvu in olajšavah za predstav- 
nike delavcev v podjetju (ESA 
131); 
- predlog zakona o ratifika- 

ciji konvencije mednarodne 
organizacije št. 140 o plačani 
odsotnosti za izobraževanje 
(ESA 132); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji konvencije mednarodne 
organizacije dela št. 142 o po- 
klicnem usmerjanju in stro- 
kovnem usposabljanju zaradi 
širjenja človekovega obzorja 
(ESA 133); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji konvencije mednarodne 
organizacije dela št. 131 o mi- 
nimalnih osebnih dohodkih s 
posebnim obravnavanjem 
držav v razvoju (ESA 134). 
- predlog zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Socialistično 
federativno republiko Jugosla- 
vijo in Evropsko gospodarsko 
skupnostjo (ESA 139). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval: 
- predlog zakona o ratifikaciji 
konvencije mednarodne orga- 
nizacije dela št. 138 o minimal- 

Delegati Zbora združenega 
dela in Zbora občin so na 
skupnem zasedanju 14. okto- 
bra 1982 poslušali uvodno 
obrazložitev k poročilu o izva- 
janju stališč in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije za nadalj- 
nje uresničevanje družbene 
preobrazbe pravosodnega si- 
stema v SR Sl-sveniji in k in- 
formaciji o uresničevanju za- 
kona o pravni pomoči, ki jo je 
podala Kristina Kobal, članica 
Izvršnega sveta Skupščine 
DR Slovenije in republiška se- 
kretarka za pravosodje in 
upravo. 

Uvodno obrazložitev k po- 
ročiloma pa so delegati Druž- 
benopolitičnega zbora poslu- 
šali na seji 13. oktobra 1982. 

Na skupnem zasedanju so 
delegati Zbora združenega 
dela in Zbora občin poslušali 
še uvodno besedo k poročilu 
o izvajanju energetske bilan- 
ce v I. polletju 1982, ki jo je 
podal Janez Sterniša, član 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik 
Republiškega komiteja za 
energetiko. 

Ljubljana, 26. 10. 1982 

Letnik VII, štev. 20 

Cena 10 din 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- sklepe ob obravnavi poro- 
čila o izvajanju stališč in skle- 
pov Skupščine SR Slovenije za 
nadaljnje uresničevanje druž- 
bene preobrazbe pravosodne- 
ga sistema v SR Sloveniji; 

- sklepe ob obravnavi infor- 
macije o uresničevanju zakona 
o pravni pomoči; 

- pobudo Skupščine mesta 
Maribor za spremembo 26. 
člena zakona o rednih sodi- 
ščih t3r predlog za izdajo za- 
kona o spremembi zakona o 
rednih sodiščih s predlogom 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoprispevku 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dopolnitvi zakona 
o stalnih sredstvih Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 

F 

PRILOGA: 

PREDLOG ZAKONA 
o davkih občanov (ESA-284) 



nomnih pokrajin v obdobju 
1981-1985; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dopolnitvi zakona 
o razdelitvi sredstev Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin v obdobju 
1981-1985. 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 

- sklep ob obravnavi poroči- 
la Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju ener- 
getske bilance v I. polletju 
1982; 

- predlog za izdajo zakona o 
sistemu zvez in PTT prometu; 

- pobudo Javnega tožilstva 
SR Slovenije za spremembo 
zakona o varnosti cestnega 
prometa; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji (projekt 
kmetijskega razvoja Bosne in 
Hercegovine) med Socialistič- 
no federativno republiko Ju- 
goslavijo in Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj (YU- 
2136); 
- predlog odloka o so- 

glasju k predlogu zakona o ra- 
tifikaciji sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Me- 
dnarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU-2132, YU-2133); 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Socialistično 
federativno republiko Jugosla- 
vijo in Republiko Italijo o skup- 
ni obrambi pred točo; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o valorizaciji sred- 
stev, ki so jih vplačale republi- 
ke in avtonomni pokrajini za 
leto 1981 za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje Socialistične 

republike Črne gore v letu 
1979; 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora o usklajevanju temeljev 
sistema in politike obdavčeva- 
nja dobitkov od iger na srečo; 

V skupino so bili imenovani: 
za vodjo: Milena Borovac 
za člane: Aljoša Drobnič, Ja- 
nez Markelj, Slobodan Sibin- 
čič, Vladimir Ščeglovski, Igor 
Šuligoj in Konrad Vavpotič. 

- predlog dopolnitve k skle- 

Zbor združenega dela je spre- 
jel: 

- predlog odloka o ustano- 
vitvi, nalogah, sestavi in izvoli- 
tvi predsednika in članov Ko- 
misije Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije za pri- 
pravo sprememb in dopolnitev 
poslovnika Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije; 

v komisijo so bili izvoljeni: 
za predsednika: Danilo Bašin 
za člane: Jurij Drnovšek, Jože 
Gabrovšek, Vida Jeler, Jože 
Kovač, Miha Lesar, Martin Mli- 
nar. 

Zbor občin je sprejel: 
- predlog odloka o ustano- 

vitvi, nalogah, sestavi in izvoli- 
tvi predsednika in članov Ko- 
misije Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije za pripravo spre- 
memb in dopolnitev poslovni- 
ka Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije; 

v komisijo so bili izvoljeni: 
za predsednika: Silvo Gurenc 
za člane: Silva Bauman-Čen- 
čič, Ivan Gole, Mitja Horvat, 
Štefan Kadoič, Bruno Korelič, 
Gorazd Mazej. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel: 

- predlog odloka o ustano- 
vitvi, nalogah, sestavi in izvoli- 
tvi predsednika in članov Ko- 
misije Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za pripravo sprememb in do- 
polnitev poslovnika Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije; 

v komisijo so bili izvoljeni: 
za predsednika: Ciril Ribičič 
za člane: Robert Černe, Silva 
Jereb, Marjan Kotar, Igor Križ- 
man, Zdravko Krvina, Valerija 
Škerbec. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Bernard Krivec, Rudi Šepič, Boris Macarol, Franc Polajžer, 
Miloš Ljubojevič, Irena Kosmač-Zupančič, Vinko Kastelic, Pe- 
ter Janžekovič, Alojz Podgoršek, Božo Perovič, Drago Ružič, 
Peter Jaklič, Janez Sterniša, Franjo Lunder, Simon Černe, 
Milan Ditrih, Janez Križnik, Janko Maček, Marija Glavinič, 
Janez Tement. Jolanda Race, Slavko Rajh, Matjaž Ljubič, 
Anton Tome, Jože Gabrovšek, Branko Stanko, Tone Ernožnik, 
Andrej Briški, Aleksander Kostiov. 

Zbor občin: 
Tone Šeliga, Darjo Valentič, Alojz Štrukelj, Anka Tominšek, 
Jernej Vrhunc, Francka Strmole-Hlasteč, Jože Zorenč, Rudi 
Cipot, Boris Lipužič, Vlado Barabaš, Ema Škerjanec-Ogorevc, 
Stana Vodopivec, Jože Bučar, Rozina Markovič, Ivan Germov- 
šek, Marija Vnuk, Cveto Majdič, Julka Žibert, Anton Pengov, 
Branka Žerjal, Bogdan Meglič, Anton Ipavic, Anton Dirnbek, 
Irena Murko, Karel Rezec, Jože Bizjak, Marjan Oblak, Slavko 
Marinič. 

Družbenopolitični zbor: 
Kristina Kobal, Marjan Kotar, Marija Zupančič-Vičar, Francka 
Strmole-Hlastec, Ciril Ribičič, Valerija Škerbec, Milivoj Sa- 

- sklep ob obravnavi pred- pu o imenovanju skupine dele- 
loga družbenega dogovora o gatov za spremljanje uresniče- 
organiziranju in financiranju vanja zakona o usmerjenem 
36. svetovnega prvenstva v na- izobraževanju. 
miznem tenisu leta 1981 v No- Za člana skupine sta bila 
vem Sadu. imenovana Milenko Šetinc in 
Zbor združenega dela, Zbor Valerija Škerbec, delegata v 
občin in Družbenopolitični Družbenopolitičnem zboru 
zbor so sprejeli tudi: Skupščine SR Slovenije. 

- predlog sklepa o imeno- V skupini sodeluje tudi Silva 
vanju skupine delegatov za Jereb, podpredsednica Skup- 
proučitev samoupravnih spo- ščine SR Slovenije in delegat- 
razumov in statutov samou- ka v Družbenopolitičnem zbo- 
pravnih interesnih skupnosti s ru Skupščine SR Slovenije, 
področja družbenih dejavno- koordinator dela za to področ- 
sti. je v skupščini. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije k poročilu o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR 

Slovenije za nadaljnje uresničevanje družbene preobrazbe pravosodnega sistema 
v Socialistični republiki Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela In Zbora občin 
dne 14. oktobra 1982 ter Družbenopoli- 
tičnega zbora dne 13. oktobra 1982 
sprejela naslednje 

SKLEPE 
k poročilu o izvajanju stališč in 

sklepov Skupščine SR 
Slovenije za nadaljnje 

uresničevanje družbene 
preobrazbe pravosodnega 

sistema v Socialistični 
republiki Sloveniji 

Proces ustavne preobrazbe pravosodja 
je kljub nekaterim uspehom še vedno 
prepočasen. Preobrazba je še premalo 
razumljena in uresničevana kot najširša 
in stalna družbena akcija, v kateri imajo 
posamezni nosilci te preobrazbe kon- 
kretne naloge in odgovornosti. Pri ure- 
sničevanju sprejetih stališč in sklepov bi 
morala biti prizadevanja nosilcev te preo- 
brazbe bolj zavzeta in ustvarjalna. Zato 
zbor opozarja še na naslednja vprašanja 
in naloge, ki jih imajo družbenopolitične 
skupnosti, organizacije združenega dela 
in njihovi organi upravljanja, krajevne 
skupnosti ter druge samoupravne orga- 

nizacije in skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti, gospodarske zbornice 
ter tudi delavci v pravosodju: 

1. Skupščina SR Slovenije poudarja 
pomen utrjevanja položaja in nadaljnjega 
razvoja samoupravnega sodstva kot dela 
enotnega pravosodnega sistema, v kate- 
rem delavci, delovni ljudje in občani ra- 
zrešujejo nasprotja, ki izhajajo iz samou- 
pravnega urejanja medsebojnih odno- 
sov. Zato je naloga vseh odgovornih 
družbenih subjektov, da brez odlašanja 
storijo vse, da se organizira samouprav- 
no sodstvo na vseh področjih, kar bo 



prispevalo k nadaInjemu podružbljanju 
pravosodne funkcije: 

- Na področju samoupravnega sodstva 
so se že močno uveljavila splošna sodi- 
šča združenega dela. Njihovo učinkovi- 
tost pa bi še bolj povečala uveljavitev 
ustreznejšega postopka za njihovo delo. 
Takoj je treba proučiti vprašanje zmanj- 
šanja stopenj pravnega varstva. Samou- 
pravna sodišča ter še posebej splošna 
sodišča združenega dela je treba nadalje 
kadrovsko krepiti z nepoklicnimi sodniki 
in z novimi izvolitvami spreminjati njiho- 
vo sestavo ter pri tem zmanjševati anga- 
žiranje sodnikov rednih sodišč, kar omo- 
goča večje število diplomiranih pravni- 
kov v gospodarstvu, ki za to izpolnjujejo 
vse pogoje. 

- Doslednejše spoštovanje ustavnosti 
in zakonitosti pri delu organov v združe- 
nem delu bo utrjevalo zaupanje v pravil- 
nost njihovih odločitev in s tem delovalo 
preventivno in zoper to, da se sporna 
razmerja rešujejo v okviru sodnega var- 
stva. Določene odnose pa bi lahko 
uspešno reševali poravnalni sveti v te- 
meljnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela. 

- Pospešiti je treba ustanavljanje neka- 
terih posebnih sodišč združenega dela 
na področju samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti in pri 
tem težiti, da bodo ustanovljena posebna 
sodišča združenega dela za določeno 
področje ali več področij skupaj na ravni 
republike. Pri tem je treba skrbeti za čim 
bolj racionalno delo in enotno sodno 
prakso in da bo reševanje sporov preko 
senatov čim bolj približano delovnim lju- 
dem in občanom. 

- Okrepiti je treba tudi prizadevanja za 

ustanovitev posebnih, sodišč združenega 
dela na področju samoupravnih intere- 
snih skupnosti materialne proizvodnje 
posebnega družbenega pomena povsod 
tam, kjer so že dani zakonski pogoji in 
potrebe po reševanju spornih razmerij; 
pri tem je pomembno, da se s pripravami 
za njihovo ustanovitev ne odlaša do izte- 
ka zakonskih rokov. 

Pospešijo naj se aktivnosti za obliko- 
vanje in uveljavljanje notranjih in prilož- 
nostnih arbitraž. Hitreje je treba razreše- 
vati odprta vprašanja, ki ta proces zavi- 
rajo. 

2. Redna sodišča in javna tožilstva si 
morajo še naprej prizadevati za učinkovi- 
tejše opravljanje svojih funkcij, v tem ok- 
viru zlasti tudi za krepitev in bolj organi- 
zirano sistematično opravljanje preven- 
tivne funkcije: 

- Sodišča naj si prizadevajo z ustrez- 
nejšo organizacijo dela in racionalizacijo 
poslovanja, s stalnim in načrtnim družbe- 
nopolitičnim in strokovnim izobraževa- 
njem, s specializacijo, zlasti na področju 
gospodarskega sodstva, povečati učin- 
kovitost dela predvsem v smeri hitrejšega 
odpravljanja zaostankov in skrajševanja 
postopkov v družbeno pomembnejših 
zadevah na podlagi akcijskih programov. 
K večji racionalizaciji sodnega dela bo 
prispevala krepitev delovne zavesti in v 
primerih slabega in neučinkovitega dela 
tudi zaostritev odgovornosti tako sodni- 
kov kot drugih delavcev. 

- Družbenopolitične skupnosti, na ob- 
močju katerih delujejo temeljni pravoso- 
dni organi, morajo pospešeno odstranje- 
vati objektivne ovire za učinkovitejše de- 
lo teh organov. Zlasti morajo zagotoviti 
vsaj minimalne prostore in finančna 

sredstva za izpolnjevanje z družbenimi 
dogovori sprejetih obveznosti. 

- Vse večji pripad in naraščanje nere- 
šenih zadev terja pri nekaterih temeljnih 
sodiščih hitrejšo polno zasedbo sistemi- 
ziranih mest. V nekaterih izjemnih prime- 
rih pa je potrebno tudi proučiti umest- 
nost povečanja sistemizacije. Z novim 
družbenim dogovorom je treba ustrezne- 
je ovrednotiti delo nosilcev pravosodnih 
funkcij in uveljaviti načelo nagrajevanja 
po delu in s tem tudi spodbujati učinkovi- 
tejše delo, posebno pa prihajanje delav- 
cev iz gospodarstva v pravosodne insti- 
tucije. 

3. Z razvojem pravosodnega sistema, 
kot je opredeljen v ustavi, in z delom 
nosilcev pravosodnih funkcij bomo kre- 
pili odgovornost, ustavnost in zakonitost 
ter pravno varnost delovnih ljudi in obča- 
nov. Zato morajo nosilci pravosodnih 
funkcij okrepiti tudi spremljanje izvajanja 
zakonov, analizirati družbeno pomemb- 
nejše in negativne pojave, ki jih opažajo 
pri svojem delu ter dajati delegatskim 
skupščinam problemska obvestila o svo- 
jih ugotovitvah s predlogi za ukrepanje. Z 
angažiranjem celotne delegatske baze 
pri poglobljenem obravnavanju teh poja- 
vov in predlogov za ukrepanje se bo kre- 
pila odgovornost pravosodnih organov 
nasproti družbenopolitičnim skupnostim 
in s tem tudi njihova neodvisnost pri 
delu. 

4. Zbori Skupščine SR Slovenije spre- 
jemajo poročilo o izvajanju stališč in 
sklepov Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnje uresničevanje družbene preobra- 
zbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji 
in podpirajo sklepe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 

uresničevanju zakona o pravni pomoči 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 14. oktobra 1982 ter Družbenopoli- 
tičnega zbora dne 13. oktobra 1982 
sprejela naslednje 

SKLEPE 
k informaciji Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju zakona o pravni 

pomoči 

Kljub izteku tretjega leta od uveljavitve 
zakona o pravni pomoči so prizadevanja 
za uresničevanje podružbljenih oblik 
pravne pomoči še vedno na začetku. To 
pa pomeni tudi eno od vsebinskih ovir za 
hitrejše uresničevanje ustavne preobra- 
zbe pravosodja. 

V vseh okoljih so ugotovljene potrebe 
po popolnejši pravni pomoči, posebno 
delavcem pri uveljavljanju njihovih na 
podlagi dela pridobljenih pravic ter orga- 
nizacijam združenega dela, samouprav- 
nim interesnimi skupnostim in drugim 
samoupravnim organizacijam in skupno- 
stim pri urejanju njihovih samoupravnih 

splošnih aktov ter s tem k utrjevanju sa- 
moupravnih odnosov in zakonitosti. 
Ugotovljena je tudi potreba po specializi- 
rani pravni pomoči na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. Vzrok za prepoča- 
sen napredek na tem področju je po- 
manjkanje organiziranosti in odgovorno- 
sti vseh dejavnikov, ki so po zakonu za- 
dolženi za Organiziranje pravne pomoči. 

Ugotovljeno stanje zahteva osredoto- 
čenje družbene pozornosti na skladnej- 
šo, učinkovitejšo in odgovornejšo druž- 
beno aktivnost nosilcev, odgovornih za 
razvoj in delovanje pravne pomoči. Zato 
Skupščina SR Slovenije sprejema na- 
slednje 

sklepe: 
- Občinske skupščine bodo pripravile 

in obravnavale oceno stanja na področju 
pravne pomoči za svoje območje in na tej 
podlagi uskladile in opredelile interese 
organizacij združenega dela, samou- 
pravnih interesnih skupnosti ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter določile njihove pravice in obveznosti 
pri oblikovanju pravne pomoči v delovnih 
organizacijah in pri ustanavljanju služb 

pravne pomoči na ravni občine oziroma 
regije. 

Pri oblikovanju programov aktivnosti 
in opredeljevanju nalog je potrebno za- 
gotoviti sodelovanje organov pravoso- 
dja, gospodarskih zbornic, Odvetniške 
zbornice Slovenije in območnih zborov 
odvetnikov. 

Občine bodo v okviru uresničevanja 
sprejete politike spremljale uresničeva- 
nje programov dela in dogovorov. 

- Zveza sindikatov naj pospeši obliko- 
vanje ustreznejše in učinkovitejše pravne 
pomoči pri občinskih svetih zveze sindi- 
katov. 

- Gospodarske zbornice bodo z orga- 
nizacijami združenega dela opredelile in- 
terese ter uskladile delo za organiziranje 
specializirane službe pravne pomoči na 
področju ekonomskih odnosov s tujino. 

- Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo bo v skladu s svojimi nalogami 
in pristojnostmi spremljal razvoj pravne 
pomoči in pripravil v sodelovanju z 
Odvetniško zbornico Slovenije strokovne 
podlage za rešitev tistih vprašanj, ki otež- 
kočajo ustanavljanje služb pravne pomo- 
či in tudi delovnih skupnosti odvetnikov. 
Pri tem gre med drugim tudi za finančne 
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predpise, vprašanja nagrajevanja, vpra- zajeta v informaciji Izvršnega sveta Skup- pravni pomoči se sprejme skupaj z ukre- 
šanja preprečevanja kolizije interesov ščine SR Slovenije. pi Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
strank, ki so v sporu in druga vprašanja, - Informacija o uresničevanju zakona o nije. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju energetske bilance v 
I. polletju 1982 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 14. 10. 1982 ob 
obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
energetske bilance v I. polletju 1982 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor sprejema poročilo Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 7. seji dne 14. oktobra 1982 obravna- 
val poročilo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju energetske bi- 
lance v I. polletju 1982 in na podlagi255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor sprejema poročilo Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
energetske bilance v I. polletju 1982 z 
dopolnitvami, ki jih je posredoval pred- 
stavnik Izvršnega sveta v uvodni besedi. 

2. Zbor podpira ukrepe in aktivnosti 
Izvršnega sveta za zagotovitev oskrbe z 
energijo. Pri tem zbor poudarja, da je še 
vedno aktualen sklep zbora ob obravnavi 
poročila o aktivnostih na področju oskr- 
be in varčevanja z energijo z dne 30. 

energetske bilance v I. polletju 1982 z 
dopolnitvami, ki jih je posredoval pred- 
stavnik Izvršnega sveta v uvodni besedi. 

2. Zbor podpira ukrepe in aktivnosti 
Izvršnega sveta za zagotovitev oskrbe z 
energijo. Pri tem zbor poudarja, da je še 
vedno aktualen sklep zbora ob obravnavi 
poročila o aktivnostih na področju oskr- 
be in varčevanja z energijo z dne 30. 
septembra 1981, še zlasti kar zadeva na- 
jracionalnejšo porabo vseh vrst energije. 

septembra 1981, še zlasti kar zadeva na- 
jracionalnejšo porabo vseh vrst energije. 

3. Zbor podpira prizadevanja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in drugih 
pristojnih organov in organizacij za pre- 
dnostno preskrbo goriva za potrebe 
kmetijstva in jih poziva, da ta prizadeva- 
nja v okviru možnosti še okrepijo, da bi 
bilo kmetijstvo primerno oskrbljeno s po- 
trebnim gorivom za nemoteno opravlja- 
nje vseh kmetijskih del. 

4. Zbor predlaga Izvršnemu svetu in 
drugim pristojnim organom in organiza- 
cijam, da proučijo možnosti za prednost- 
no dobavo tekočega naftnega plina ti- 
stim gospodinjstvom, zlasti starejšim, 
bolnim in socialno ogroženim občanom, 
ki nimajo objektivnih možnosti za upora- 
bo drugih virov energije 

5. Zbor predlaga Izvršnemu svetu, da 
čimprej prouči možnosti in sprejme 
ustrezne predpise za. uvedbo olajšav in 
pospešitev gradnje majhnih elektrarn, pri 
uvajanju boljše toplotne izolacije in pri 

3. Zbor poziva organizacije združene- 
ga dela, df zaradi težav pri oskrbi z vsemi 
vrstami energije pripravijo dolgoročne 
programe varčnejše porabe energije, 
vključno z možnostjo substitucije uvože- 
nih vrst energije z domačo. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj še naprej sproti poroča zboru o sta- 
nju in problemih na področju oskrbe z 
vsemi vrstami energije. Pri tem naj upo- 
števa mnenja, pripombe in stališča de- 
lovnih teles in razpravo na seji zbora. 

drugih oblikah prehoda na domače vire 
energije. Prav tako naj Izvršni svet prouči 
pobudo za sovlaganja občanov pri zago- 
tavljanju trajnejše oskrbe s trdimi gorivi. 

6. Zbor poziva družbenopolitične 
skupnosti, samoupravne organizacije in 
skupnosti, da z vso odgovornostjo pri- 
pravijo celovite in dolgoročne programe 
varčevanja z energijo, vključno z mož- 
nostjo substitucije uvoženih vrst energije 
z domačo. 

7. Zbor poziva vse skupščine občin, da 
v okviru izvajanja ukrepov varčevanja z 
energijo, sprejmejo odloke za zmanjše- 
vanje porabe toplotne energije, če tega 
še niso storile. 

8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj še naprej sproti spremlja stanje pre- 
skrbe z energetskimi viri ter tekoče spre- 
jema ukrepe na področju oskrbe z vsemi 
vrstami energije. Pri tem naj upošteva 
mnenja, .pripombe in stališča delovnih 
teles zbora in skupščine in razpravo de- 
legatov na seji zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o sistemu zvez in PTT prometa 

Zbor združenega dela In zbor občin 
skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 14. 10. 1982 ob obravnavi predloga 
za Izdajo zakona o sistemu zvez In PTT 
prometu na podlagi 271. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela tale 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o sistemu 

zvez in PTT prometu se spre/me. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 

skupščine SR Slovenije. 
3. Zbora ugotavljata, da družbenoeko- 

nomski odnosi med nosilci sistemov zvez 
v predlogu za izdajo zakona še niso do- 
volj opredeljeni. Pri pripravi osnutka naj 
se zato poleg tehnološkega in tehnične- 
ga povezovanja teh nosilcev opredelijo 

tudi osnove za razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov, ki v takem povezovanju 
nastajajo med nosilci sistemov zvez. Prav 
tako naj se v skladu z naravo dejavnosti v 
zakonu natančneje uredijo tudi družbe- 
noekonomski odnosi v samoupravni in- 
teresni skupnosti za PTT promet, glede 
na to, da gre za dejavnost posebnega 
družbenega pomena, v kateri delovanje 
tržnih zakonitosti ni v celoti podlaga za 
usklajevanje dela in potreb in za vredno- 
tenje delovnih uspehov. V zakonu naj se 
podrobneje uredi tudi način oblikovanja 
cen PTT storitev, odločanje o cenah ter 
viri sredstev za enostavno in za razširje- 
no reprodukcijo. Predlagatelj naj z vidika 
vplivanja na urejanje družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravni interesni 
skupnosti ponovno prouči in ustrezno 

opredeli tudi zadeve, ki so na področju 
sistema zvez in PTT prometa posebnega 
družbenega pomena ter njihovo uresni- 
čevanje. 

4. Zbora tudi ugotavljata, da niso ja- 
sne določbe o tem, katere organizacije 
združenega dela in druge organizacije in 
skupnosti se združijo kot uporabniki v 
samoupravne interesne skupnosti in pri- 
dobivajo dohodek po načelih svobodne 
menjave dela in za katere imetnike siste- 
mov zvez se v zakonu določijo le poveza- 
ve v enoten sistem zvez, ne pa tudi v 
samoupravne interesne skupnosti. V zve- 
zi z združevanjem v samoupravne intere- 
sne skupnosti naj se upošteva stališče, ki 
je bilo v Skupščini SR Slovenije sprejeto 
v razpravah o nadaljnjem razvoju družbe- 
noekonomskih odnosov v samoupravnih 
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interesnih skupnostih materialne proi- 
zvodnje in ob obravnavi predloga za 
spremembo in dopolnitev 16. člena zako- 
na o samoupravnih skupnostih za PTT 
promet v novembru 1980 in po katerem je 
potrebno predvsem težiti k temu, da bi 
bilo samoupravno sporazumevanje 
odraz spoznanja skupnega interesa ozi- 
roma potreb udeležencev sporazumeva- 
nja in ne zakonskih obveznosti. Programi 
razvoja posamezne dejavnosti pa bi mo- 
rali odražati širši družbeni interes za 

opravljanje in razvoj dejavnosti. 
5. Zbora predlagata, naj predlagatelj 

natančneje opredeli tudi skupno planira- 
nje vseh nosilcev sistemov zvez ter nosil- 
ce planiranja. Določbe o planiranju siste- 
mov zvez in planiranju v skupnostih za 
PTT promet in planskih aktih, ki se spre- 
jemajo na področju planiranja v zakonu 
urejeno kot celota. 

6. Pri pripravi osnutka zakona o siste- 
mu zvez in PTT prometu naj predlagatelj 

prouči in ustrezno upošteva pripombe, 
predloge in mnenja, dana v poročilih de- 
lovnih teles skupščine in zborov skupšči- 
ne in pripombe dane v razpravah na se- 
jah zborov. Zbora bosta po predhodni 
obravnavi v delovnih telesih zborov in 
skupščine ocenila, aH osnutek zakona 
upošteva stališča zborov dana ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona ter odlo- 
čil ali ga bosta v skladu v 147. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnavala v fazi osnutka zakona. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 13. oktobra 1982 
obravnaval predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
samoprispevku in na podlagi 72. člena 
poslovnika SR Slovenije sprejel ta-le 

stališča 
1. Samoprispevek se je v zavesti de- 

lovnih ljudi in občanov že potrdil in pri- 
speval ne le k dvigu materialne osnove in 
družbenega standarda delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih in obči- 
nah, temveč je imel pomembno vlogo 
tudi pri razvoju in utrjevanju krajevne sa- 
mouprave, pri čemer je imela pomembno 
vlogo SZDL. 

Družbenopolitični zbor meni, da je tre- 
ba pri zakonu o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o samoprispevku pristopiti 

restriktivno in predvsem s politično akci- 
jo družbenopolitičnih organizacij še po- 
sebno SZDL usmeriti odgovoren odnos 
za uvajanje nadaljnjih samoprispevkov. 
Ob tem pa zbor podpira usmeritev, da se 
uredijo vprašanja, ki so bila v dosedanji 
praksi sporna ali nejasna. 

Družbenopolitični zbor podpira usme- 
ritev, da naj se pri odločanju o samopri- 
spevku upoštevajo trenutne gospodar- 
ske razmere in v zvezi s tem tudi realne 
možnosti za redno vzdrževanje in nor- 
malno odvijanje dejavnosti v objektih, ki 
naj bi se zgradili s samoprispevkom. Prav 
tako je treba upoštevati tudi že sprejete 
materialne obveznosti delovnih ljudi in 
občanov, kar lahko tudi vpliva na izvaja- 
nje referendumov. 

2- Zbor podpira usmeritev, da je sa- 
moprispevek možno uvesti samo, če je 

predviden objekt zajet v ustreznih plan- 
skih aktih krajevnih skupnosti oziroma 
posameznih samoupravnih interesnih 
skupnosti in če so zagotovljena sredstva 
za delovanje teh objektov. 

- Zbdr meni, da se v izjemnih primerih 
lahko uvede samoprispevek tudi za ob- 
močje občine. 

- Zbor podpira določbo, da imajo pra- 
vico do glasovanja na referendumu vsi 
občani, ki imajo volilno pravico, torej, da 
lahko glasujejo tudi tisti, ki niso zavezani 
za plačevanje samoprispevka, ker je tre- 
ba tudi njim zagotoviti možnost, da sa- 
moupravno in demokratično izrazijo svoj 
interes. Zbor tudi meni, naj bo odločitev 
za uvedbo samoprispevka sprejeta, če je 
na referendumu zanj glasovala več kot 
polovica vseh občanov in da ni potrebno 
uvesti dvoteretinske večine. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
sta na sejah dne 14. oktobra 1982 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
samoprispevku, sprejela na podlagi 
272. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije naslednji 

Sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o samo- 
prispevku se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva naslednja stališča, 
mnenja in predloge: 

- predlagatelj naj pri pripravi spre- 
memb zakona upošteva velik družbeno- 
politični pomen samoprispevka, ki je pri- 
speval ne te k dvigu materialne osnove in 
družbenega standarda delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih supnostih in obči- 
nah, temveč je imel pomembno vlogo 
tudi pri razvoju in utrjevanju krajevne sa- 
mouprve. Zato ne bi bilo primerno, da bi 
z zakonskimi normami omejevali nadalj- 
nje uveljavljanje samoprispevkov pri za- 

dovoljevanju skupnih potreb delovnih 
ljudi in občanov; 

- zbori podpirajo usmeritev, da je sa- 
moprispevek možno uvesti samo za ob- 
jekt predvsem v ustreznih planskih aktih 
krajevne skupnosti, samoupravne intere- 
sne skupnosti oziroma občine; 

- samoprispevek naj bi bil namenjen 
predvsem za zadovoljevanje skupnih po- 
treb delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti, vendar pa naj zakon dopusti 
možnost, da lahko samoprispevek izje- 
moma uvede občinska skupščina, če gre 
za objekte, ki so namenjeni za zadovolje- 
vanje skupnih potreb na območju občine 
in so kot taki predvideni v ustreznem 
pianu občine; » 

- v zakonu naj ostane nespremenjena 
določba, da imajo pravico do glasovanja 
na referendumu vsi občani, ki imajo 
splošno volilno pravico. Predlagatelj pa 
naj ponovno prouči, pb upoštevanju vseh 
stališč iz javne razprave, ali je potrebno 
spreminjati določbo o navadni večini, ki 
je potrebna za uspešno izglasovanje sa- 
moprispevka z referendumom; 

- zbori menijo, da naj bi se za zgornjo 
mejo možnih obremenitev s samopri- 

spevkom opredeljevali delovni ljudje in 
občani z referendumom ob vsakokratni 
uvedbi samoprispevka: 

- s samoprispevkom naj bi se zavzeli 
tudi lastniki nepremičnin, ki imajo stalno 
prebivališče izven območja krajevne 
skupnosti oziroma občine, če se z grad- 
njo objektov aH izvajanjem del iz samo- 
prispevka bistveno izboljšajo pogoji za 
uporabo takšne nepremičnine. '/ tem pri- 
meru pa je treba tem zavezancem omo- 
gočiti, da sodelujejo v celotnem postop- 
ku priprave in sprejemanja samopri- 
spevka; 

- zbori podpirajo usmeritev, da je pra- 
viloma osnova az samoprispevek doho- 
dek občanov. Obremenitve na posest ne- 
premičnin oziroma naprav naj bi se dolo- 
čale le izjemoma in pod pogojem da se z 
investicijo iz samoprispevka izboljšajo 
pogoji za uporabo takšne nepremičnine; 

- oprostitve obveznosti iz samopri- 
spevkov naj bi se določale predvsem z 
vsakokratnim aktom o uvedbi samopri- 
spevka, zakon pa naj bi širil oprostitev, 
temveč te opredelil tiste minimalne kate- 
gorije občanov, ki jih je potrebno opro- 
stiti obveznosti v vsakem primeru. 
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4. Predlagatelj naj pri pripravi osnutka 
zakona upošteva predvsem pripombe in 
stališča iz javne razprave, ki sta jo orga- 
nizirala Socialistična zveza delovnega 

ljudstva Slovenije in Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije in ki so zajeta v stališčih, 
pripombah in predlogih Sveta za družbe- 
nopolitični sistem pri Predsedstvu RK 

SZDL Slovenije, stališča Družbenopoli- 
tičnega zbora ter stališča delovnih teles 
zbora in skupščine, skupin delegatov in 
pripombe iz razprav na sejah zborov. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

PISMENI ODGOVOR NA POBUDO SKUPŠČINE 
OBČINE KOČEVJE, KI JO JE POSREDOVAL 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Delavci »Avto-Kočevja«, enega štirih največjih slovenskih 
izvoznikov cestnih tovornih transportnih storitev, dajemo po- 
budo delegatu v slovenski republiški skupščini, da sproži 
problem selektivnosti dodeljevanja deviz izvoznikom. 

Razlaga: 
Izvršni svet Skupščine občine Kočevje smo s problemom pri 

našem izvozu in sploh deviznem poslovanju že seznanili z 
dopisom dne 1. 7. 1982. Na kratko pa je naš problem v tem, da 
stroški izvoza znašajo okoli 55% deviznega priliva. Že iz tega 
je jasno, da 30%-tni delež deviz, ki ostane naši delovni organi- 
zaciji, nikakor ne zadostuje za normalno poslovanje. Hkrati pa 
tako naša delovna organizacija kot tudi panoga v celoti pri- 
naša naši družbi precejšen delež neto deviznega priliva. Zato 
apeliramo na skupščino, da se zavzame za selektiven pristop 
k dodeljevanju deviz izvoznikom, saj bo le tako omogočen 
nadaljnji izvoz naših storitev. 

ODGOVOR: 
Upoštevajoč težave, s katericni se OZD srečujejo pri izvrše- 

vanju obveznosti do tujine so bile na področju transportne 
dejavnosti za OZD, ki opravljajo storitve v mednarodnem 
blagovnem in potniškem prometu v večji meri uveljavljene 
možnosti poslovanja po kontokorentnem računu. 

OZD, ki opravljajo storitve v mednarodnem blagovnem in 
potniškem prometu in imajo odprt kontokorentni račun, med 
njimi tudi Avto Kočevje, lahko z devizami, ki jih imajo na tem 
računu v tujini (s temi devizami razpolagajo 100%) plačujejo 
storitve v mednarodnem blagovnem in potniškem prometu, 
razen zakupnin za opremo uvoženo v zakup, do višine pov- 
prečnih mesečnih stroškov, ki jih imajo v zvezi s poslovanjem 
na podlagi knjigovodskih podatkov iz predhodnega leta. V 
skladu s tem vnaša OZD, ki opravlja storitve v mednarodnem 
blagovnem in potniškem prometu v državo le tisti del ustvarje- 
nega deviznega priliva, ki ji ostane po plačilu stroškov v 
mednarodnem blagovnem in potniškem prometu: ta dei (po- 
zitivni saldo oziroma neto priliv) se obračunava enako kot 
drugi devizni priliv, ki ostane OZD za pokrivanje najnujnejših 
lastnih uvoznih potreb ter za samoupravno sporazumevanje z 
drugimi OZD. S poslovanjem prek kontokorentnega računa se 
tako začasno, vendar v veliki meri rešujo problematika deviz- 
nega poslovanja OZD, ki opravljajo storitve v mednarodnem 
blagovnem in potniškem prometu. 

Organizacija združenega dela Avto Kočevje, ki opravlja 
transportne storitve torej svoje stroške v tujini pokriva iz 
kontokorentnega računa ter se ji odstotek razpolaganja ome- 
juje le na devizni priliv, ki ji ostane po pokritju teh stroškov. 

6 poročevalec 



Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

- Povečala se bo varnost na področju 

zračnega prometa 

• Predložene spremembe in dopolnitve so zasnovane na novem konceptu 
natančnejše odgovornosti kontrole letenja in skupnih odnosih te kontrole kot 
institucije Zvezne uprave z ene in vodje letala z druge strani 

• Vsi organi in organizacije na letališču morajo skrbeti za varnost zračnega 
prometa, k čemur bodo prispevale tudi spremembe v kaznovalni politiki 

• Klasifikacija in kategorizacija letališč bo usklajena z mednarodnimi standardi 
• Določeni državni prerogativi bodo s področja letalskega prometa preneseni na 

združeno delo 
• Predlaga se obveznost preskrbovanja goriva maziv za najmanj enodnevno 

uporabo 

Skupščini SFRJ je bil poslan 
v obravnavo Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o letalski 
plovbi z Osnutkom zakona (AS 
79). Obravnava in sprejetje te- 
ga akta je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora. 

Veljavni zakon o letalskem 
prometu je začel veljati leta 
1978. Čeprav se je z njim, v 
primerjavi s prejšnjim zako- 
nom, povečala varnost letal- 
skega prometa, so se v praksi 
pokazale številne pomanjklji- 
vosti, nekatere določbe celo 
niso mogle izvajati. Razmejitve 
odnosov in odgovornosti na 
mnogih področjih niso bile ja- 
sne ali adekvatne. Zato je torej 
prišlo do izdelave osnutka 
sprememb in dopolnitev. 

VEČJE PRISTOJNOSTI 
ZDRUŽENEMU DELU 

Veljavni zakon, po mnenju 
predlagatelja sprememb in do- 
polnitev, po nepotrebnem 
obremenjuje Zvezni komite za 
promet in zveze, s tem pa tudi 
federacijo, z mnogimi opravili, 
ki ni treba da so v njegovi pri- 
stojnosti. Z dajanjem pretira- 
nih pravic zveznim organom 
na tem področju se samo na 
videz povečuje varnost zračne 
plovbe. Številne zadeve je do- 
slej v praksi opravljalo združe- 
no delo in to je tudi razlog, da 

se v osnutku predlaga, da se 
določeni državni prerogativi 
prenesejo na združeno delo. 
Zveznemu komiteju za promet 
in zveze je ostala samo nepo- 
sredna in skupna pristojnost 
nad osebami, ki letalo uprav- 
ljajo oziroma ga vzdržujejo. 
Osebe, ki opravljajo kontrolo 
letenja bodo po predlogu gle- 
de pouka, preverjanja strokov- 
nosti in izdajanja dovoljenj v 
delovnem področju organa, ki 
je pristojen za zadeve kontrole 
letenja. 

Enoten sistem kontrole lete- 
nja civilnih in vojaških letal, ki 
je bil prej v uporabi, se bo, kot 
je predlog v osnutku zakona, 
spremenil, ker se je pokazalo, 
da je v praksi neizvedljiv. Po- 
leg tega je dosedanja razdeli- 
tev letal po pripadnosti v na- 
sprotju z delitvijo, ki jo je uve- 
ljavila svetovna organizacija za 
civilno zračno plovbo v okviru 
Združenih narodov (ICAO). V 
osnutku zakona je predloženo, 
da se opravi delitev po name- 
nu za katerega se letalo uprab- 
Ija. Vendar je treba, po oprav- 
ljeni integraciji vojaške in civil- 
ne kontrole letenja, nujno po- 
samezne polete vojaških letal 
(v primeru manevrov ali po- 
sebnih nalgo) obdržati v pri- 
stojnosti Zveznega sekretaria- 
ta za ljudsko obrambo. 

S spremembami in dopolni- 
tvami veljavnega zakona se 

določajo tudi temeljni pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni za po- 
let letala. Le-to mora namreč 
biti opremljeno z napravami za 
avtomatsko dajanje podatkov 
o indentifikaciji in višini letala 
in napravo za komunikacijo, 
kot tudi z ostalo predpisano 
opremo, odvisno od kategorije 
in namena letala. Prav tako je 
določena tudi obveznost vzdr- 
ževanja letala. 

RED LETENJA 
Pri izdelavi osnutka tega za- 

kona je bilo treba poiskati 
ustrezne rešitve s katerimi bi 
bil na najboljši način urejen 
red letenja. Predlagani sta dve 
možnosti. Po prvi bi prevoznik 
samostojno odločal o vzpo- 
stavljanju linije v rednem letal- 
skem prometu, red letenja pa 
bi se določal v skladu z določ- 
bami osnutka tega zakona. Po 
drugi varianti pa je predvide- 
no, da prevoznik samostojno 
določa red letenja v domačem 
in mednarodnem rednem le- 
talskem prometu na svojih ob- 
stoječih linijah, da pa pred tem 
o redu letenja obvešča letali- 
šča in druge prevoznike zaradi 
usklajevanja. 

Osnutek zakona je dopol- 
njen tudi z določbami, ki omo- 
gočajo prevoz z letalskim tak- 
sijem, če so izpolnjeni določe- 
ni pogoji. Predloženo je, da se 

trajanje zakupa tujega letala 
poveča s 6 na 12 mesecev, kar 
je v skladu s Carinskim zako- 
nom. Prav tako je klasifikacija 
in kategorizacija letališč uskla- 
jena z mednarodnimi standar- 
di in je zasnovana na značilno- 
stih glavne vzletno-pristajalne 
steze in drugih maneversklh 
površin, kot tudi na njihovi 
opremljenosti. Letalšče, ki je v 
izgradnji ali pri katerem se re- 
konstruira sistem napajanja z 
električno energijo je dolžno, 
da ob nadomestilu zagotovi 
osnovno in rezervno napajanje 
vseh drugih porabnikov. To pa 
zaradi tega, ker se je doslej 
dogajalo, da je ob precej več- 
jih stroških vsak skrbel za svo- 
je potrebe in je bilo interese 
zelo težko usklajevati. 

V register letal so vpisana 
mnoga letala, ki ne letijo več, 
lastniki pa ne zahtevajo črtanje 
iz registra. Zato je predloženo, 
da se letalo, ki tri leta nI spo- 
sobno za let, črta iz registra , 
za vsak tip letala pa je predpi- 
sano, katera oprema mora biti 
v redu, da bi letalo lahko upo- 
rabljali. 

V osnutku je tudi predlog, da 
se homologacija zauoa orga- 
nizacijam združenega dela 
oziroma ustanovi, ki je predvi- 
dena za te zadeve. Le-ta se 
opravlja samo zaradi serijske 
proizvodnje, tako da se ama- 
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h OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
| ZAKONA O ZRAČNI PLOVBI - AS 79 

^eoaooeeeaeeoooooecoooacissoeeceoaceccet 
tersko zgrajena letala ne ho- 
mologirajo 

Prav take je predvideno, da 
se objekti, ki so predvidenima 
sprejem in odpravo potnikov 
ter prtljage nfiorajo graditi v 
skladu s predpisi. To je nujno, 
saj sedanji objekti ne ustrezajo 
resničnim potrebam, kar pa in- 
direktno vpliva tudi na varnost 
etalske plovbe. Z osnutkom 

zakona se dopolnjujejo določ- 
ba veljavnega zakona in dolo- 
ča se preskrba z gorivom in 
mazivi za najmanj enodnevno 
'.■porabo. Ta določba izvira iz 
dosedanjih izkušenj in naj bi 
zagotovila večjo odgovornost 
vseh subjektov za redni pro- 
met. 
POKRIVANJE 
STROŠKOV ZA 
LETALIŠKE STORITVE 

Obstoječi zakon določa, da 
mora biti na letališčih zagotov- 
ljen pregled potnikov in prtlja- 
ge. To gradivo pa ni do konca 
urejeno, ker ni določen način 
kako naj organizacije združe- 
nega dela za letališke storitve 
pokrivajo stroške, ki pri tem 
nastajajo. Ker je od potnikov 
prek povečanega potniškega 
servisa ali s ceno vozovnice že 
plačano nadomestilo za varr 
nost, ne bi smeli dovoliti, da bi 
;o nadomestilo posebej plače- 
vali. V takšni situaciji pa je nuj- 
no, da se vnesejo v zakon tudi 
takšne določbe, ker je to edina 
zanesljiva pot, da letališča ure- 
sničijo svoje pravice. 

Po dosedanjih določbah za- 
kona je kontrola letenja urejala 
vsa dela na letališču in je za 
njih tudi odgovarjala. Dogajanj 
na letališki ploščadi, posebej 
na večjih letališčih, pa ni mo- 
gla spremljati. Zato se je ureja- 
nje letališč po pravilu odvijalo 
v organizaciji letaliških podje- 
tij. V osnutku zakona je pred- 
loženo, da je za dejavnost 
izven manevrskih površin pri- 
stojno letališče in ne kontrola 

letenja. Prav tako je predvide- 
no, da vsi organi in organizaci- 
je, ki delajo na letališču skrbijo 
za varnost in jo tudi razvijajo. 

Pogoji in postopek za izda- 
janje dovoljenj za skakanje s 
padalom in upravljanje z balo- 
nom naj bi bili v pristojnosti 
republik in pokrajin. 

TOČNEJE DOLOČENA 
VLOGA KONTROLE 
LETENJA 

Zdravstvena sposobnost 
osebja, ki opravlja zadeve, ki 
so pomembne za varnost letal- 
skega prometa, ugotavlja 
zdravniška komisija. S spre- 
membami je na ustrezen način 
določeno katero osebje mora 
biti pregledano v specializira- 
nih letalsko-medicinskih usta- 
novah. Prav tako se na nov na- 
čin določa preiskus psihofizič- 
nega stanja osebja, ki dela na 
zadevah, ki so pomembna za 
varnost prometa. 

V določbah osnutka zakona, 
ki se nanašajo na sestavo po- 
sadke letala, so zajeti vsi pri- 
meri v letalski plovbi in ne sa- 
mo v javnem prometu, kot je 
bilo to doslej. Predvidena je 
tudi možnost, da je tujec lahko 
član posadke jugoslovanskega 
letala (gre za možnost sposo- 
janja športno-turističnega le- 
tala). V vsem svetu so od fe- 
bruarja 1978 uvedeni enotni 
postopki po katerih kontrola 
letenja ne prepoveduje prista- 
janja na letališču, na katerem 
so letališki minimumi pod 
predpisanimi, ampak o meteo- 
rološki situaciji obvešča vodjo 
ietala. V osnutku zakona je 
predvideno, da se operativni 
minimum določa po kategoriji 

■slelnopristajalnih stez, 
opremljenosti letala in kvalifi- 
kacijah pilota, kot tudi 2 mini- 
malno določenim presega- 
njem ovir za vsako letališče. 

Po določbah veljavnega za- 
pa je kontrola letenja letalu, 

ki ni v redu, prepovedovala pri- 
stajanje. Predložene spre- 
membe in dopolnitve so za- 
snovane na novem konceptu 
odgovornosti kontrole letenja 
in skupnih odnosih med to 
kontrolo kot institucijo zvezne' 
uprave z nene strani in vodjo 
ietala z druge strani. Določena 
je namreč vloga te kontrole pri 
odobravanju vzletanja in pri- 
stajanja v času ko je letališče 
odprto. Le-ta bo v bodoče, če 
bo zvedela za poškodbo ali 
neurejenost, obvestila o tem 
Zvezni letalski inšpektorat in 
opozorila vodjo letala. Razen 
tega je dana možnost vsem 
uporabnikom, da radijske na- 
prave na letalih uporabljajo tu- 
di za druge potrebe (komer- 
cialne), vendar na za to pose- 
bej določenih kanalih. 

Iskanje in reševanje, kakor je 
bilo urejeno z zakonom o zrač- 
ni plovbi iz leta 1978, ni delo- 
valo, ker Zvezna uprava za 
kontrolo letenja ni mogla za- 
gotoviti potrebnih sredstev. 
Zato je v spremembah in do- 
polnitvah predloženo, da se za 
te namene uporabljajo izključ- 
no obstoječe možnosti v naši 
družbi, to je možnosti civilnih 
organov, enot JLA in teritorial- 
ne obrambe, organov za notra- 
nje zadeve in drugih, ki že ima- 
jo ustrezno organizacijo in 
sredstva za podobne namene. 

Po priporočilu Mednarodne 
organizacije za civilno letal- 
stvo so v osnutek zakona vne- 
šene tudi določbe po katerih je 
treba o nesreči tujega letala 
obvestiti tudi letalske oblasti 
države uporabnika letala, v pri- 
meru najema pa tudi letalske 
oblasti države proizvajalca le- 
tala, da bi prišlo do potrebne-, 
ga sodelovanja, kar bi olajšalo 
preiskavo o nesreči. 

INŠPEKCIJA IN 
KAZNOVALNA 
POLITIKA 

V osnutku zakona je pred- 
log, da se zmanjšajo poobla- 
stila inšpektorjev pri opravlja- 
nju nadzora pri projektiranju 
letal in uporabi predpisov pri 
homologaciji, ugotavljanju 

plovbnosti in registraciji letala. 
Na ta način je odpravljena 
možnost, da inšpekcija zavre 
pravilnost postopka pri oprav- 
ljanju teh opravil, ki se oprav- 
ljajo v okviru Zveznega komi- 
teja za promet in zveze in da 
pride do kolizije pristojnosti 
oziroma, da se dva zvezna or- 
gana ne strinjata, kar se je že i 
nekajkrat pripetilo. Prav tako 
so podrobneje določene pri- 
stojnosti inšpekcije glede tujih 

#letal, dano pa ji je tudi poobla- 
'stilo, da ima pregled nad pou- 
kom osebja, ki je zaposleno pri 
zadevah, ki so pomembne za 
varnost letalskega prometa. 
Inšpekcija ga mora spremljati 
od prve faze priprav za oprav- 
ljanje teh del, prek vseh kom- 
ponent varnosti. 

Ko je govor o kaznovalni po- 
litiki so v osnutku zakona 
predložene tri temeljne dopol- 
nitve. Prva se nanaša na odgo- 
vornost oseb v organih druž- 
benopolitičnih skupnosti za 
ustrezne prekrške, ki v veljav- 
nem zakonu ni bila predvide- 
na. Številni organi družbeno- 
političnih skupnosti razpola- 
gajo z določenim številom letal 
in imajo službe, ki skrbijo za- 
nje. Za vzdrževanje in varnost 
letalskega prometa skrbi oseb- 
je, ki je za to usposobljeno. 
Vendar so po sedanjem zako- 
nu za napako pri delu lahko 
odgovarjali samo vodja letala 
in to ne kot odgovorna oseba, 
ampak kot posamezniki le za 
posamezne prekrške. 

Druga pomembnejša spre- 
memba se nanaša na možnost 
izrekanja varnostnih ukrepov 
prepovedi upravljanja z leta- 
lom, tretja pa na uvajanje za- 
časnih varnostnih ukrepov. 
Kljub že obstoječim varnost- 
nim ukrepom, se kaže potreba 
za začasnim odvzemanjem do- 
voljenj za opravljanje strokov- 
nih zadev osebam, ki so obdol- 
žene za določene prekrške, ko 
obstaja bojazen, da bi nadalj- 
nje opravljanje dela lahko 
ogrožalo varnost letalskega 
prometa in povzročalo nevar- 
nost za ljudi in lastnino. Ta 
ukrep bi se izjemoma uporab- 
ljal po precej skrajšanem po- 
stopku. 

Nadaljevanje gradiva iz Skupščine SFRJ 
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PREDLOG ZAKONA 

o davkih občanov (ESA-284) 



PREDLOG ZAKONA 

o davkih občanov (ESA-284) 

OPOMBE: I- SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Za zadovoljevanje splošnih družbenih po- 

treb, ki se financirajo iz proračunov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, plačujejo delavci, dru- 
gi delovni ljudje in občani (v nadaljnjem bese- 
dilu: občani) v SR Sloveniji davke, po določ- 
bah tega zakona, po odlokih občinskih skup- 
ščin ter po predpisih, izdanih na tej podlagi. 

2. člen 
Vsak občan je dolžan prispevati k zadovo- 

ljevanju splošnih družbenih potreb v sora- 
zmerju s svojimi materialnimi možnostmi. 

Občani plačujejo davke po načelu, da sora- 
zmerno več prispeva tisti, ki dosega večji do- 
hodek. 

3. člen 
Občani na območju iste družbenopolitične 

skupnosti imajo ob enakih, z zakonom in od- 
lokom občinske skupščine določenih pogo- 
jih, enake obveznosti glede plačevanja dav- 
kov. 

4. člen 
Viri, iz katerih občani prispevajo k zadovo- 

ljevanju splošnih družbenih potreb, so: oseb- 
ni dohodki, dohodki od samostojnega oprav- 
ljanja dejavnosti, dohodki od premoženja, 
drugi dohodki in premoženje. 

Za vire iz prejšnjega odstavka se ne štejejo 
dohodki, ki jih občani dosežejo v tujini, če ni z 
zakonom drugače določeno. 

5. člen 
Občani ne plačujejo davkov od: 

1. prejemkov iz naslova odlikovanj in druž- 
benih priznanj; 
2. dodatkov za udeleženca NOV; 
3. prejemkov po predpisih o pravicah imet- 

nikov »Partizanske spomenice 1941«; 
4. prejemkov po predpisih o pravicah vojnih 

in mirovnih vojaških invalidov ter civilnih in- 
validov vojne; 

5. prejemkov po predpisih o pravicah bor- 
cev španske narodnoosvobodilne in revolu- 
cionarne 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 pomoči, ki 
jih izplačujejo samoupravne interesne skup- 
nosti in družbenopolitične skupnosti; 
7. otroških dodatkov in denarne pomoči za 

opremo novorojenega otroka; 
8. nagrad, uvedenih na podlagi zakonov in 

odlokov družbenopolitičnih skupnosti ter 
sklepov samoupravnih interesnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij, znanstvenih 
zavodov in gospodarskih zbornic, ki se dajejo 
posameznikom kot posebno družbeno priz- 
nanje; 

9. nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo 
kot splošno družbeno priznanje vidnim znan- 
stvenikom, književnikom in umetnikom; 
10. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in 
umetnikom organizacije združenih narodov 
in njene organizacije, mednarodne organiza- 
cije in tuje nacionalne organizacije z medna- 
rodnim ugledom kot mednarodno priznanje 
za znanstveno, književno in umetniško delo; 
11. nagrad, priznanj in nadomestil, ki jh prej- 
me delavec za inventivno dejavnost (izum, 
racionalizacija, koristen predlog in drugo) na 
podlagi določb samoupravnega splošnega 
akta, če je bilo to izvršno kot odkup material- 
ne pravice; 
12. od prejemkov študentov in učencev na 
rednem šolanju za občasno in začasno delo; 
13. osebnih dohodkov pripravnikov in sicer 
toliko časa, kolikor časa traja pripravniška 
doba; 
14. drugih prejemkov, za katere je tako dolo- 
čeno s posebnim zakonom. 

6. člen 
SR Slovenija in občine z zakonom oziroma 

odlokom uvajajo davke, ki so po zakonu nji- 
hov dohodek in samostojno določajo njihovo 
višino. 

7. člen 
Ko uvajajo davke, morajo družbenopolitič- 

ne skupnosti zagotoviti, da bodo obveznosti 
določene tako, da z njimi trajno spodbujajo 
zavezance k večji produktivnosti dela in da ne 
pride do neutemeljenih razlik v višini obvez- 
nosti med posameznimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi. 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarje- 
nja, skladnega razvoja SR Slovenije ter zago- 
tovitve enakopravnega položaja občana, 
družbenopolitične skupnosti, z medsebojnimi 
dogovori usklajujejo davčne obveznosti ob- 
čanov. 

8. člen 
Davčni zavezanec je občan, ki ima osebni 

dohodek oziroma drug dohodek, ali ki ima ali 
pridobi premoženje, od katerega se po tem 
zakonu plačujejo davki. 

Izjemoma, kadar je tako določeno v tem 
zakonu, je zavezanec za davek občan kot 
predstavnik svojega gospodinjstva. 

Z gospodinjstvom je mišljena skupnost živ- 
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ljenja, pridobivanja in trošenja sredstev, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

Glede obveznosti plačevanja davkov so z 
občani izenačene civilno pravne osebe, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

Tuje pravne in fizične osebe, ki imajo v SR 
Sloveniji kakšen dohodek, ali ki imajo ali pri- 
dobijo kakšno premoženje, plačujejo davke 
po tem zakonu, če ni z zakonom ali mednaro- 
dnim sporazumom drugače določeno. 

9. člen 
Davčna osnova je osebni dohodek, ki ga 

občan doseže z osebnim delom, dohodek, ki 
ga je občan doseže s samostojnim opravlja- 
njem dejavnosti, dohodek od premoženja in 
premoženjskih pravic, vrednost premoženja, 
ki ga občan pridobi z dedovanjem ali darilom 
ter z zakonom določeni premoženjski pred- 
meti in drugi dohodki, od katerih se po tem 
zakonu plačuje davek. 

10. člen 

Kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostoj- 
no z osebnim delom opravljajo dejavnost z 
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostoj- 
no opravljajo poklicno dejavnost, plačujejo 
do višine dohodka, ki ustreza osebnemu do- 
hodku za enake ali podobne poklice v združe- 
nem delu, davke, kot jih plačujejo od osebne- 
ga dohodka delavci v združenem delu. 

Merila in način za ugotavljanje osebnih do- 
hodkov iz prejšnjega odstavka se določijo z 
družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Splošno združe- 
nje Gospodarske zbornice Slovenije - Zveza 
obrtnih združenj Slovenije, Odvetniška zbor- 
nica Slovenije, Zadružna zveze Slovenije, Re- 
publiški svet zveze sindikatov Slovenije in 
druge ustrezne asociacije, ki povezujejo po- 
samezne vrste davčnih zavezancev. V prime- 
rih, ko zavezanec dejavnosti ne opravlja skozi 
vse leto, se tako ugotovljen osebni dohodek 
preračuna na čas opravljanja dejavnosti. 
Osebni dohodek se zavezancu ne ugotavlja za 
čas, ko je upravičen do nadomestila osebne- 
ga dohodka. 

Določbe tega člena ne veljajo za zavezance, 
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 
in za zavezance, ki opravljajo dejavnost brez 
dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi de- 
javnosti. 

11. člen 
Stopnje davkov se predpisujejo z zakonom 
oziroma z odlokom družbenopolitične skup- 
nosti. 

Stopnje davkov se določajo za vsako vrsto 
davka posebej. 

Stopnje za posamezne vrste davkov so 
enotne na vsem območju republike oziroma 
občine, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

12. člen 
Stopnje davkov se predpisujejo praviloma 

za srednjeročno plansko obdobje. 
Stopnje davkov se določijo skladno z druž- 

benoekonomsko usmeritvijo gospodarstva in OPOMBE: 
družbenih dejavnosti, določeno v dogovorih o 
temeljih planov. 

Stopnje davkov so lahko proporcionalne ali 
progresivne. 

Sistem stopenj za posamezne vrste davkov 
določa zakon. 

Pri uporabi progresivnih stopenj se davek 
ne sme povečati 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 drugače določeno. 

Predpisi o osnovah in stopnjah davkov lah- 
ko imajo učinek za nazaj, če so za zavezance 
ugodnejši. 

14. člen 

Oprostitve in olajšave glede plačevanja 
davkov se smejo predpisati-, če je to potrebno 
za uresničevanje ciljev ekonomske in social- 
ne politike, ali če to nalagajo drugi splošni 
interesi. 

SR Slovenija oziroma občina lahko predpi- 
še trajne in začasne oprostitve ter olajšave 
glede davka, ki je po zakonu njen dohodek. 

S tem zakonom uvedene oprostitve in olaj- 
šave glede plačevanja davkov veljajo tudi za 
dohodke, ki pripadajo občini. 

Oprostitve in olajšave, ki jih na podlagi poo- 
blastil iz tega zakona z odlokom uvedejo ob- 
činske skupščine, 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 
določeno, se za ugotovitev dohodkovnega 
cenzusa med dohodke občana vštevajo tudi 
dohodki, ki so začasno oproščeni davkov, 
davki pa se v zvezi s tem obračunajo, kot da 
ne bi bilo začasnih oprostitev in olajšav. 

16. člen 
Pristojni občinski organ za družbene pri- 

hodke (v nadaljnjem besedilu: davčni organ) 
mora zavezanca z odločbo obvestiti o osnovi, 
stopnji in višini odmerjenega davka, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

17. člen 
Davki se obračunavajo in odtegujejo ob iz- 

plačilu osebnih dohodkov in drugih dohod- 
kov (davki po odbitku) ali se odmerjajo od 
letne osnove ali v letnem znesku ali na kakšen 
drug način, ki je določen v tem zakonu. 

18. člen 

Davke po odbitku obračunava in odteguje 
izplačevalec dohodkov, in sicer ob izplačilu 
dohodkov, če-ni s tem zakonom drugače do- 
ločeno. 
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OPOMBE: Osnovo za davek, ki se odmerja od letne 
osnove, v letnem znesku, ali na kakšen drug 
način, ugotavlja in davek odmerja občinski 
davčni organ, ne glede na to, ali pripada da- 
vek občini ali republiki. 

19. člen 
Poslovne knjige oziroma evidence morajo 

voditi delovni ljudje, ki samostojno z osebnim 
delom opravljajo dejavnost z delovnimi sred- 
stvi, ki so lastnina občanov in delovni ljudje, 
ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost in se jim odmerja davek 
po dejanskem dohodku. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
morajo vsi samostojni gostinci voditi eviden- 
co o nabavi In prodaji blaga. 

Republiška uprava za družbene prihodke 
predpiše vrste in način vodenja poslovnih 
knjig oziroma evidenc za zavezance iz prvega 
in drugega odstavka tega člena. Vrsta in na- 
čin vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc 
sta lahko različna glede na obseg poslovanja, 
dejavnost ali poklic zavezancev. 

20. člen 
Zavezanci, ki se jim odmerja davek po de- 

janskem dohodku in pretežni del prometa do- 
segajo neposredno z občani, morajo evidenti- 
rati gotovinski promet preko registrskih bla- 
gajn. 

Republiška uprava za družbene prihodke 
določi kategorije zavezancev, ki so dolžni go- 
tovinski promet evidentirati preko registrskih 
blagajn in roke, v katerih morajo ti zavezanci 
pričeti na ta način evidentirati gotovinski pro- 
met. 

21. člen 
Občani so dolžni ob pogojih, ki jih določa ta 

zakon, pri davčnem organu evidentirati raču- 
ne za prodano blago, opravljene storitve ter 
za druge prejemke, od katerih se plačujejo 
davki. 

22. člen 
Davčna osnova zavezancev iz 19. člena tega 

zakona se ugotavlja na podlagi davčne napo- 
vedi, ki temelji na podatkih poslovnih knjig 
oziroma evidenc. 

Če poslovne knjige oziroma evidence niso 
vodene v redu in če podatki v knjigah oziroma 
evidencah niso verodostojni, ne morejo biti 
podlaga za določitev davčne osnove. 

23. člen 
Zavezanec ima pravico vpogleda v podatke, 

ki so bili podlaga za ugotovitev njegovih 
davčnih obveznosti in v podatke o stanju nje- 
govih odmerjenih in plačanh obveznosti. 

24. člen 
Na poziv davčnega organa mora zavezanec 

dati vse podatke, ki so potrebni za odmero 
davka. 

Da bi mogel določiti davčno osnovo, Ima 
davčni organ pravico pregledati delovne in 

druge prostore, v katerih se opravlja dejav- 
nost, oziroma hrani material ali proizvodi, ozi- 
roma pregledati naprave, blago, poslovne 
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, 
ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezan- 
ca glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne 
obveznosti. 

25. člen 
Organizacije združenega dela, druge sa- 

moupravne organizacije ter skupnosti, služba 
družbenega knjigovodstva in organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti so dolžni na zahtevo 
davčnega organa dati podatke, ki so po- 
membni za odmero in izterjavo davkov. Orga- 
nizacije in organi iz prejšnjega stavka, ki so v 
poslovnih odnosih z občani, so dolžni davč- 
nemu organu omogočiti vpogled v svoje po- 
slovne knjige in evidence zaradi ugotavljanja 
podatkov, pomembnih za odmero davkov. 

Delovni ljudje in občani so dolžni na zahte- 
vo davčnega organa dati podatke, s katerimi 
razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na njiho- 
vo davčno obveznost ali na davčno obveznost 
drugih delovnih ljudi oziroma občanov, s ka- 
terimi so v poslovnih odnosih. 

26. člen 
Podatki o celotnem prihodku in davčni 

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 davčnega organa, so uradna tajnost. 

27. člen 
Občani so dolžni izpolnjevati svoje obvez- 

nosti glede plačevanja davkov v redu, na na- 
čin in v rokih, ki so določeni v tem zakonu. 

Od nepravočasno plačanih davkov plačuje- 
jo davčni zavezanci obresti. 

28. člen 
Če plačilna obveznost ni pravočasno izpol- 

njena, se davek prisilno izterja. 
Prisilna izterjava davka se opravi iz tistih 

dohodkov in iz tistega premoženja, ki priza- 
denejo zavezancu manjšo škodo, če se mu 
vzamejo oziroma prodajo. 

S prisilno izterjavo davkov ne sme biti ogro- 
ženo potrebno preživljanje zavezanca, članov 
njegovega gospodinjstva in drugih oseb, ki jih 
je po zakonu dolžan preživljati, in tudi ne 
opravljanje dejavnosti, iz katere ima zaveza- 
nec dohodke, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

29.. člen 
Ugotovitev plačilne obveznosti in izterjava 

davkov se morata opravljati na tak način, da 
se ne prizadeneta osebnost in dostojanstvo 
občana, in da se občanu omogoči zavarovati 
njegove, na zakon oprte pravice in interese. 

II. VRSTE DAVKOV 

30. člen 
Občani plačujejo po tem zakonu: 
1. davek od osebnega dohodka delavcev, 
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2. davek od dohodka iz gospodarskih de- 
javnosti, 

3. davek od dohodka iz poklicnih dejavno- 
sti, 

4. davek od dohodka iz avtorskih pravic, 
5. davek od dohodkov iz premoženja in 

premoženjskih pravic, 
6. davek na dediščine in darila, 
7. davek od premoženja, 
8. davek na dobitke od iger na srečo, 

9. davek od skupnega dohodka občanov. 
Po posebnem zakonu plačujejo občani da- 

vek od dohodka iz kmetijske dejavnosti. 

31. člen 

Vsaka vrsta davka se odmerja oziroma 
obračunava posebej. 

III. DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA 
DELAVCEV 

32. člen 

Zavezanec za davek od osebnega dohodka 
delavcev je delavec, ki dosega osebni doho- 
dek iz delovnega razmerja po predpisih o 
delovnih razmerjih in občan, ki dosega doho- 
dek s samostojnim opravljanjem kmetijske, 
gospodarske ali druge dejavnosti z osebnim 
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov 
oziroma s samostojnim opravljanjem poklic- 
ne dejavnosti in se mu ugotavlja osebni doho- 
dek po 10. členu tega zakona. 

33. člen 

Davčna osnova za davek od osebnega do- 
hodka delavcev je vsak posamezni prejemek, 
ki se po predpisih o delovnih razmerjih šteje 
za osebni dohodek ter osebni dohodek, ugo- 
tovljen po 10. členu tega zakona. 

34. člen 
Stopnje davka od osebnega dohodka de- 

lavcev so proporcionalne. 
Stopnje republiškega davka od osebnega 

dohodka delavcev so lahko določene različno 
za posamezne vrste prejemkov. 

Posebne stopnje republiškega davka se do- 
ločijo za naslednje vrste prejemkov: 

1. prejemke za delo, ki traja preko polnega 
delovnega časa, razen za prejemke za tako 
delo opravljeno v skladu z zakonom o delov- 
nih razmerjih; 

2. prejemke iz deiovnega razmerja preko 
polnega delovnega časa v drugi temeljni or- 
ganizaciji. 

Posebne stopnje republiškega davka iz de- 
lovnega razmerja se določijo tako, da je skup- 
na stopnja davkov in prispevkov višja od 
skupne stopnje davkov in prispevkov od 
osebnih dohodkov iz delovnega razmerja za 
polni delovni čas, ki se obračunavajo in pla- 
čujejo 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 pre- 
jemkov in različne namene uvedbe dela preko 
polnega delovnega časa. 

35. člen OPOMBE: 

Občan, ki je zaposlen pri jugoslovanskem 
predstavništvu ali pri jugoslovanski organiza- 
ciji v tujini, plačuje davek od osebnega do- 
hodka delavcev od enakega zneska osebnega 
dohodka, kot bi ga dobival, če bi delal v Jugo- 

•slaviji, če se od tega dohodka ne plačuje 
davek v državi, v kateri je zaposlen. 

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstav- 
ka plačuje davek od osebnega dohodka de- 
lavcev tudi občan, ki je odšel v tujino v zvezi z 
izvrševanjem mednarodnih poslovnih ali dru- 
gih pogodb ali na strokovno izpopolnitev, 
ostal pa je v delovnem razmerju v Jugoslaviji. 

36. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev pla- 

čuje občan, 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 pred- 
stavništva oziroma organizacije. 

37. člen 

Od osebnega dohodka, ki ga dobivajo za 
delo pri konzulatu ali pri mednarodni organi- 
zaciji oziroma pri predstavniku ali uslužbencu 
takega konzulata ali organizacije v SR Slove- 
niji, ne plačujejo davka od osebnega dohodka 
delavcev: 

1. šefi tujih konzulatov in konzularni funk- 
cionarji, ki so pooblaščeni za konzularne 
funkcije, ter njihovi družinski člani, ki sestav- 
ljajo njihovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski 
člani niso jugoslovanski državljani; 

2. konzujarni uslužbenci, ki opravljajo ad- 
ministrativno in tehnično delo pri tujih konzu- 
latih ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo 
njihovo gospodinjstvo, četi gospodinjski čla- 
ni niso jugoslovanski državljani ali če nimajo 
stalnega prebivališče v Jugoslaviji; 

3. funkcionarji organizacije združenih naro- 
dov in njenih specializiranih agencij ter stro- 
kovnjaki tehnične pomoči organizacije zdru- 
ženih narodov in njenih specializiranih agen- 
cij; 

4. hišno osebje konzulatov ter mednaro- 
dnih organizacij in zasebno hišno osebje, za- 
posleno pri šefih mednarodnih organizacij, če 
niso jugoslovanski državljani ali če nimajo 
stalnega prebivališča v Jugoslaviji; 

5. funkcionarji, strokovnjaki in administra- 
tivno osebje mednarodnih organizacij, če ni- 
so jugoslovanski državljani. 

Davka od osebnega dohodka delavcev tudi 
ne plačujejo častni konzularni funkcionarji 
tujih konzulatov od tistih osebnih dohodkov 
in plačil, ki jih dobivajo od države, ki jih je 
imenovala za opravljanje konzularnih funkcij. 

38. člen 
Občan in tuj državljan, ki dobi za delo, 

opravljeno v SR Sloveniji, osebni dohodek 
naravnost iz tujine, plača od takega osebnega 
dohodka davek od osebnega dohodka delav- 
cev. 
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OPOMBE: 39. člen 
Če so osebe, ki so zaposlene pri konzular- 

nih predstavništvih tujih držav, pri mednaro- 
dnih organizacijah, pri predstavnikih ali 
uslužbencih takih predstavništev ali organiza- 
cij, ki uživajo v Jugoslaviji diplomatsko imuni- 
teto, zavezanci za davek po tem zakonu, mo- 
rajo same obračunati in vplačati davek od 
osebnega dohodka delavcev, in sicer v sed- 
mih dneh od dneva, ko prejmejo osebni doho- 
dek. 

40. člen 
Če imajo tuje organizacije, ki v Jugoslaviji 

ne uživajo diplomatske imunitete, in usluž- 
benci takih organizacij, pri katerih so zapo- 
sleni jugoslovanski ali tuji državljani, sedež 
oziroma stalno prebivališče v SR Sloveniji, 
morajo ob izplačilu osebnih dohodkov obra- 
čunati in v sedmih dneh od izplačila plačati 
davek od osebnega dohodka delavcev po tem 
zakonu. 

41. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev 

obračunan in odtegnjen od osebnih dohod- 
kov občanom, ki so zaposleni pri jugoslovan- 
skih predstavništvih in organizacijah v tujini, 
se plačuje družbenopolitični skupnosti, na 
katere območju je imel zavezanec stalno pre- 
bivališče, preden je odšel na delo v tujino. 

IV. DAVEK OD DOHODKA IZ 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

42. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz gospo- 

darskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: da- 
vek 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 doho- 
dek. 

Zavezanec za davek od dohodka iz gospo- 
darskih dejavnosti je tudi občan, ki dosega 
dohodek z opravljanjem gospodarske dejav- 
nosti brez obrtnega dovoljenja oziroma potr- 
dila o priglasitvi, če takšna dejavnost ni z 
zakonom izrecno prepovedana. 

43. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se ne pla- 

čuje od dohodkov, doseženih: 
1. z izkoriščanjem zemljišč v nekmetijske 

namene (kopanje peska, gramoza in kamna, 
žganje opeke, apna, oglja in podobno), če 
lotni dohodek po odbitku stroškov ne presega 
višine, ki jo določi občinska skupščina; 

2. z opravljanjem kmetijskih storitev drugim 
s kmetijsko mehanizacijo, če letni dohodek 
po odbitku stroškov ne presega višine, ki jo 
določi občinska skupščina; 

3. z neposrednim zbiranjem odpadnega 
materiala; 

4. s prodajo izdelkov domače obrti, če se 
domača obrt opravlja pod pogoji določenimi 
z obrtnim zakonom ter je dano mnenje Sploš- 
nega združenja Gospodarske zbornice Slove- 
nije - Zveza obrtnih združenj Slovenije, da se 
izdelki štejejo za predmete domače obrti. 

44. člen 
Za dohodke od samostojnega opravljanja 

gospodarskih dejavnosti se ne šteje: 
1. vrednost proizvodov in storitev opravlje- 

nih v okviru lastnpga gospodinjstva za nepo- 
sredne potrebe gospodinjstva; 

2. dohodki od prodaje na običajen način 
predelanih lastnih kmetijskih pridelkov (vino, 
žganje, olje, volna in podobno). 

45. člen 
Če ima več oseb dohodek od opravljanja 

gospodarske dejavnosti v skupni obratovalni- 
ci, ustanovljeni po določbah obrtnega zako- 
na, je vsaka od njih zavezanec za davek od 
dela dohodka, ki mu pripada na podlagi po- 
godbe o ustanovitvi skupne obratovalnice. 

Dohodek skupne obratovalnice po prejš- 
njem odstavku se ugotavlja skupno. 

46. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se od- 

merja po dejanskem dohodku, v pavšalnem 
letnem znesku in v odstotku od posameznega 
kosmatega dohodka (davek po odbitku). 

47. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejan- 

skem dohodku plačujejo zavezanci, za katere 
ni v tem zakonu ali odloku občinske skupšči- 
ne določeno, da plačujejo davek v pavšalnem 
letnem znesku. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
se davek iz gospodarskih dejavnosti po de- 
janskem dohodku ne plačuje od dohodkov, ki 
ne izvirajo iz gospodarske dejavnosti zave- 
zanca in za katere je v zakonu določeno, da se 
od njih plačuje davek po odbitku. 

48. člen 
Osnova za davek iz gospodarskih dejavno- 

sti, ki se odmerja po dejanskem dohodku, je 
ostanek čistega dohodka iz gospodarske de- 
javnosti zavezanca. 

Ostanek čistega dohodka v smislu tega za- 
kona 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, določene 
s tem zakonom ter druge dajatve, ki se krijejo 
iz dohodka; 

3. tako ugotovljeni čisti dohodek se zmanj- 
ša za: 

- osebni dohodek in nadomestila osebnih 
dohodkov delavcev, pod pogoji in po merilih 
iz kolektivne pogodbe, 

- osebni dohodek zavezanca po 10. členu 
tega zakona in nadomestilo osebnega dohod- 
ka v višini ugotovljeni po merilih, ki jih kolek- 
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tivna pogodba določa za delavce, uporablje- 
nih na poprečni mesečni osebni dohodek za- 
vezanca za preteklo leto, 

- sredstva skupne porabe delavcev pod 
pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe in 
za regres za letni dopust za zavezanca v višini, 
kot to določa kolektivna pogodba za delavce; 

4. po izvedeni razporeditvi čistega dohodka 
preostali znesek predstavlja ostanek čistega 
dohodka. 

49. člen 

Celotni prihodek od dejavnosti predstavlja- 
jo prihodki obratovalnice, ki sestoje iz: 

- vrednosti prodgnih proizvodov in stori- 
tev, v katero je vključen davek od prometa 
proizvodov in storitev (fakturirana realizacija), 

- dohodkov, doseženih na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev in na podlagi poslovne- 
ga sodelovanja, 

- drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem 
gospodarske dejavnosti, 

Vse to zmanjšano za davek od prometa 
proizvodov in storitev. 

Zavezancem, ki vodijo predpisane knjigo- 
vodske evidence s potrebnimi podatki za ra- 
zmejitev mec celotnim prihodkom po prejš- 
njem odstavku in realiziranim prihodkom ter 
za razmejitev ustreznih stroškov, se na njiho- 
vo zahtevo kot celoten prihodek šteje realizi- 
rani prihodek (plačana realizacija). 

50. člen 

Za materialne stroške se 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 za- 
vezanec uvozi surovine oziroma drugi mate- 
rial, se izdatki priznavajo po vrednosti ugo- 
tovljeni po carinskih predpisih, vštevši carino, 
prometni davek in druge uvozne davščine, ki 
so izkazani v carinski dokumentaciji. 

V primerih, ko se za uvoženo blago ne pla- 
čuje carina, se vrednost ugotavlja po izdani 
fakturi; fakturirani znesek se preračuna v di- 
narsko vrednost na način, kot se za blago, od 
katerega se plačuje carina, preračuna v zvezi 
z obračunavanjem carine. 

Za droben inventer 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 posamična nabavna cena manjša od 
zneska, ki je določen s predpisi za uporabnike 
družbenih sredstev. Za droben inventar se 
štejejo tudi avtomobilske gume, razen prvih 
gum, ki so sestavni del nabavne vrednosti 
vozila. 

2. izdatki za porabljeno energijo in kurjavo; 
3. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev 

zaradi zagotavljanja njihovega tekočega delo- 
vanja; 

4. izdatki za stroške delavcev v zvezi z deli, 
opravljenimi izven kraja poslovnega sedeža 
po izdanem potnem nalogu v skladu s kolek- 
tivno pogodbo, kot so: 

-Pdnevnice za službena potovanja, 

- povračila za prenočišče na službenem 
potovanju, 

- povračila prevoznih stroškov za službeno 
potovanje, 

- povračilo za organizirano prehrano in 
prenočišče za delo na terenu, 

- povračila za uporabo lastnega osebnega 
' motornega vozila. 

Pod pogoji in po merilih iz te točke se 
priznavajo med izdatki stroški v zvezi z deli 
izven kraja poslovnega sedeža tudi za zave- 
zanca, razen povračila prevoznih stroškov, če 
za ta namen uporablja vozilo, ki je uvrščeno 
med osnovna sredstva obratovalnice. 

Zavezancem, katerih vrsta dejavnosti to ter- 
ja, se priznavajo tudi prevozni stroški oziroma 
povračilo za uporabo lastnega motornega vo- 
zila v kraju poslovnega sedeža na podlagi 
evidence o opravljenih vožnjah; 

5. izdatki za stroške za prevoz na delo in z 
dela delavcev in učencev ter študentov na 
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 povračila za ločeno življenje 
delavcev in za selitvene stroške delavcev; 

9. izdatki za izplačila po pogodbah o delu, 
če so sklenjene po določbah zakona in kolek- 
tivne pogodbe; 

10. katastrski dohodek zemljišča, ki se upo- 
rablja za opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti; 

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 časopi- 
se z družbenopolitično vsebino ter za stroške 
sodelovanja v organiziranih oblikah strokov- 
nega izpopolnjevanja v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti; 

14. izdatki za sprotne potrebe varstva pri 
delu in varstva delovnega okolja; 

15. izdatki za nagrade in kadrovske štipen- 
dije oziroma učne nagrade izplačane v zvezi s 
praktičnim poukom, opravljanjem proizvod- 
nega dela oziroma delovne prakse, kot določa 
kolektivna pogodba; 

16. izdatki za toplo prehrano med delom za 
delavce, študente in učence, ki delajo oziro- 
ma se praktično izobražujejo v višini in pod 
pogoji iz kolektivne pogodbe; v enaki višini se 
ti izdatki priznajo tudi za zavezance; 

17. odpisi terjatev, za katere je bilo s sodno 
odločbo ugotovljeno, da so neizterljive, oziro- 
ma, 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. 

51. člen 

Amortizacija se obračunava od nabavne 

OPOMBE: 

priloga poročevalca 7 



OPOMBE: vrednosti osnovnih sredstev, povečane za 
stroške dostave in montaže. 

Amortizacija se priznava za osnovna sred- 
stva vpisana v knjigi oziroma kartoteki osnov- 
nih sredstev. 

Za osnovna sredstva, od katerih se obraču- 
nava amortizacija po tem zakonu, štejejo: 

1. gradbeni objekti, 
2. oprema, 
3. vlaganja za pridobitev pravice do paten- 

ta, 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 
Skupščine SR Slovenije. 

52. člen 
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter 

druge dajatve v smislu 2. točke 48. člena tega 
zakona se štejejo: 

1. obveznosti za financiranje dejavnosti izo- 
braževanja, znanosti, kulture, zdravstva in 

* drugih družbenih dejavnosti ter obveznosti, s 
katerimi se zagotavlja socialna varnost delav- 
cev in zavezanca, opredeljene z zakoni, dogo- 
vori oziroma samoupravnimi sporazumi ter 
pogodbami, za katere zakon določa, da se v 
temeljnih organizacijah združenega dela po- 
ravnajo iz dohodka; 

2. članski prispevki gospodarskim zborni- 
cam in obrtnim združenjem; 

3. izdatki za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito; 

4. izdatki za humanitarne namene, če gre za 
organizirane oblike zbiranja sredstev; 

5. upravne takse v zvezi z opravljanjem de- 
javnosti; 

6. zavarovalne premije plačane za: 
- zavarovanje osnovnih in obratnih sred- 

stev, 
- zavarovanje delavcev za primere nesreč 

pri delu, 
- zavarovanje potnikov in blaga v prometu; 
7. plačane obresti od kreditov za obratna 

sredstva prejetih od bančnih organizacij; - 
8. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem ter- 

jatev iz naslova opravljanja dejavnosti; 
9. drugi izdatki za izpolnitev z zakonom 

določenih obveznosti, prevzetih s samou- 
pravnim sporazumom ali s pogodbo. 

53. člen 
Davčna osnova za davek iz gospodarskih 

dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem do- 
hodku, se ugotavlja na podlagi davčne napo- 
vedi, ki temelji na podatkih poslovnih knjig. 

Če davčni organ na podlagi zbranih podat- 
kov 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 načinu in obsegu zavezančevega poslova- 
nja in obsega 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. 

54. člen 
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po 

zagotovitvi osebnih dohodkov delavcev na- 
meni za osebni dohodek zavzanca, ki v obliki 
stalnega poklica opravlja gospodarsko dejav- 
nost in je obdavčen po dejanskem dohodku, 
ne more biti nižji od osebnega dohodka, dolo- 
čenega po 10. členu tega zakona, če zaveza- 
nec ne dokaže drugače. 

55. člen 
Davčna osnovđ za davek iz gospodarskih 

dejavnosti za zavezance, ki opravljajo dejav- 
nost brez dovoljenja oziroma potrdila o pri- 
glasitvi dejavnosti, ne more biti nižja od 25% 
letnega osebnega dohodka ugotovljenega po 
10. členu tega zakona. 

56. člen 
Stopnje davka iz gospodarskih dejavnosti 

so progresivne in se določajo po sistemu na- 
vadne progresiie. 

57. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti v pavšal- 

nem letnem zneseku plačujejo: 
1. zavezanci, ki opravljajo popravila, vzdr- 

ževalna dela, izdelujejo posamezne izdelke 
po individualnih naročilih, merah, načrtih in 
zahtevah naročnika ali opravljajo osebne sto- 
ritve v okviru obrtnih dejavnosti pod pogojem, 
da: 

a) ne uporabljajo avtomatov ali drugih viso- 
ko 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, oziro- 
ma zaposlujejo enega delavca, če opravljajo 
osebne storitve; 

2. zavezanci, ki se ukvarjajo s kmečkim turi- 
zmom pod pogojem, da ne uporabljajo dopol- 
nilnega dela drugih delavcev in tudi ne dru- 
žinskih članov, ki jim je tako delo edina in 
glavna zaposlitev in so na tej podlagi zdrav- 
stveno ter pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vani. 

Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogo- 
če odmeriti zavezancem, ki opravljajo gospo- 
darsko dejavnost v skupni obratovalnici in 
tudi ne zavezancem, ki opravljajo gospodar- 
sko dejavnost brez dovoljenja oziroma potrdi- 
la o priglasitvi. 

Občinska skupščina lahko določi pogoje, 
pod katerimi se odmerja davek v pavšalnem 
letnem znesku zavezancem, ki opravljajo go- 
stinsko dejavnost v odročnih oziroma višin- 
skih krajih in zavezancem, ki opravljajo bro- 
darsko dejavnost in ne uporabljajo dopolnil- 
nega dela drugih delavcev in tudi ne zaposlu- 
jejo družinskih članov. 

Zavezanci, ki po določbah tega člena pla- 
čujejo davek v pavšalnem letnem znesku, se 
na njihovo zahtevo preuvrstijo na obdavčenje 
po dejanskem dohodku. Zahtevo za preuvrsti- 
tev morajo predložiti pred začetkom leta, za 
katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem 
dohodku. 
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Če zavezanec med letom preneha izpolnje- 
vati pogoje za obdavčenje v pavšalnem let- 
nem znesku, mora o tem v osmih dneh obve- 
stiti davčni organ. Na podlagi takega obvesti- 
la oziroma na podlagi ugotovitve davčnega 
organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšal- 
no obdavčitev davčni organ zavezanca preu- 
vrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku 

58. člen 

Višina pavšalnega letnega zneska, je odvi-' 
sna od vrste dejavnosti in predmeta poslova- 
nja, obsega, načina, pogojev in kraja poslova- 
nja, delovne sposobnosti zavezanca in drugih 
okoliščin, ki vplivajo na doseganje dohodka. 

Občinska skupščina predpiše natančnejša 
merila za določanje pavšalnega letnega zne- 
ska davka. 

59. člen 

Davek v pavšalnem letnem znesku se od- 
merja vnaprej. 

Pavšalni letni znesek davka se sorazmerno 
zniža, če zavezanec začasno ustavi obratova- 
nje oziroma preneha z obratovanjem, kar se 
ugotovi z ustreznim aktom pristojnega občin- 
skega upravnega organa. 

60. člen 

Zavezancem, ki vlagajo sredstva za zboljša- 
nje in razširjanje materialne osnove dela, se 
priznava davčna olajšava v naslednjih prime- 
rih in na naslednji način: 

1. da gre za naložbe v dejavnosti, katere 
vzpodbujanje je v skladu z načrtovanim raz- 
vojem drobnega gospodarstva v občini oziro- 
ma 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 od- 
merjenega davka iz dejavnosti; 

4. za določitev višine davčne olajšave se 
upošteva: 

a) višina naložbe, 
b) odstotni delež naložbe, ki se povrne v 

obliki priznane davčne olajšave in ki je lahko 
določen v različni višini za posamezne dejav- 
nosti ter tudi lahko različno za poslovne pro- 
store in za druga osnovna sredstva, 

c) porazdelitev pod b) priznanega zneska 
davčne olajšave po letih, s tem, da doba priz- 
navanja v nobenem primeru ne more biti dalj- 
ša 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. 

Občinska skupščina opredeli dejavnosti iz 
prvega odstavka 1. točke tega člena, v katerih 
se priznavajo olajšave in določi konkretnejša 
merila za priznavanje olajšav. 

Davčna olajšava se prizna na podlagi po- 
sebne vloge zavezanca in predložitve doku- 
mentaćije. 

61. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše davčne 
olajšave: 

- zavezancem, ki opravljajo gospodarske 
dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeševati v 
skladu z usmeritvami družbenih dogovorov o 
pospeševanju razvoja drobnega gospodar- 
stva; 

- zavezancem, ki vlagajo sredstva v grad- 
njo malih hidroelektrarn; 

- zavezancem, ki imajo učence in študente 
na proizvodnem delu oziroma delovni praksi; 

- zavezancem, ki preživljajo mladoletne 
otroke in otroke, ki nadaljujejo šolanje v 
usmerjenem izobraževanju ali za delo ne- 
zmožne družinske člane ter olajšave za borce. 

Olajšave se priznajo v obliki znižanja od- 
merjenega davka. 

Za mladoletne otroke po tem členu se šteje- 
jo otroci do 15. leta starosti oziroma do 17. 
leta, če se šolajo v osnovni šoli, če nadaljujejo 
šolanje v usmerjenem izobraževanju za prido- 
bitev strokovne izobrazbe in niso v delovnem 
razmerju, vendar največ do 26. leta starosti. 

Za nezmožne za delo po tem členu se šteje- 
jo ženske stare nad 60 let in moški stari nad 
65 let ter druge osebe, za katere je z odločbo 
pristojnega organa ali zdravniškim spričeva- 
lom ugotovljena več kot 50% trajna nezmož- 
nost za delo. 

62. člen 

Davek iz gospodarskih dejavnosti v odstot- 
ku od vsakega posameznega kosmatega do- 
hodka (davek po odbitku) plačujejo občani, ki 
priložnostno opravljajo storitve organizaci- 
jam združenega dela, organom družbenopoli- 
tičnih skupnosti te drugim samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim ali ki opravljajo pri 
njih delo po pogodbi o delu po predpisih o 
delovnih razmerjih ali imajo pri njih dohodke 
od postranskih kmetijskih dejavnosti, ki niso 
zajeti v katastrskem dohodku. Davek po od- 
bitku plačujejo tudi občani od dohodkov na 
podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s 
predpisi o zaposlovanju pri nosilcih samo- 
stojnega osebnega dela. 

Kot dohodki od postranskih kmetijskih de- 
javnosti po prejšnjem odstavku se štejejo do- 
hodki 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 gozdar- 
stva. 

Davek po odbitku se plača tudi od dohod- 
kov potujočih zabavišč. Prireditelji morajo 
pred začetkom dela prijaviti zabavišče davč- 
nemu organu občine, v kateri želijo imeti za- 
bavišče. 

Od dohodkov doseženih z obrtno proizvod- 
njo, ni mogoče odmerjati davka po odbitku. 

Osnova za odmero davka po odbitku je ce- 
lotni doseženi dohodek brez upoštevanja 
stroškov. 
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OPOMBE: 63. člen 
Stopnje davka po odbitku so lahko različne 

za posamezne vrste dohodkov, in sicer po 
naslednjih skupinah dohodkov: 

1. od dohodkov raznašalcev in prodajalcev 
časopisov, knjig, revij in podobno, od prodaje 
srečk in vplačil pri športni napovedi ter pri 
lotu, od prejemkov zavarovalnih poverjeni- 
kov, od dohodkov hidrometeroloških opazo- 
valcev, od provizij zastopnikov organizacij za 
varstvo malih avtorskih pravic, od zbiranja 
naročil za časopise, knjige, revije in podobno, 
od dohodkov delavcev, doseženih z opravlja- 
njem del ob pretežni uporabi lastne telesne 
moči; od dohodkov doseženih z opravljanjem 
postranskih kmetijskih dejavnosti; 

2. od provizij poslovnih agentov in poverje- 
nikov, dohodkov od zbiranja oglasov, od do- 
hodkov, doseženih s prodajo izdelkov upo- 
rabne umetnosti ali z razmnoževanjem ali iz- 
dajanjem 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 umet- 
nosti, če jih občan izdeluje priložnostno; 

3. od dohodkov oseb, ki priložnostno 
opravlja 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 1. in 2. točke. 

Pri določanju stopenj za posemezne skupi- 
ne dohodkov je treba upoštevati višino stro- 
škov, ki so v povprečju potrebni za dosego 
takih dohodkov. 

V. DAVEK OD DOHODKA IZ 
POKLICNIH DEJAVNOSTI 

64. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz poklic- 

nih 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 po- 
stranskega poklica oziroma priložnostno pri- 
dobiva dohodek, če se od takih dohodkov ne 
plačuje davek iz avtorskih pravic in če takšna 
dejavnost ni z zakonom izrecno prepovedana. 

Davek iz poklicnih dejavnosti se plačuje 
tudi od dohodkov, ki jih avtor doseže z izdaja- 
njem svojih del oziroma, ki jih občan doseže z 
izdajanjem del, za katere je podedoval ali na 
drug zakonit način pridobil materialne avtor- 
ske pravice (dohodki od samozaložbe). 

65. člen 
Davka iz poklicnih dejavnosti ne plačujejo: 
- učenci in študentje, dokler se redno šola- 

jo, od dohodkov doseženih s poučevanjem 
snovi, ki je sestavni del rednega izobraževal- 
nega programa; 

- verske skupnosti. 

66. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti se odmerja po 

dejanskem dohodku, v pavšalnem letnem 
znesku in v odstotku od posameznega ko- 
smatega dohodka (davek po odbitku). 

67. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti po dejanskem 

dohodku plačujejo zavezanci, za katere ni v 
tem zakonu določeno, da plačujejo davek v 
pavšalnem letnem znesku. 

68. člen 
Davčna osnova za davek iz poklicnih dejav- 

nosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku, 
je ostanek čistega dohodka iz poklicne dejav- 
nosti zavezanca. 

Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se 
primerno uporabljajo določbe 48., 49., 50., 
51., 52. in 53. člena tega zakona. Izjemoma se 
pri odvetnikih kot vrednost opravljenih stori- 
tev v smislu prve alineje prvega odstavka 49. 
člena šteje znesek prejetih plačil za opravlja- 
nje storitev. 

Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka 
od samozaložbe se kot materialni strošek šte- 
je tudi avtorski honorar v višini kot ga uveljav- 
lja zavezanec, vendar ne sme presegati višine, 
ki jo v povprečju za taka dela priznavajo za- 
ložniške organizacije. 

69. člen 
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po 

zagotovitvi osebnih dohodkov delavcev na- 
meni za osebni dohodek zavezanca, ki v obliki 
stalnega poklica opravlja poklicno dejavnost 
in je obdavčen po dejanskem dohodku, ne 
more biti nižji od osebnega dohodka, določe- 
nega po 10. členu tega zakona, če zavezanec 
ne dokaže drugače. 

70. člen 
Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti so 

progresivne in se določajo po sistemu nava- 
dne progresije. 

71. člen 
Občinske skupščine lahko predpišejo davč- 

ne olajšave v obliki odstotnega znižanja od- 
merjenega davka za posamezne poklicne de- 
javnosti, katerih razvoj se želi pospeševati 
glede na specifične potrebe v občini. 

Olajšave iz 4. alineje prvega odstavka 61. 
člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
tudi za zavezance davka iz poklicnih dejavno- 
sti. 

72. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem 

letnem znesku plačujejo: 
1. zavezanci, ki dosegajo dohodke z razni- 

mi oblikami poučevanja, razen če se pouče- 
vanje izvaja v organiziranih oblikah (tečaji in 
podobno); 

2. duhovniki. 
Zavezanci, ki po določbah tega člena pla- 

čujejo davek v pavšelnem letnem znesku, se 
na njihovo zahtevo preuvrstijo na obdavčenje 
po dejanskem dohodku. Zahtevo za preuvrsti- 
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tev morajo preložiti pred začetkom leta, za 
katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem 
dohodku. 

Če zavezanec med letom preneha izpolnje- 
vati pogoje za obdavčevanje v pavšalnem let- 
nem znesku, mora o tem v osmih dneh obve- 
stiti davčni organ. Na podlagi takega obvesti- 
la oziroma na podlagi ugotovitve davčnega 
organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšal- 
no obdavčitev davčni organ zavezanca preu- 
vrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

73. člen 
Pri odmeri davka iz poklicnih dejavnosti v 

pavšalnem letnem znesku se glede višine in 
načina določanja davka ter pogojev glede 
spremembe višine odmerjenega davka med 
letom primerno uporabljajo določbe 58. in 59. 
člena tega zakona. 

74. člen 

Davek iz poklicnih dejavnosti v odstotku od 
vsakega posameznega kosmatega dohodka 
(davek po odbitku) plačujejo občani, ki prilož- 
nostno opravljajo storitve organizacijam 
združenega dela, organom družbenopolitič- 
nih skupnosti ter drugim samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim ali ki opravljajo pri 
njih delo po pogodbi o delu. Davek po odbit- 
ku plačujejo tudi občani od dohodkov na 
podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s 
predpisi o zaposlovanju pri nosilcih samo- 
stojnega osebnega dela. 

Davek iz poklicnih dejavnosti po odbitku 
plačujejo tudi občani od dohodkov, doseže- 
nih s priložnostnim opravljanjem storitev ob- 
čanom, če ne plačujejo davka po dejanskem 
dohodku al v pavšalnem letnem znesku. Tak 
dohodek mora zavezanec prijaviti ter obraču- 
nati in plačati davek v petnajstih dneh od 
dneva, ko prejme dohodek, pri davčnem or- 
ganu občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

Osnova za odmero davka po odbitku je ce- 
lotni doseženi dohodek brez upoštevanja 
stroškov. 

Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti po 
odbitku so proporcionalne. 

75. člen 

Davek po odbitku plačuje od prejemkov za 
svoje delo pri domači organizaciji združenega 
dela tudi tuj strokovnjak, ki opravlja to delo 
po pogdobi, sklenjeni v skladu s pogodbo o 
vložitvi sredstev tujih oseb v domačo organi- 
zacijo združenega dela. 

VI. DAVEK OD DOHODKA IZ 
AVTORSKIH PRAVIC 

76. člen 

Zavezanec za davek od dohodka iz avtor- 
skih pravic (v nadaljnjem besedilu: davek iz 
avtorskih pravic) je občan, ki ima dohodek iz 
avtorskih pravic, zavarovanih z zakonom. 

Za dohodek iz avtorskih pravic se šteje po 
tem zakonu tudi dohodek od izvajanja glasbe- 
nih, književnih in drugih umetniških del. Prav 
tako se za dohodek iz avtorskih pravic šteje 

avtorski honorar, ki ga je avtor uveljavljal kot 
materialni strošek pri ugotavljanju ostanka 
čistega dohodka iz poklicnih dejavnosti. 

Davek iz avtorskih pravic se plačuje tudi od 
nagrad za znanstveni ali umetniški uspeh, če 
ni v zakonu drugače določeno. 

77. člen 

Če nastane dvom, ali gre za delo s področja 
uporabne umetnosti ali pa le za obrtni izde- 
lek, odloči komisija, ki jo imenuje izvršni svet 
občinske skupščine. 

78. člen 

Ne štejejo se za dohodke iz avtorskih pravic 
dohodki, ki jih imajo posamezniki od organi- 
zacij združenega dela, organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, oziroma od delovnih 
ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot po- 
klic opravljajo poklicno dejavnost ter delov- 
nih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, pri katerih so v delovnem razmerju, za 
avtorska dela, ki so jih izvršili kot svojo redno 
delovno dolžnost pri teh organizacijah, skup- 
nostih, organih ali delovnih ljudeh, razen če 
gre za avtorsko delo, glede katerega obdrži 
avtor vse avtorske pravice po zakonu o avtor- 
ski 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 značaj avtorskih 
del. 

79. člen 

Od dohodka te avtorskih pravic se plačuje 
davek od vsakega posameznega dohodka. 

Od dohodka iz avtorskih pravic, ki ga zave- 
zanec dobi od organizacije združenega dela, 
od organov družbenopolitičnih skupnosti ter 
drugih samoupravnih organizacij jn skupno- 
sti, se davek od avtorskih pravic plača ob 
posameznem izplačilu (davek po odbitku). 

Dohodek iz avtorskih pravic, ki ga dobi od 
občanov, mora zavezanec prijaviti ter obraču- 
nati in plačati davek v petnajstih dneh od 
dneva, ko prejme dohodek, pri davčnem or- 
ganu občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

Zavezanci, ki z osebnim delom samostojno 
kot poklic dosegajo dohodke, od katerih se 
plačuje davek iz avtorskih pravic, lahko do 
konca koledarskega leta zahtevajo, da se v 
naslednjem letu obdavčijo po ugotovljenem 
dejanskem dohodku. Takim zavezancem se 
od posamično doseženih dohodkov davek ne 
odmerja. 

80. člen 

Osnova za davek iz avtorskih pravic je do- 
hodek iz avtorskih pravic, zmanjšan za stro- 
ške, ki so bili zanj potrebni. 

V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic 
plačuje od posamično doseženega dohodka, 
se priznavajo normirani stroški v višini 40% 
od doseženega dohodka. Za uveljavljanje viš- 

OPOMBE: 

priloga poročevalca 

i 



OPOMBE: jih stroškov mora zavezanec davčnemu orga- 
nu predložiti ustrezne dokaze. Ne glede na to 
pa se osebam, na katere je bila avtorska pravi- 
ca prenesena, priznajo samo dejanski stroški. 

Pri zavezancih, ki se po četrtem odstavku 
prejšnjega člena obdavčujejo po dejanskem 
dohodku, je osnova za davek ostanek čistega 
dohodka. Za ugotovitev ostanka čistega do- 
hodka se primerno uporabljajo določbe 48., 
49., 50., 51., 52. in 53. člena tega zakona. 

81. člen 
Pri odmeri davka, ki se plača 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 domači razstavi zunaj svo- 
jega stalnega prebivališča, 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 poslovne- 
ga sedeža; o prevoznih stroških in stroških 
prebivanja mora zavezanec davčnemu orga- 
nu predložiti ustrezne dokaze; 

2. plačilo jugoslovanskih avtorskih agencij, 
zavodu za varstvo malih avtorskih pravic ter 
specializiranim organizacijam, ki so upraviče- 
ne prodajati umetniška dela (slikarske galerije 
in podobno), za njihove storitve; navedeni 
stroški se upoštevajo, če zavezanec izplačni- 
ku predloži potrdilo o teh stroških. 

82. člen 

Stopnje davka iz avtorskih pravic so pro- 
porcionalne. 

Stopnje davka iz avtorskih pravic so lahko 
različne glede na vrste dohodkov iz avtorskih 
pravic. 

Višje stopnje se predpišejo za naslednje 
vrste dohodkov iz avtorskih pravic: 

1. od reklamnik slik, risb, plastik, rekla- 
mnih 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 po- 
dobnih poklicev, doseženih na zabavnoglas- 
benih prireditvah; 

4. od dohodkov izvajalcev glasbenih del na 
zabavah, plesih, športnih igriščih, kopališčih, 
razstaviščih, v varietejih, v gostinskih obratih 
in na podobnih prireditvah. 

Če nastane dvom ali dohodek iz avtorskih 
pravic spada pod določbe 1. do 4. točke prejš- 
njega odstavka, odloči o tem davčni organ na 
podlagi mnenja za kulturo pristojnega repu- 
bliškega upravnega organa. 

Če se dohodki iz avtorskih pravic iz 3. in 4. 
točke tretjega odstavka tega člena ustvarijo v 
organizaciji strokovnih združenj umetnikov in 
njihovih članov, se na take dohodke ne upo- 
rabi višja stopnja. 

Za obdavčevanje dohodkov iz avtorskih 
pravic, ki jih dosežejo delovni ljudje, ki z 
osebnim delom samostojno kot poklic oprav- 

ljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, 
se uporabijo stopnje davka iz avtorskih pravic 
znižane za 70%. 

83. člen 

Davka iz avtorskih pravic ne plačujejo 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 re- 
produktivnega umetnika; 

2. od dohodka, ki ga imajo umetniki s pri- 
rejanjem retrospektivnih razstav umetniških 
del. 

84. člen 
Od dohodka, ki ga ima občan od prodaje 

izdelkov uporabne umetnosti ali od razmno- 
ževanja ali izdajanja drugih avtorskih del, pla- 
ča davek iz avtorskih pravic samo od tistega 
števila prodanih izvodov, ki štejejo za izvirni- 
ke; od dohodka, ki ga ima od prodaje nadalj- 
nih izdelkov oziroma izvodov, plača davek iz 
gospodarskih dejavnosti. 

Republiški upravni organ, pristojen za kul- 
turo izda predpis o tem, koliko izvodov del iz 
prejšnjega odstavka šteje za izvirnike. 

VII. DAVEK OD DOHODKOV IZ 
PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 
PRAVIC 

85. člen 
Zavezanec za davek od dohodkov iz premo- 

ženja in premoženjskih pravic (v nadaljnjem 
besedilu: davek od dohodkov iz premoženja) 
je občan, ki ima dohodke od nepremičnin, 
premičnin ali od drugega premoženja in pre- 
moženjskih pravic, če od takih dohodkov ne 
plačuje kakšnega drugega davka. 

Davek od dohodkov iz premoženja se pla- 
čuje tudi od dohodkov, ki jih lastnik ali imet- 
nik stanovanjske pravice doseže z oddaja- 
njem stanovanjskih-ali poslovnih prostorov, 
garaž in počitniških hiš v najem, kakor tudi od 
dohodkov, doseženih z oddajanjem opremlje- 
nih stanovanjskih prostorov. 

Davek od dohodkov iz premoženja plačuje- 
jo tudi občani, ki imajo dohodke od iznajdb, ki 
niso zaščitene s patentom, ali niso prijavljene 
upravi za patente in od drugih oblik invencij, 
če izplačilo nima značaja odkupa materialne 
pravice v smislu 11. točke 5. člena tega za- 
kona. 

86. člen 
Davek od dohodkov iz premoženja se pla- 

čuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo 
nepremičnin, ne glede na to ali so bile proda- 
ne v nespremenjenem ali spremenjenem sta- 
nju. Ta davek se ne plača: 

- če je preteklo deset let od dneva, ko je 
bila nepremičnina pridobljena; 

- od dohodkov od prodaje stanovanjskih 
hiš ali stanovanj v primerih, ko je bila prodaja 
oproščena plačila davka na promet nepremič- 
nin zaradi nakupa ali gradnje stanovanjske 
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hiše ali stanovanja; če je bila prodaja le delo- 
ma oproščena plačila davka na promet nepre- 
mičnin, se davek plača od ugotovljenega do- 
hodka od prodaje, znižanega za odstotek, ki 
izhaja iz razmerja med celotno kupnino za 
prodano stanovanjsko hišo oziroma stanova- 
nje in delom kupnine, ki je bil oproščen davka 
na promet nepremičnin. Določbe te alineje se 
smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko je 
bila prodaja poslovnih prostorov po občin- 
skem odloku oproščena davka na promet ne- 
premičnin zaradi vlaganja kupnine v nakup 
oziroma gradnjo poslovnih prostorov. Glede 
postopka in rokov za izdajo odločbe o začasni 
oprostitvi plačila davka, odločbe o odmeri 
davka, s katero se nadomesti odločba o zača- 
sni oprostitvi ter odločbe o naknadni odmeri 
davka, veljajo določbe zakona o davku na 
promet nepremičnin; 

- v primerih prenosa nepremičnine iz na- 
slova razlastitve ali na podlagi kupoprodajne 
pogodbe, ki je sklenjena namesto razlastitve; 

- v primerih prenosa kulturnega ali zgodo- 
vinskega 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 pla- 
čuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo 
premičnih predmetov trajnejše uporabne vre- 
dnosti, katerih posamična vrednost presega 
60% poprečnega letnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu 
v SR Sloveniji v preteklem letu. 

87. člen 

Osnova za davek od dohodkov iz premože- 
nja je celoten prihode^ od premoženja ali 
premoženjskih pravic v letu, za katero se od- 
merja ta davek, zmanjšan za stroške, ki so bili 
zanj nujno potrebni ter za stroške, ki so bili 
sporazumno s strokovno organizacijo vloženi 
v ohranjanje spomeniških lastnosti kulturne- 
ga ali zgodovinskega spomenika ali naravne 
znamenitosti. 

Pri ugotavljanju davčnih osnov od prodaje 
po prejšnjem členu se nabavna oziroma grad- 
bena vrednost valorizira glede na čas, ko je 
zavezanec stvari nabavil oziroma zgradil v 
skladu s statistično ugotovljenim porastom 
cen na drobno v SR Sloveniji oziroma pri 
prodaji stanovanjskih stavb in stanovanj v 
skladu s porastom cen stanovanj, kot ga ugo- 
tovi republiški upravni organ, pristojen za var- 
stvo okolja in urejanja prostora. 

Če je bila nepremičnina zgrajena ali nabav- 
ljena deloma ali v celoti s kreditom, se zave- 
zancu valorizirajo vložena lastna sredstva, že 
odplačani del kredita pa se valorizira od časa 
dejanskega odplačila. 

Valorizacija lastnih vloženih sredstev in od- 
plačanih anuitet v enem koledarskem letu se 
opravi tako, kot bi bil celotni znesek vložen 
oziroma odplačan 1. julija. 

88. člen 

Osnova za davek od dohodkov iz premože- 
nja od nadomestila, ki pripada zavezancu - 

poslovodji pogodbene organizacije združe- 
nega dela za gospodarjenje z združenimi 
sredstvi, je znesek prejetega nadomestila. 

89. člen 

Osnova za davek od dohodkov iz premože- 
nja od dohodkov, ki jih lastnik doseže z odda- 
janjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, 
garaž ali počitniških 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 oratovanja, če te 
stroške plačuje lastnik sam. 

Amortizacijo ter stroške iz prejšnjega od- 
stavka določi za stanovanjske prostore občin- 
ska skupščina v odstotku od stanarine. Te 
stroške lahko občinska skupščina določi v 
odstotku od najemnine tudi za druge pro- 
store. 

Če so prostori v stavbi, ki jo upravlja organi- 
zacija za gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami, se priznajo normirani stroški, kot jih je 
določila občinska skupščina. Če so dejanski 
stroški višji od normiranih, se priznajo dejan- 
ski stroški. 

90. člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premože- 

nja od dohodkov, ki jih nosilec stanovanjske 
pravice ali najemnik doseže z oddajanjem 
zgradb in prostorov iz prvega odstavka prejš- 
njega člena, je enoletni znesek najemnine, 
prejet v letu, za katero se odmerja davek, 
zmanjšan za najemnino oziroma stanarino, ki 
jo nosilec stanovanjske pravice oziroma naje- 
mnik plačuje od teh prostorov oziroma 
zgradb. 

91. člen 
Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z 

oddajanjem stavb in prostorov po 89. in 90. 
členu tega zakona se upošteva tudi vrednost 
vseh obveznosti in storitev, za katere se je 
zavezal najemnik. 

Če je najemnina plačana vnaprej za več let, 
se davčna osnova ugotovi na podlagi celotne- 
ga prejetega zneska, vključno 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. 

92. člen 

Pii ugotavljanju davčne osnove za odmero 
davka od dohodkov iz premoženja od dohod- 
kov, doseženih z oddajanjem opremljenih 
sob, se kot strošek upošteva stanarinska vre- 
dnost oziroma najemnina, ki se plačuje od 
oddanih prostorov, obraba opreme in vre- 
dnost storitev. Občinska skupščina lahko 
predpiše stroške v odstotku od doseženega 
dohodka. 

Davek se ne plačuje če dohodki, doseženi z 
oddajanjem opremljenih sob, letno ne prese- 
gajo zneska, ki ga določi občinska skupščina. 

Zavezancem, ki opremljene sobe oddajajo 
prek ustreznih organizacij (zveza študentov, 
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OPOMBE: turistična društva, organizacija za gospodar- 
jenje s stanovanjskimi hišami), se pri odmeri 
davka prizna posebna olajšava. Pogoje in me- 
rila za olajšavo določi občinska skupščina. 

93. člen 

Zavezanec, ki doseže priložnostni dohodek, 
od katerega se plača davek od dohodkov iz 
premoženja, mora tak dohodek napovedati 
davčnemu 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. 

94. člen 

Davek od dohodkov iz premoženja se ne 
plačuje: 

1. od prejemkov iz življenjskega zavarova- 
nja in zavarovanja za doživetje; 

2. od obresti in dobitkov javnih posojil; 
3. od obresti in drugih dolrodkov od hranil- 

nih vlog, vlog na tekočih, žiro računih in od 
drugih oblik varčevanja ter od vrednostnih 
papirjev. 

95. člen 
Zavezancu iz 88. člena tega zakona, ki zdru- 

ži nadomestilo v pogodbeno organizacijo 
združenega dela, se prizna olajšava v obliki 
znižanja odmerjenega davka glede na trajanje 
združitve: 
- nad 1 do 2 let za 20%, 
- nad 2 do 3 let za 40%, 
- nad 3 do 4 let za 60%, 
- nad 4 do 5 let za 80%, 
- nad 5 let za 100%. 

96. člen 

Za odmero davka od dohodkov iz premože- 
nja je pristojen: 

1. če gre za nepremičnino, davčni organ 
občine, kjer nepremičnina leži; 

2. če gre za premičnine, davčni organ obči- 
ne, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

97. člen 
Stopnje davka so progresivne in se določijo 

po sistemu navadne progresije. 

Vili. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA 

98. člen 
Zavezanec za davek na dediščine in darila 

je občan, ki v SR Sloveniji podeduje ali dobi v 
dar premoženje In tudi občan, ki prejme pre- 
moženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju. 

Za premoženje po prejšnjem odstavku se 
štejejo nepremičnine in pravice na nepremič- 
ninah ter premično premoženje, če skupna 
vrednost premičnega premoženja presega vi- 
šino poprečnega letnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v 
preteklem letu. Pri ugotavljanju skupne vre- 
dnosti premičnega premoženja se upošteva 

vrednost vseh prejetih daril od istega daroval- 
ca v razdobju enega leta. 

Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero 
davka na dediščine in darila se predmeti go- 
spodinjstva ne upoštevajo. 

Ta davek se ne plačuje od podedovanega 
ali podarjenega začasnega ali dosmrtnega 
užitka nepremičnin. 

99. člen 

Davčna obveznost za davek na dediščine in 
darila nastane takrat, ko postane odločba o 
dedovanju pravnomočna oziroma ko dedič ali 
obdarjenec sprejme dediščino oziroma da- 
rilo. 

Darilo velja za sprejeto takrat, ko je podpi- 
sana darilna pogodba, če ni pogodbe pa ta- 
krat, ko je darilo sprejeto. 

Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju na- 
stane davčna obveznost ob smrti preživ- 
Ijanca. 

100. člen 
Osnova za davek na dediščine in darila je 

prometna vrednost podedovanega ali v dar 
prejetega premoženja ob nastanku davčne 
obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in 
bremen, ki odpadejo na premoženje, od kate- 
rega se piačuje ta davek. 

101. člen 
Stopnje davka na dediščine in darila so 

progresivne in odvisne od vrednosti podedo- 
vanega oziroma v dar prejetega premoženja 
in stopnje sorodstva dediča ali obdarjenca. 

Pri plačevanju davka na dediščine in darila 
so z dediči prvega dednega reda izenačeni 
zeti, snahe, pastorki in dedič, ki je z zapustni- 
kom živel v dalj časa trajajoči življenjski skup- 
nosti v smislu zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih. 

Zavezanci za davek na dediščine in darila, 
ki dobijo v dar nepremično premoženje, pa z 
darovalcem niso v sorodstvenem razmerju do 
vključno tretjega dednega reda, plačujejo da- 
vek na dediščine in darila na način in po 
stopnjah, predpisanih za davek na promet 
nepremičnin. 

102. člen 
Davek na dediščine in darila se ne plačuje 

od tistega nepremičnega premoženja, na ka- 
terem dedič oziroma obdarjenec po veljavnih 
predpisih ne more pridobiti lastninske pravice 
ali užitka. 

103. člen 
Davka na dediščine in darila ne piača dedič 

ali obdarjenec, ki se po določbah zakona o 
kmetijskih zemljiščih šteje za kmeta, če pode- 
duje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče. 
V zvezi s priznavanjem davčne oprostitve po 
prejšnjem stavku se gozdna zemljišča istove- 
tijo s kmetijskimi zemljišči. Davka na dedišči- 
ne tudi ne plača dedič ali obdarjenec - prev- 
zemnik kmečkega gospodarstva, ki se v skla- 
du z zakonom o dedovanju kmetijskih zem- 
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Ijišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev šte- 
je za kmetijo, pa tudi v primerih, ko dedič ali 
obdarjenec - kmet podeduje ali dobi v dar 
celo kmetijo. 

Če dedič ali obdarjenec, ki je bil na podlagi 
določbe prejšnjega odstavka oproščen davka, 
podedovano ali podarjeno nepremičnino 
pred potekom petih let odtuji, ali se v tem 
roku preneha z osebnim delom ukvarjati s 
kmetijsko dejavnostjo, ali ne obdeluje zem- 
ljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemlji- 
ščih, se mu davek naknadno odmeri tako, kot 
bi se mu odmeril, če ob prejemu dediščine 
oziroma darila ne bi izpolnjeval pogojev za 
oprostitev po tem členu. Mnenje o tem, ali je 
zemljišče obdelano v skladu z zakonom o 
kmetijskih zemljiščih, izda za kmetijske zade- 
ve pristojni občinski organ. 

Določbe drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za odtujitve, izvršene na podlagi spo- 
razuma o izročitvi in razdelitvi premoženja po 
zakonu o dedovanju in tudi ne za odtujitve 
oziroma oddaje premoženja po zakonu o pre- 
živninskem varstvu kmetov. 

104. člen 

Zavezancu 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 stanova- 
nje ali stanovanjsko hišo oziroma del stano- 
vanja ali stanovanjske hiše, davčna osnova 
zniža za znesek, ki predstavlja poprečno 
gradbeno vrednost 80 m2 stanovanjske povr- 
šine v občini v preteklem letu. Olajšava pripa- 
da zavezancu tudi, če zavezanec oziroma nje- 
gov zakonec že ima v lasti stanovanje oziroma 
stanovanjsko hišo, če površina takega stano- 
vanja ali stanovanjske'hiše glede na število 
družinskih članov ne presega normativov, ki 
jih je občinska skupščina določila med pogoji 
za uveljavljanje pravice do delne nadomesti- 
tve stanarin. V tem primeru pripada olajšava v 
višini razlike med vrednostjo stanovanja ali 
stanovanjske hiše, ki ga ima zavezanec oziro- 
ma njegov zakonec in zgoraj navedenim zne- 
skom olajšave. Šteje se, da zavezanec oziro- 
ma 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 sranovanj- 
ski prostori, ki se sezonsko ali občasno upo- 
rabljajo za počitek in oddih. 

Zavezancu prvega dednega reda se pri od- 
meri davka na dediščine in darila prizna po- 
sebna olajšava, če podeduje ali dobi v dar 
poslovni prostdfr, proizvajalna sredstva in dru- 
ge premoženjske predmete, če mu je to po- 
trebno za opravljanje dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom. Navedena olajšava se 
prizna v višini, ki je po prvem stavku prvega 
odstavka tega člena določena za stanovanj- 
ske prostore. Če zavezanec že ima v lasti 
poslovni prostor, pripada olajšava v višini ra- 
zlike med vrednostjo tega poslovnega prosto- 
ra in navedenim zneskom olajšave. 

Pogoji za priznavanje davčne olajšave po 

tem členu se presojajo po času nastanka 
davčne obveznosti. 

105. člen 

Zavezanec ne plača davka na dediščine in 
darila od podedovanega ali v dar prejetega 
premoženja, ki ga brez povračila odstopi 
družbenopolitični skupnosti, organizaciji 
združenega dela ali drugi samoupravni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti. 

Davek, plačan pred odstopom dediščine ali 
darila, se vrne, če je bil odstop izvršen v šestih 
mesecih po prejetju zapuščine. 

106. člen • 

Vrednost vseh daril, ki jih je zavezanec pre- 
jel od istega darovalca v razdobju enega leta, 
se šteje za eno davčno osnovo. 

107. člen 

Davek na dediščine in darila se plača tudi 
ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega 
dela premoženja, ki gaje posamezni solastnik 
prejel brez odplačila, prek dela, ki bi mu pri- 
padal iz solastništva. 

108. člen 

Davek na dediščine in darila odmeri davčni 
organ občine, v kateri je premoženje; če dedi- 
ščina oziroma darilo obsega samo premično 
premoženje, davek odmeri davčni organ obči- 
ne, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

Če se od podedovanega ali v dar prejetega 
premoženja odmerja davek na dediščine in 
darila v več občinah, odmeri davčni organ 
posamezne občine davek po stopnji, ki usteza 
vrednosti celotnega podedovanega oziroma v 
dar prejetega premoženja, od katerega se pla- 
čuje ta davek. 

109. člen 

Oseba, ki daje podatke za izpolnitev smr- 
tovnice, mora hkrati v posebni prijavi navesti 
podatke o premoženju zapustnika. 

Organ, pri katerem se izpolni smrtovnica, 
mora prijavo iz prejšnjega odstavka dostaviti 
davčnemu organu v petnajstih dneh. 

Obdarjenec, ki prejme darilo, od katerega 
se po tem zakonu plača davek, mora prejem 
darila napovedati davčnemu organu v petnaj- 
stih dneh po prejemu darila. 

IX. DAVEK OD PREMOŽENJA 
110 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 čas do časa 
uporabljajo za počitek in oddih. 

111. člen 

Zavezanec za davek od premoženja po 1. in 
2 točki 110. Člena tega zakona je lastnik 
oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede 
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OPOMBE: na to ali lastnik oziroma uživalec uporablja 
premoženje sam ali ga daje v najem. 

112. člen 
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. 

točki 110. člena je vrednost stavbe oziroma 
prostora, ki se v sezoni ali od časa do časa 
uporablja za počitek in oddih, ugotovljena po 
merilih republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za stanovanjske zadeve in na način, 
ki ga določi občinska skupščina. 

Osnova za davek od premoženja iz 1. točke 
110. člena se zniža za znesek, ki ustreza vre- 
dnosti 70 m2 stanovanjske površine, ugotov- 
ljene na način iz prvega odstavka tega člena. 
Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je 
lastnik oziroma uživalec v letu pred letom, za 
katero se davek odmerja, stalno bival v stano- 
vanjskih prostorih. Enako se zniža davčna 
osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe ozi- 
roma stanovanja, v katerem biva imetnik sta- 
novanjske pravice, kateremu je bilo stanova- 
nje dodeljeno z odločbo. 

V primeru solastništva stavbe, se vrednost 
stanovanjske površine iz drugega odstavka 
tega člena deli v sorazmerju s solastniškimi 
deleži. 

113. člen 
Stopnja davka od premoženja iz 1. in 2. 

točke 110. člena tega zakona je proporcional- 
na in je lahko različna glede na namen upo- 
rabe. 

114. člen 
Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 110. 

člena tega zakona odmerja davčni organ ob- 
čine, 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 vnaprej. 

115. člen 

Davek od premoženja, ki se plačuje na po- 
sest stavb, se ne plačuje: 

1. od kmetijskih gospodarskih poslopij; 
.2. od stanovanjskih stavb zvezancev davka 

iz kmetijstva, ki so zdravstveno zavarovani kot 
kmetje ter združenih kmetov, ki so pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovani na podlagi do- 
hodkov iz kmetijstva; 

3. od lastnih stavb konzularnih predstavni- 
štev ter od lastnih stavb predstavništev me- 
dnarodnih orgnizacij, v katerih imajo poslov- 
ne prostore; 

4. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo 
člani in uslužbenci konzularnih predstavni- 
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 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. 

116. člen 
Davka od premoženja, ki se plačuje na po- 

sest 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 popravljanje in 
obnovljene stanovanjske hiše oziroma stano- 
vanja 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 ra- 
čuna od prvega dne naslednjega meseca po 
izdaji dovoljenja za uporabo stavbe oziroma 
od pričetka uporabe stavbe, če se stavba prič- 
ne uporabljati pred izdajo dovoljenja. Če ob 
pričetku uporabe stavba še ne ustreza osnov- 
nim pogojem za bivanje, se doba do izpolni- 
tve 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 
in na podlagi podatkov za stanovanjske zade- 
ve pristojnega občinskega upravnega organa 
in krajevne skupnosti. Začasno oprostitev 
uveljavlja zavezane z vlogo, ki jo vloži pri 
davčnem organu. 

Oprostitev davka po tem členu se ne more 
priznati za prostore, ki se v sezoni ali od časa 
do časa uporabljajo za počitek in oddih, pa 
tudi ne za poslovne prostore, če tudi so se- 
stavni del stanovanjske stavbe. 

117. člen 
Občinska skupščina lahko prizna olajšavo v 

obliki znižanja odmerjenega davka na družin- 
skega člana zavezancu z več kot tremi družin- 
skimi člani, ki so skupaj z zavezancem stalno 
prebivali v njegovih stanovanjskih prostorih v 
letu pred letom, za katero se odmerja davek. 

Za družinske člane se štejejo zakonec, otro- 
ci, posvojenci, starši lastnika in njegovega 
zakonca in tisti, ki jih je lastnik dolžan vzdrže- 
vati po zakonu. 

Zavezanec uveljavlja olajšavo s posebno 
vlogo, ki jo mora predložiti davčnemu organu 
do 31. januarja v letu, za katero se davek 
odmerja. V primeru, da vloga ni bila vložena v 
predpisanem roku, se zavezancu olajšava ne 
prizna. 

118. člen 
Če nastane obveznost za davek od premo- 

ženja po 1. in 2. točki 110. člena tega zakona 
med letom oziroma, če se spremeni ali prene- 
ha, se spremeba upošteva od prvega dne na- 
slednjega meseca po preteku meseca, v kate- 
rem je sprememba nastala. 

Zavezanec je dolžan nastanek davčne ob- 
veznosti ali spremembo, ki ima za posledico 
povečanje davčne obveznosti, prijaviti v 15 
dneh po nastali spremembi. 
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X. DAVEK NA DOBITKE OD IGER 
NA SREČO 

119. člen 

Zavezanec za davek na dobitke od iger na 
srečo (v nadaljnjem besedilu: davek na dobit- 
ke) je občan, ki v SR Sloveniji pri igrah na 
srečo zadene dobitek. 

120. člen 

Osnova za davek na dobitke je vsak posa- 
mezen dobitek od iger na srečo. 

Če je dobitek od igre stvar ali storitev, je 
osnova za davek njena prometna vrednost v 
času, ko je dobitek zadet. 

121. člen 

Davek na dobitke se ne plačuje od posa- 
meznih dobitkov od iger na srečo do vredno- 
sti, ki jo določi občinska skupščina. 

122. člen 

Stopnje davka na dobitke so proporcio- 
nalne. 

123. člen 

Davek na dobitke se obračunava in odtegne 
ob izplačilu dobitka. 

Davek na dobitke obračunava in odteguje 
prireditelj igre. 

XI. DAVEK OD SKUPNEGA DOHODKA 
OBČANOV 

124. člen 

Zavezanec za davek od skupnega dohodka 
je občan, ki ima stalno prebivališče v SR Slo- 
veniji in ima v posameznem koledarskem letu 
iz kakršnihkoli virov v Jugoslaviji skupen čisti 
dohodek, ki presega znesek dvoipolkratnega 
letnega poprečnega čistega osebnega do- 
hodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v 
SR Sloveniji. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je davčni 
zavezanec tudi občan, ki dobi osebni doho- 
dek pri jugoslovanskem predstavništvu ali Ju- 
goslovanski organizaciji v tujini, pri čemer se 
za osebni dohodek šteje le tisti osebni doho- 
dek, od katerega se po 35. členu tega zakona 
plačuje davek od osebnega dohodka delav- 
cev. 

Zavezanec za davek od skupnega dohodka 
občanov je tudi tuj strokovnjak iz 75. 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 od- 
merja. 

125. člen 

Za skupni čisti dohodek se šteje skupen 
znesek vseh osebnih in drugih dohodkov, ki 
jih ima zavezanec iz kakršnihkoli virov v posa- 
meznem koledarskem letu, zmanjšan za dav- 
ke, ki se plačujejo po tem zakonu ter za pri- 

spevke, ki se plačujejo iz osebnih in drugih 
dohodkov po veljavnih predpisih ali samou- 
pravnih splošnih aktih. 

Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 60., 
61., 71. in 95. člena tega zakona ob odmeri 
davka priznana davčna olajšava, se za ugo- 
tavljanje skupnega čistega dohodka upošteva 
davek v višini, kot bi bil odmerjen, če olajšava 
ne bi bila priznana. 

Za skupni čisti dohodek se ne šteje doho- 
dek od prodaje premičnega ali nepremičnega 
premoženja in tudi ne dediščine in darila. Za 
skupni čisti dohodek pa se šteje dohodek, 
dosežen s prodajo premičnega ali nepremič- 
nega premoženja, kolikor je ta dohodek ob- 
davčen z davkom na dohodek od premoženja 
po 86. členu tega zakona. 

126. člen 

V skupni čisti dohodek se ne štejejo: 
1. prejemki iz 5. člena tega zakona; 
2. dohodki, od katerih se po 83. členu tega 

zakona ne plačuje davek iz avtorskih pravic; 
3. dohodki, od katerih se po 94. členu tega 

zakona ne plačuje davek od dohodkov iz pre- 
moženja; 

4. dobitki od iger na srečo; 
5. prejemki po predpisih o socialnem zava- 

rovanju, razen pokojnin in nadomestil oseb- 
nega dohodkai; 

6. osebni dohodki jamskih delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela proizvodnje pre- 
moga v SR Sloveniji; za jamske delavce se 
štejejo delavci, ki dosežejo ta dohodek z de- 
lom v jami; 

7. drugi prejemki, če so s posebnimi predpi- 
si oproščeni davka iz skupnega dohodka. 

127. člen 

Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja po 
katastrskem dohodku, se šteje za skupni čisti 
dohodek tisti dohodek, ki ga je zavezanec 
dejansko dosegel po odbitku vseh davkov 
oziroma prispevkov, ne glede nato na kakšen 
način mu je bil davek oziroma prispevek od- 
merjen. 

Čisti dohodek od kmetijske dejavnosti je 
celoten dohodek kmetijskega gospodarstva, 
zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni, 
ter za davke in prispevke, ki se plačujejo po 
veljavnih predpisih. 

Za celoten dohodek gospodarstva se šteje 
dohodek, dosežen z blagovno proizvodnjo in 
vrednost lastne porabe članov gospodarstva. 
Vrednost lastne porabe se izračuna po po- 
prečnih odkupnih cenah. 

Glede priznavanja stroškov se smiselno 
uporabljajo določbe 50., 51. in 52. člena tega 
zakona. 

Tako ugotovljen skupni čisti dohodek v no- 
benem primeru ne more biti nižji od katastr- 
skega dohodka negozdnih površin in od do- 
hodkov od gozda, zmanjšanih za davek in 
prispevke, ki se plačujejo po veljavnih predpi- 
sih. 

Če je več lastnikov ali solastnikov, se ugo- 
tovljeni skupni čisti dohodek deli po razmerju 
katastrskega dohodka posameznih lastnikov 
oziroma pri solastnikih po solastniških dele- 
žih. 
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OPOM8E: Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja v 
pavšalnem letnem znesku, se šteje za skupni1 

čisti dohodek tisti dohodek, ki ga je zaveza- 
nec 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. 

128. člen 
Zavezancu, ki ima dohodke, od katerih se 

plačuje davek v odstotku od vsakega posa- 
meznega kosmatega dohodka po 62. in 74. 
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 do- 
hodka odšteje 30%, če zavezanec ne dokaže 
večjih stroškov. 

Zavezancu za davek iz tretjega odstavka 
124. člena tega zakona se skupni čisti doho- 
dek zmanjša za 30% na račun izdatkov za 
socialno zavarovanje in drugih izdatkov v zve- 
zi z njegovim prebivanjem v Jugoslaviji. 

129. člen 
Osnova za davek od skupnega dohodka 

občanov je skupni čisti dohodek, ki ga je 
zavezanec prejel v koledarskem letu, za kate- 
ro se mu davek odmerja, zmanjšan za dvain- 
polkratni letni popreči čisti osebni dohodek 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji, katerega po podatkih za prvih devet 
mesecev leta, za katero se ugotavlja davčna 
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 ob- 
veznic, če je rok za vračilo sredstev daljši od 
treh let; 

2. za plačane članarine družbenim organi- 
zacijam; 

3. za dokumentirane plačane prostovoljne 
denarne prispevke humanitarnim, kulturnim, 
telesnokulturnim, znanstveno-raziskovalnim, 
vzgojnim, zdravstvenim, otroškovarstvenim in 
šolskim organizacijam ter gasilskim druš- 
tvom; 

4. za plačane zneske samoprispevka; 
5. za odškodnine in nagrade, ki jih občani 

prejemajo od organizacij združenega dela kot 
avtorji izumov, tehničnih izboljšav, koristnih 
predlogov in drugih inovacij; 

6. za jubilejne nagrade in odpravnine, izpla- 
čane delavcem v skladu s samopravnimi 
splošnimi akti oziroma s kolektivnimi pogod- 
bami, če gre za delavce pri zasebnih deloda- 
jalcih; 

7. za vrednost daril v naravi, ki imajo kultur- 
no, zgodovinsko oziroma nacionalno obelež- 
je, katere je zavezanec poklonil družbeno- 
pravni osebi. 

130. člen 
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, 

se prizna posebna olajšava. Za vsakega vzdr- 

ževanega družinskega člana se osnova iz 
prešnjega člena zmanjša za znesek, ki znaša 
60% poprečnega letnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenh delavcev v gospodarstvu 
v SR Sloveniji; za otroka, motenega v tele- 
snem ali duševnem razvoju, se ta posebna 
olajšava zviša za 50%. 

Ce ima tak član iz kakršnihkoli virov lastne 
dohodke, se znesek olajšave zmanjša za toli- 
ko, kolikor so znašali letni dohodki tega 
člana. 

Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družin- 
skega člana, se za priznavanje olajšave upo- 
števa le čas, ko je zavezanec takega člana 
dejansko preživljal, in v tem času doseženi 
lastni dohodki takega člana. 

131. 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 last- 
na sredstva manjša od višine olajšave za vzdr- 
ževanje družinskega člana predpisane z zako- 
nom. Za otroke, za katere zavezanec na pod- 
lagi odločbe sodišča ali poravnave pred skrb- 
stvenim organom o preživnini oziroma spora- 
zumno prispeva del stroškov za njihovo vzdr- 
ževanje, lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v 
višini tega prispevka, vendar največ do zne- 
ska, ki je določen za vzdrževanega družinske- 
ga člana; pod enakimi pogoji se prizna olajša- 
va tudi za razvezanega zakonca. 

Za otroke po prejšnjem odstavku se štejejo 
otroci do 18. leta, če nadaljujejo šolanje v 
usmerjenem izobraževanju za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe in niso v delovnem razmerju 
pa največ do 26. letg starosti, in za delo ne- 
zmožni 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. 

Za vzdrževanega družinskega člana se šte- 
jejo starši zavezanca, ki so v oskrbi v varstve- 
nih ustanovah, če zavezanec krije del stro- 
škov za oskrbo. Olajšava se uveljavlja le na 
podlagi potrdila varstvene ustanove. 

Olajšava po prvem in tretjem odstavku tega 
člena se prizna tudi za starše zavezančevega 
zakonca in za pastorke, če zakonec ni zaveza- 
nec za davek od skupnega dohodka občanov. 

Če je v družini več zavezancev za davek od 
skupnega dohodka občanov, lahko olajšavo 
za istega vzdrževanega družinskega člana 
uveljavlja samo eden, drugi pa le morebitno 
razliko do celotne višine olajšave. 

Zavezancem za davek od skupnega dohod- 
ka občanov, 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 ta- 
kih primerih pripada zavezancu olajšava tudi 
za otroke družinskih članov, za katere mu po 
prejšnjem stavku pripada olajšava. 
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132. člen 

Dohodek od dela, od katerega se plačuje 
davek iz avtorskih pravic in ki ga je avtor 
ustvarjal dalj kot eno leto, se na zahtevo zave- 
zanca, ki je to utemeljil s potrebnimi dokazi, 
razdeli na enake dele na toliko let, kolikor let 
je avtor delo ustvarjal, vendar največ pet let. V 
davčno osnovo za leto, v katerem je prejel 
dohodek, se vključi le del dohodka, ki odpade 
na eno leto. Davčne stopnje, ki ustrezajo tako 
ugotovljeni osnovi, pa se uporabljajo tudi za 
preostali del dohodka iz tega člena. 

Če skupni dohodek, dosežen v enem kole- 
darskem letu, vključuje prejemke z naslova 
avtorskih pravic ali pokojnine, za katere zave- 
zanec dokaže, da izvirajo iz preteklih let, se 
pri odmeri davka primerno uporabljajo določ- 
be prejšnjega odstavka. 

133. člen 

Če dobi tuj strokovnjak iz tretjega odstavka 
124. člena tega zakona pri domači organizaci- 
ji združenega dela, v katero so vložena-sred- 
stva tuje osebe prejemke za delo, ki je trajalo 
manj kot eno leto, se mu odmeri davek od 
osnove, preračunane na letni znesek, nato pa 
davek zmanjša v sorazmerju s časom, kolikor 
je delal manj kot eno leto. 

Domača organizacija združenega dela mo- 
ža v roku, ki je določen za vložitev napovedi 
na odmero davka od skupnega dohodka ob- 
čanov, od čistega dohodka, ki ga je imel tuj 
strokovnjak v prejšnjem letu, po odbitku 
neobdavčenega zneska obračunati in odteg- 
niti strokovnjaku od prejemkov ustrezni da- 
vek ter ga vplačati v sedmih dneh od zadnjega 
izplačila. 

Če tuj strokovnjak neha delati pri domači 
organizaciji združenega dela, preden poteče 
rok za vložitev napovedi za odmero davka od 
skupnega dohodka občanov, mora domača 
organizacija združenega dela obračunati, od- 
tegniti in vplačati ustrezni davek v sedmih 
dneh od dneva, ko je strokovnjaku izplačala 
zadnje prejemke. 

Če se domača organizacija združenega de- 
la ne ravna po določbah drugega odstavka 
tega člena, se ji ustrezni davek od skupnega 
dohodka občanov za tujega strokovnjaka za- 
računa iz njenih sredstev. 

134. člen 

Stopnje davka od skupnega dohodka obča- 
nov so progresivne in se določajo po sistemu 
stopničaste progresije. 

XII. POSTOPEK ZA ODMERO 
IN POBIRANJE DAVKOV 

1. Vložitev napovedi 
135. člen 

Zavezanci za davek, razen zavezancev za 
davek iz kmetijstva, obdavčenih po katastr- 
skem dohodku in zavezancev za davek, ki se 
plačuje po dobitku, morajo vložiti pri pristoj- 
nem davčnem organu napoved s podatki, ki 
so potrebni za odmero davkov. 

Vsebino napovedi za odmero davka predpi- 
še Republiška uprava za družbene prihodke. 

Zavezanci za davek od premoženja, ki se 
plačuje po 1. in 2. točki 110. člena, vlagajo 
davčne napovedi, če tako določi občinska 
skupščina. 

136. člen 

Zavezanci, ki so dolžni vložiti napoved za 
odmero davka, morajo biti z javnim pozivom 
pravočasno poklicani k vložitvi napovedi. 

Poziv k vložitvi napovedi za odmero davka 
izda davčni organ. Rok za vložitev določi ob- 
činska skupščina in.ne sme biti daljši kot do 
31. januarja, če ni z zakonom drugače dolo- 
čeno. 

Zavezanec, ki je na podlagi združevanja de- 
la in sredstev ali poslovnega sodelovanja z 
organizacijami združenega dela ali zadruga- 
mi upravičen do udeležbe pri razporejanju 
skupnega prihodka oziroma skupnega do- 
hodka, lahko v roku za vložitev davčne napo- 
vedi predloži davčnemu organu pisno obve- 
stilo, da bo davčno napoved vložil do 15. 
marca. Obvestilu mora priložiti dokaze pri ka- 
terih organizacijah oziroma zadrugah je upra- 
vičen do navedene udeležbe. 

Zavezanci, ki ne vložijo napovedi v določe- 
nem roku, dobijo osebni poziv, naj to storijo v 
poznejšem roku. 

Ne glede na določbo drugega odstavka te- 
ga člena morajo zavezanci, za katere se pri 
odmeri drugih davščin ugotovi, da je bil nji- 
hov dohodek tolikšen, da bi moral vložiti na- 
poved za odmero davka od skupnega dohod- 
ka občanov, vložiti tako napoved v petnajstih 
dneh po prejemu prvostopne odločbe o od- 
meri davka. 

137. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski 
upravni organ mora občinskemu davčnemu 
organu do 15. februarja v letu, za katero se 
odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezna- 
me vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izra- 
čunan katastrski dohodek, in sicer združeno 
za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki se 
po določbah tega zakona obdavčujejo skup- 
no. Združitev mora zajemati vsa zemljišča, ki 
leže na območju ene občine. 

Gozdnogospodarske organizacije morajo 
predložiti davčnim organom do 5. februarja v 
letu, za katero se davek odmerja, seznam 
vseh, ki jim je bil za to leto odkazan les za 
posek, od katerega se plačuje davek, in sicer 
po količinah, vrstah lesa in cenah, za nakna- 
dno odobren posek lesa pa v petnajstih dneh 
po odkazilu. 

138. člen 

Zavezanec, ki je dolžan vložiti napoved za 
odmero davka, pa je ne vloži v roku, ki je 
določen v javnem pozivu, oziroma v roku, 
določenem v tem zakonu, mora na račun po- 
večanega davka plačati 10% od odmerjenega 
zneska oziroma najmanj 20 dinarjev. 

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero 
davka niti v poznejšem roku na vročeni oseb- 
ni poziv, mora plačati na račun povečanega 
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OPOMBE: davka 20% od odmerjenega zneska oziroma 
najmanj 400 dinarjev. 

Zavezanec ni dolžan plačati povečanega 
davka, če najpozneje v roku, ki je določen za 
vložitev pritožbe zoper odločbo o odmeri dav- 
ka, predloži davčnemu organu dokaze, da iz 
upravičenih razlogov ni vložil napovedi oziro- 
ma, da je iz opravičenih razlogov ni vložil 
pravočasno. 

139. člen 
Občan, ki začne opravljati gospodarsko de- 

javnost ali poklicno dejavnost, mora o pričet- 
ku opravljanja dejavnosti v osmih dneh obve- 
stiti za odmero davka pristojni davčni organ. 
Davčni organ mora v petnajstih dneh po spre- 
jeti prijavi zavezanca seznaniti z načinom ob- 
davčitve v smislu 46. oziroma 66. člena tega 
zakona. 

140. člen 
Davčni organi morajo o podatkih, za katere 

zvedo pri svojem poslovanju, in ki so po- 
membni za pravilno ugotovitev davčnih ob- 
veznosti zavezancev, katerim se davki odmer- 
jajo v drugi občini, takoj seznaniti pristojni 
davčni organ. 

2. Odmera davkov 

141. člen 
Davčni organ izda odločbo o odmeri davka. 
Davčni organ lahko izda odločbo o odmeri 

davka brez posebnega ugotovitvenega po- 
stopka, če spozna, da so podatki iz napovedi 
popolni in pravilni, ali če sam ima, ali lahko 
zbere uradne podatke, ki so potrebni za od- 
ločbo, tako da ni potrebno zasliševanje stran- 
ke zaradi zavarovanja njenih pravic in intere- 
sov. 

142. člen 
Davčni organ lahko zavezancu, kateremu 

se davek določa po letnih osnovah, odmeri 
davek z začasno odločbo. 

Začasna odločba 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 začasno 
odločbo ugotovljena davčna osnova ni pravil- 
na, izda najkasneje v enem letu po izdaji zača- 
sne odločbe novo odločbo o odmeri davka, s 
katero nadomesti začasno odločbo. 

Če v enem letu po dnevu izdaje začasne 
odločbe ta ni bila nadomeščena z novo odloč- 
bo po prejšnjem odstavku, se taka odločba 
šteje za odločbo o dokončni odmeri davka. 

143. člen 
Če davčni organ v postopku za odmero 

davka iz kmetijstva, gospodarskih ali poklic- 
nih dejavnosti 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, določi osnovo 

za davek po svojih ugotovitvah v skladu z 
merili določenimi v drugem odstavku 53. čle- 
na tega zakona. 

Če~ zavezanec za davek oporeka zoper 
osnovo, določeno" na način iz prejšnjega od- 
stavka, je mogoče tako določeno osnovo zni- 
žati le tedaj, če predloži zavezanec dokaze, da 
je osnova manjša. 

144. člen 
Davek iz kmetijstva 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 določajo v pavšalnem letnem 
znesku, morajo biti odmerjeni do 31. marca v 
letu, za katero se odmerjajo. 

145. člen 
Letne osnove za obračunavanje davkov se 

zaokrožijo na celih 10 dinarjev, tako da se 
zneski do 5 dinarjev zaokrožijo navzdol, zne- 
sek nad 5 dinarjev pa navzgor. 

Kadar bi skupno odmerjeni davek ne prese- 
gel 50 dinarjev, se odmerni postopek ustavi. 
Zneski odmerjenih davkov se zaokrožijo na 
cele dinarje. 

3. Pritožbe 
146. člen 

Zoper vsako odločbo, ki jo izda na prvi 
stopnji davčni organ po določbah tega zako- 
na ali predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
je dovoljena v petnajstih dneh od vročitve 
pritožba na Republiško upravo za družbene 
prihodke. 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega 
davka, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Davčni organ lahko izjemoma do odločitve 
o pritožbi izterjavo davka odloži. 

4. Odprava ali sprememba po 
nadzorstveni pravici 

147. člen 

Republiška uprava za družbene prihodke 
odločbo o odmeri davka, zoper katero ni bila 
vložena pritožba, po uradni dolžnosti na pod- 
lagi nadzorstvene pravice odpravi ali spreme- 
ni v dveh letih od dneva, ko je postala odločba 
v upravnem postopku dokončna, če so bila na 
prvi stopnji nepopolno ali napačno ugotovlje- 
na dejstva, če so bili zmotno presojeni dokazi, 
če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen 
napačen sklep glede dejanskega stanja ali pa 
napačno uporabljen predpis, na podlagi kate- 
rega je bila stvar rešena. 

5. Postopek za odmero davka od 
nenapovedanega dohodka 

148. člen 
Zoper občana, ki ima premoženje ali razpo- 

laga s sredstvi oziroma troši sredstva, ki so 
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znatno večja od dohodkov, ki so mu ostali po 
plačilu davčnih obveznosti, davčni organ uve- 
de postopek za odmero davka od nenapove- 
danega dohodka, v katerem raziskuje, od kod 
takemu občanu premoženje oziroma sred- 
stva. 

149. člen 

Davčni organ ima poleg vodenja postopka 
za odmero davka od nenapovedanega dohod- 
ka tudi dolžnost, da spremlja in proučuje po- 
jave nesorazmernega pridobivanja premože- 
nja in trošenja sredstev. 

150. člen 

Davčni organ pred uvedbo postopka zahte- 
va od občana, za katerega ima podatke, da 
ima premoženje, ali razpolaga s sredstvi ozi- 
roma troši sredstva, ki so znatno večja od 
dohodkov, 'ki bi mu lahko ostali po plačilu 
davčnih obveznosti, da mu v roku 30 dni pred- 
loži podatke o svojem premoženju in porabi 
ter o svojih dohodkih. 

151. člen 
Postopek vodi davčni organ tiste občine, v 

kateri ima občan ob uvedbi postopka stalno 
prebivališče. 

O uvedbi postopka izda davčni organ sklep, 
v katerem določi obdobje, za katerega je po- 
stopek uveden. Sklep mora biti izdan najka- 
sneje v treh mesecih po predložitvi podatkov 
iz prejšnjega člena. 

Zoper sklep je dovoljena v osmih dneh od 
vročitve sklepa pritožba na Republiško upra- 
vo za družbene prihodke. 

Zoper odločbo o pritožbi ni dopusten 
upravni spor. 

Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve 
sklepa. 

152. člen 

Davčni organ lahko raziskuje izvor premo- 
ženja, 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 odstav- 
ka tega člena. 

153. člen 

V postopku davčni" organ zavezanca sezna- 
ni o svojih ugotovitvah glede vrednosti pre- 
moženja, višine sredstev, s katerimi razpolaga 
oziroma jih je porabil, o doseženih dohodkih, 
od katerih so bile odmerjene davčne obvez- 
nosti ter o razliki med vrednostjo premoženja 
oziroma sredstev in obdavčenimi dohodki v 
tem obdobju in zavezancu določi rok, v kate- 
rem 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 ozi- 
roma da dokaže, da je to premoženje oziroma 
sredstva pridobil iz dohodka, od katerega so 
bile odmerjene davčne obveznosti. 

154. člen 

Vrednost premoženja se presoja po nabav- 
ni ceni oziroma po dejanskih stroških. 

V postopku ugotovljeni dohodki zavezanca, 
ki so bili obdavčeni oziroma dohodki, od ka- 
terih 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 upo- 
števajo 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 de- 
janski stroški manjši od prejetih povračil. 

Če zavezanec dokazuje izvor premoženja 
tudi s posojili od občanov, o tem praviloma 
predloži pismeno pogodbo, iz katere so razvi- 
dni podatki o pogodbenih strankah, o višini 
posojila ter o načinu in pogojih vračanja. 

155. člen 

Osnova za odmero davka od nenapoveda- 
nega dohodka je ugotovljena razlika med pre- 
moženjem, sredstvi,oziroma porabo sredstev 
in dohodki, ki so biti 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. 

156. Člen 

O odmeri davka od nenapovedanega do- 
hodka 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 po- 
stopku ugotovi, da ni znatne razlike med za- 
vezančevim premoženjem, sredstvi oziroma 
porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdav- 
čeni oziroma od katerih se ne odmerjajo 
davčne obveznosti, postopek ustavi s skle- 
pom. * 

157. člen 

Pritožba zoper odločbo in tožba v uprav- 
nem sporu zadržita izvršitev odločbe. 

S pravnomočno odločbo o odmeri davka od 
nenapovedanega dohodka ugotovljeni podat- 
ki o nenapovedanem dohodku in odmerje- 
nem davku so javni. 

158. člen 

V postopku za odmero davka od nenapove- 
danega dohodka lahko davčni organ odredi 
ukrepe za zavarovanje plačila davka. 

159. člen 

Očinska skupščina lahko predpiše, da so 
občani pod določenimi pogoji, na javni poziv, 
dolžni davčnemu organu predložiti podatke o 
svojem premoženju in načinu njegove prido- 

1 bitve. 
Pogoje in merila iz prejšnjega odstavka do- 
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OPOMBE: ločijo občinske skupščine na podlagi medse- 
bojnega dogovora. 

morata biti v petinštiridesetih dneh po zapad- 
losti. 

6. Obračunavanje in pobiranje davkov 

160. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev, da- 

vek iz avtorskih pravic, davek iz gospodarskih 
dejavnosti, davek iz poklicne dejavnosti in 
davek na dobitke, ki se plačujejo od vsakega 
posameznega dohodka posebej, obračunava 
in odteguje izplačevalec takih osebnih oziro- 
ma drugih dohodkov (davek po odbitku). 

Če vodi izplačevalec osebnega dohodka, 
od katerega se plačuje davek^po odbitku, svo- 
je finančno poslovanje pri službi družbenega 
knjigovodstva, mora obračunati in vplačati pri 
službi družbenega knjigovodstva ustrezen 
davek, razen davka od osebnega dohodka 
delavcev takrat, ko dvigne gotovino za izpla- 
čilo osebnih dohodkov. Davek od osebnega 
dohodka delavcev se obračunava in vplačuje 
na način, kot je s posebnim zakonom določe- 
no za obračunavanje in plačevanje prispev- 
kov za družbene dejavnosti. 
izplačevalec osebnih dohodkov, ki svojega 

finančnega poslovanja ne vodi pri službi 
družbenega knjigovodstva, mora davek od 
osebnega dohodka delavcev za sebe in za 
zaposlene delavce obračunati takrat, ko izpla- 
ča osebne dohodke, in ga vplačati na ustre- 
zen račun pri službi družbenega knjigovod- 
stva najpozneje v treh dneh od dneva, ko je 
izplačal osebne dohodke; če ne zaposluje de- 
lavcev, pa do tretjega v mesecu za pretekli 
mesec. 

Najpozneje v treh dneh po izplačilu mora 
izplačevalec obračunati in plačati davke po 
odbitku tudi od drugih dohodkov iz prvega 
odstavka tega člena. 

Davki po odbitku se obračunavajo in plaču- 
jejo po stopnjah, ki veljajo na dan izplačila 
dohodkov. 

161. člen 
Izplačevalec dohodka, od katerega se pla- 

čuje davek, ki ne obračuna, ne vplača ali ne 
vplača pravočasno ustreznega davka po od- 
bitku, mora plačati poleg rednega davka za 
zamujeno dobo obresti po obrestni meri, ki jo 
določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

162. člen 
Zavezanec mora plačati davek v tridesetih 

dneh od vročitve odločbe o odmeri davka, če 
ni v tem zakonu drugače določeno. 

Davki, ki se odmerjajo od letnih osnov ali v 
letnem pavšalnem znesku, se, če ni v tem 
zakonu drugače določeno, plačujejo v enakih 
trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 
vsakega prvega v trimesečju, plačani pa mo- 
rajo biti v petinštiridesetih dneh po zapadlo- 
sti. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
plačujejo 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 

163. člen 
Zavezanec mora plačati akontacije po od- 

ločbi 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, davčni organ na podlagi 
podatkov o spremembi obsega poslovanja ali 
na zahtevo zavezanca zviša ali zniža višino 
akontacije. O spremembi akontacije je treba 
zavezancu izdati odločbo. 

Če začne zavezanec iz prvega odstavka te- 
ga člena opravljati dejavnost med letom, mu 
davčni organ z odločbo določi akontacijo 
davka. 

164. člen 
Zavezanec ali kdo drug, ki je na račun dav- 

ka, obresti, denarne kazni ali stroškov prisilne 
izterjave plačal več, kot je bil dolžan plačati 
po pravnomočni odločbi, ima pravico zahte- 
vati vračilo preveč plačanega zneska. 

Preveč plačani davek se na zahtevo vrne 
zavezancu v tridesetih dneh od vložitve zahte- 
ve. Če zavezanec tega ne zahteva, se mu 
preveč plačani davek všteje v naslednja plači- 
la, ali v plačila druge vrste davkov in drugih 
obveznosti, za katere je zadolžen pri istem 
davčnem organu, in o tem obvesti zavezanca. 

165. člen 
Od davkov, ki jih ni plačal v predpisanem 

roku, plača zavezanec obresti po obrestni 
meri, ki jo določi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Zavezancu, kateremu davčni organ na nje- 
govo zahtevo ni znižal predpisane akontacije 
z odmero davka pa se ugotovi, daje bil zahte- 
vek utemeljen, pripadajo od razlike obresti iz 
prvega odstavka tega člena. 

V enaki višini se zavezancu priznajo obresti 
zapreveč plačani davek, če je bil v pritožbe- 
nem ali obnovitvenem postopku oziroma v 
upravnem sporu odmerjeni znesek davka zni- 
žan. . 

166. člen 
Davčni organ lahko začasno odloži plačilo 

davka ali dovoli obročno plačevanje davčne- 
ga dolga. 

Pogoje in merila za odlog plačila in za 
obročno odplačevanja določi občinska skup- 
ščina. 

7. Prisilna izterjava davkov 

167. člen 

Od zavezanca, ki zapadlega davka ni plačal 
v predpisanem roku, se davek prisilno izterja. 

V 168. člen 
Postopek prisilne izterjave davkov uvede 

davčni organ po uradni dolžnosti in sicer po 
preteku roka, določenega za plačilo davka. 
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169. člen 

Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno 
seči na vse dohodke in terjatve zavezanca ter 
na vse premoženje zavezanca, razen na do- 
hodke, terjatve in premoženje, ki je izvzeto od 
prisilne izterjave. 

Za prisilno izterjavo davkov iz kmetijstva je 
dovoljeno seči tudi na premoženje in dohod- 
ke zavezančevega 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 do- 
hodki in terjatve zavezanca, ostalo premože- 
nje pa praviloma le če zavezanec nima oseb- 
nih dohodkov oziroma terjatev ali pa če dolga 
z rubežem osebnih dohodkov oziroma terja- 
tev ne bi bilo mogoče poravnati v enem letu. 

Za osebne dohodke po prejšnjem odstavku 
se štejejo vsi prejemki iz živega in minulega 
dela. 

170. člen 

Prisilno izterjavo davkov uvede davčni or- 
gan z izdajo sklepa o prisilni izterjavi davkov. 
Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi davkov je 
pristojen davčni organ, ki je na prvi stopnji 
izdal odločbo o odmeri davka. Če gre za izter- 
javo drugih obveznosti, ki so s posebnimi 
predpisi dani v izterjavo davčnim organom, je 
za izdajo sklepa o prisilni izterjavi pristojen 
davčni organ občine, na katere območju ima 
dolžnik stalno ali začasno prebivališče oziro- 
ma sedež. 

171. člen 

Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati: 
1. priimek in ime ter npslov zavezanca; 
2. izvršilni naslov; 
3. višino dolga, obresti in stroškov; 
4. način prisilne izterjave; 
5. ime in naslov izplačevalca osebnega do- 

hodka ali zavezančevega dolžnika oziroma 
označbo premičnih stvari, iz katerih naj se 
dolg izterja, ter nahajališče teh stvari, ni pa 
nujno, da so v sklepu te stvari natančneje 
označene; 

6. pouk o ugovoru in o pritožbi. 
V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki 

so potrebni, da se prisilna izterjava lahko 
opravi. 

172. člen 
Sklep o prisilni izterjavi iz osebnih dohod- 

kov ali terjatev zavezanca vroči davčni organ 
zavezancu in izplačevalcu osebnega dohodka 
oziroma zavezančevemu dolžniku. Z vročitvi- 
jo sklepa izplačevalcu osebnega dohodka 
oziroma zavezančevemu dolžniku se šteje, da 
je rubež osebnih dohodkov oziroma terjatev 
opravljen. 

Sklep o prisilni izterjavi iz premičnega pre- 
moženja izroči zavezancu izvršitelj neposre- 
dno pred samim rubežem. 

Pred izročitvijo sklepa o prisilni izterjavi 
zavezancu in pred začetkom rubeža izvršitelj 
pozove zavezanca, naj plača dolg. obresti in 
dotedanje stroške. Če zavezanec dolga ne 
plača, se prične rubež. 

173. člen 

Če premične stvari niso na območju druž- 
benopolitične skupnosti, katere davčni organ 
je izdal sklep o prisilni izterjavi, pošlje le-ta 
svoj sklep o prisilni izterjavi pristojnemu 
davčnemu organu, da izvrši rubež s cenitvijo 
in prodajo. 

174. člen 

Prisilna izterjava iz premičnega premoženja 
se opravi z rubežem, ocenitvijo in s prodajo 
premičnih stvari s poplačilom dolga, obresti 
in stroškov iz zneska, dobljenega s prodajo. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih 
stvari opravi za to pooblaščeni delavec davč- 
nega organa (izvršitelj). Izvršitlj se mora izka- 
zati s pooblastilom. 

Za rubež s cenitvijo in prodajo premičnih 
stvari je pristojen izvršitelj davčnega organa 
tiste občine, na katere območju je premično 
premoženje. 

175. člen 
Proti sklepu o prisilni izterjavi, kot tudi proti 

rubežu in cenitvi lahko zavezanec ugovarja 
pri davčnem organu, ki je uvedel prisilno iz- 
terjavo v treh dneh, ko mu je bil sklep vročen, 
oziroma v treh dneh po opravljenem rubežu in 
cenitvi. 

O ugovoru odloča s sklepom davčni organ, 
ki je izdal sklep o prisilni izterjavi. 

Ugovor ustavi nadaljni postopek prisilne iz- 
terjave do vročitve sklepa o rešitvi ugovora 
zavezancu ali polnoletnemu članu njegovega 
gospodinjstva. 

Če zavezanec ni vložil ugovora ima še ve- 
dno pravico v roku za pritožbo vložiti redno 
pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi oziro- 
ma zoper rubež; pritožba je dovoljena tudi 
zoper sklep o rešitvi ugovora. 

176. člen 
Ugovor zoper sklep o prisilni izterjavi je 

dopusten iz razlogov, ki preprečujejo prisilno 
izterjavo, zlasti pa: 

1. Če davčni organ, ki je izdal sklep o prisil- 
ni izterjavi, zanj ni bil pristojen; 

2. Če listina, na podlagi katere je bila pred- 
lagana prisilna izterjava, ni izvršilni naslov ali 
verodostojna listina; 

3. Če odločba, na podlagi katere je bil izdan 
sklep o prisilni izterjavi, še ni izvršljiva; 

4. Če je odločba, na podlagi katere je bil 
izdan sklep o prisilni izterjavi, razveljavljena, 
odpravljena ali spremenjena; 

5. Če je prisilna izterjava dovoljena na stva- 
ri, denarne terjatve, dohodke ali druge pravi- 
ce, 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 odločbe ali pred 
tem, toda v času, ko dolžnik tega ni mogel več 
uveljaviti v postopku, iz katerega izvira izvršil- 
ni naslov; 

7. Če je bilo plačilo dolga začasno odloženo 
ali je bilo dovoljeno obročno odplačevanje 
dolga; 

8. Če je pravica do izterjave dolga zasta- 
rana. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 177. člen 
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima dolžnik v 

posesti. 
Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno 

za poplačilo dolga, obresti in stroškov. 
Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih 

ni pripomb o obstoju kakšne pravice, ki bi 
preprečevala izvršbo in stvari, ki se dajo naj- 
lažje vnovčiti; pri tem je treba upoštevati tudi 
izjave navzočega dolžnika in drugih oseb. 

178. člen 
Od prisilne izterjave so izvzeti: 
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine, 

odškodnine za škodo, nastalo zaradi okrnje- 
nega zdravja ali zmanjšanja oziroma izgube 
delovne zmožnosti in odškodnine za izgublje- 
no 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 pomoči; 
4. prejemki iz naslova začasne nezaposle- 

nosti; 
5. prejemki iz naslova otroškega dodatka; 
6. prejemki iz naslova štipendije in pomoči 

ter nagrad učencem in študentom; 

7. prejemki vojakov in gojencev vojaških 
šol; 

8. plačila za delo obsojencev v kazensko 
poboljševalnem domu; 

9. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih 
spomenic ter drugih odličij in priznanj; 

10. prejemki iz naslova potnih stroškov in 
dnevnic; 

11. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti 
za osebno rabo, posteljnina, posoda, pohiš- 
tvo, 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 me- 
secev; 

13. delovna in plemenska živina, kmetijski 
stroji in druge delovne priprave, ki so dolžni- 
ku - kmetu nujni za kmetijsko gospodarstvo v 
tolikšni meri, kolikor je to potrebno za preživ- 
ljanje njega in članov njegovega gospo- 
dinjstva, ter seme za uporabo na tem gospo- 
darstvu 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 
občanov, 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, umetni- 
ško ali drugo poklicno dejavnost; 

16. gotovina dolžnika, ki ima stalne meseč- 
ne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po 
zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s ča- 
som do naslednjih prejemkov; 

17. redi, medalje, vojne spomenice in druga 
odličja in priznanja, poročni prstan, osebna 

pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi 
spisi ter družinske slike; 

18. pripomočki, 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 določbe prejšnjega odstavka 
se lahko od zavezancev, ki zapadlih davkov 
ne plačajo v šestih mesecih od dneva, ko so 
zapadli v plačilo, 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 premože- 
nja in iz drugih dohodkov. 

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazi- 
lo, naslovljeno na dolžnika, je izvzeto iz prisil- 
ne izterjave, dokler mu ni vročeno. 

179. člen 

Na osebni dohodek in pokojnino ter na na- 
domestilo osebnega dohodka je mogoče seči 
s prisilno izterjavo do ene tretjine. 

Na starostno pokojnino kmetov po zakonu 
o starostnem zavarovanju kmetov in na pre- 
jemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju 
in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe 
o življenjskem zavarovanju je mogoče seči z 
izvršbo le toliko, kolikor presegajo najvišjo 
stalno socialno pomoč, ki se izplačuje na ob- 
močju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče. 

180. člen 

S sklepom o prisilni izterjavi na osebne 
dohodke in na terjatve zavezanca se zavezan- 
cu prepove razpolagati z osebnimi dohodki 
ali terjatvami, izplačevalcu osebnega dohod- 
ka oziroma zavezančevemu dolžniku pa nalo- 
ži, da mora osebni dohodek oziroma svoj dolg 
plačati v korist zavezančevega davčnega 
dolga. 

181. člen 
Prisilna izterjava na denarno terjatev, ki jo 

ima davčni dolžnik na žiro računu, deviznem 
računu ali na kakšnem drugem računu pri 
banki se izvrši tako, da davčni organ izda 
sklep, s katerim naloži banki, naj iz dolžniko- 
vega računa izplača na davčni račun znesek,, 
za katerega je dovoljena izvršba. 

182. člen 

Izplačevalec osebnega dohodka oziroma 
zavezančev dolžnik lahko vloži v osmih dneh 
po prejemu sklepa pri davčnem organu ugo- 
vor, da zavezanec pri njem nima osebnega 
dohodka oziroma da zavezancu sploh ni dol- 
žan, da je dolg pogojen, da dolg še ni dospel v 
plačilo ali kakšen drug utemeljen ugovor. 

Če izplačevalec osebnega dohodka oziro- 
ma zavezančev dolžnik vloži v določenem ro- 
ku ugovor, ki je ovira za izvršitev sklepa, mora 
davčni organ prijaviti zadevo javnemu pravo- 
branilstvu, da vloži tožbo, če ugotovi, da je 
ugovor neutemeljen. 

183. člen 

Če se izplačevalec osebnega dohodka, za- 
vezančev dolžnik oziroma banka ne ravna po 
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sklepu, s katerim je odrejena prisilna izterja- 
va, se dolg izterja od njega. Davčni organ 
mora o tem izdati odločbo, s katero naloži 
izplačevalcu osebnega dohodka, da na davč- 
ni račun poravna vse obroke, ki jih po sklepu 
o izvršbi ni odtegnil oziroma da zavezančev 
dolžnik plača na davčni račun zarubljeno ter- 
jatev. Pritožba izplačevalca osebnega dohod- 
ka oziroma zavezančevega dolžnika zoper ta- 
ko odločbo zadrži izvršitev. 

184. člen 
Če dolžniku preneha delovno razmerje, 

učinkuje 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 vročen sklep o 
izvršbi. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v 
delovnem razmerju, mora nemudoma v pripo- 
ročeni pošiljki poslati sklep o izvršbi deloda- 
jalcu, pri katerem je ta sklenil delovno ra- 
zmerje in o tem obvestiti davčni organ. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v 
delovnem razmerju, mora nemudoma obve- 
stiti davčni organ, če ne ve, kje je dolžnik 
sklenil delovno razmerje. 

185. člen 
S prisilno izterjavo je mogoče seči na vse 

zavezančevo premično premoženje, razen na 
stvari, ki so od prisilne izterjave izvzete. 

Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o pri- 
silni izterjavi to ni ovira za rubež. V takem 
primeru se sklep o prisilni izterjavi vroči zave- 
zancu kasneje. 

Če zavezanec noče sam odpreti pi^storov 
in pokazati stvari v poslovalnici ali stanova- 
nju, sme izvršitelj v navzočnosti dveh prič 
odpreti zaprte prostore, pohištvo in podobno, 
da bi lahko opravil rubež. 

Če izvršitelj ne more sam izvršiti prisilne 
izterjave, ker naleti na fizično upiranje ali tako 
upiranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva 
pomoč milice, da ga zavaruje pri izvršitvi skle- 
pa. Pomoč milice zahteva od občinskega 
upravnega organa, pristojnega za notranje 
zadeve. 

Rubež in prodaja stvari ter druga opravila v 
postopku za prisilno izterjavo niso dovoljena 
ponoči, v nedeljo ali na državni praznik. 

Rubež premičnih stvari se opravi v navzoč- 
nosti zavezanca ali koga od polnoletnih čla- 
nov njegovega gospodinjstva In ene priče ozi- 
roma v navzočnosti dveh polnoletnih obča- 
nov ter prič, če pri rubežu ni navzoč zaveza- 
nec ali član njegovega gospodinjstva. 

186. člen 
Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev za- 

rubljenih stvari. Cenitev opravi sam izvršitelj, 
po potrebi pa lahko pokliče posebnega ce- 
nilca. 

Na zahtevo zavezanca mora Izvršitelj pokli- 
cati cenilca, vendar pri tem ni vezan na osebo, 
ki jo predlaga zavezanec. 

187. člen 
O opravljenem rubežu mora Izvršitelj na- 

praviti zapisnik. V rubežni zapisnik se vpišejo: OPOMBE: 
1. priimek in ime ter stalno prebivališče 

oziroma sedež zavezanca in podatki o drugih 
osebah, ki sodelujejo pri izvršbi; 

2. kraj in čas rubeža; 
3. znesek dolga, obresti in stroškov, za ka- 

tere se opravlja rubež; 
4. natančno označbo in opis zarubljenih 

predmetov; 
5. vrednost zarubljenih predmetov ugotov- 

ljena s cenitvijo; 
6. ime tistega, ki je opravil cenitev ter na- 

vedba 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 hra- 
nitelj zarubljenih stvari opozorjena na zakoni- 
te posledice, če bi zarubljene stvari odtujila 
ali poškodovala. 

Če je bil izvršitelj prisiljen uporabljati po- 
sebne ukrepe, se to vpiše v rubežni zapisnik. 

Zapisnik o opravljenem rubežu podpišejo 
izvršitelj, ki je opravil rubež, zavezanec ali 
član njegovega gospodinjstva, navzoče priče, 
cenilec in druge uradne osebe, ki so bile 
navzoče pri rubežu. 

Če zavezanec oziroma njegov zastopnik 
noče podpisati zapisnika, ugotovi izvršitelj to 
v zapisniku. Izvod zapisnika se vroči zave- 
zancu. 

188. člen 
Zarubljene premične stvari se pustijo v 

hrambi pri zavezancu. Davčni organ lahko 
odloči, da se zarubljene premične stvari zave- 
zancu odvzamejo ter jih shrani ali pa izroči v 
hrambo komu drugemu. 

Gotovina, vrednostni papirji in dragoceno- 
sti se vedno odvzamejo' in izročijo v hrambo. 

Na zarubljenih stvareh, ki so bile puščene v 
hrambi pri dolžniku, je treba vidno označiti, 
da so zarubljene. 

189. člen 
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so 

lahko predmet izvršbe, se to vpiše v rubežni 
zapisnik. 

190. člen 
Če so bile zavezančeve premične stvari že 

prej zarubljene pri kakšni drugi upravi ali so- 
dni izterjavi, se ponovi rubež teh premičnin 
opravi tako, da se na prvem rubežnem zapi- 
sniku napravi zaznamek. Če je prejšnji rubež 
opravilo sodišče, napravi sodišče na zahtevo 
davčnega organa v svojem rubežnem zapisni- 
ku zaznamek o ponovnem rubežu. 

O ponovnem rubežu se obvesti zavezanca, 

191. člen 
če zavezanec izjavi, da so zarubljene stvari 

last druge osebe, a nima za to dokazov, zarubi 
Izvršitelj tudi te predmete, mora pa opozorit) 
to drugo osebo, da lahko v osmih dneh po 
opozorilu vloži pri sodISču tožbo (izločitveno 
tožbo), da bi dokazala lastništvo, če ta oseba 
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OPOMBE- v tem roku ne predloži dokaza, da je vložila 
tožbo pred sodiščem, se postopek prisilne 
izterjave nadaljuje, kakor da ni bilo pripomb. 
Izjavo zavezanca in opozorilo iz prvega stavka 
je treba vpisati v rubežni zapisnik. 

Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je 
določen v prejšnjem odstavku, se zadrži pro- 
daja spornih zarubljenih stvari, dokler se ne 
konča spor. 

192. člen 

Če zavezanec zarubljene stvari odtuji, uniči 
ali poškoduje, mora davčni organ vložiti zo- 
per njega prijavno pri javnem tožilcu, za izter- 
javo dolgov pa se takoj opravi nov rubež, ne 
da bi bilo treba za to izdati nov sklep. 

193. člen 
Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna 

prodaja ne opravi v enem letu od rubeža ozi- 
roma od dneva, koje bila zavezancu sporoče- 
na odločba o pritožbi po 202. členu ali sodba 
o izločitveni tožbi po 191. členu tega zakona. 

194. člen 

Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, do- 
kler ne preteče osem dni od rubeža. 

Izjemoma se lahko stvari, ki se rade kvarijo, 
prodajo tudi pred pretekom osem dnevnega 
roka od rubeža. 

Prodaja zarubljenih stvari se opravi pravilo- 
ma na javni dražbi. 

195. člen 

Zavezanec sme s poprejšnjim pooblastilom 
davčnega organa sam prodati zarubljene 
stvari s tem, da kupec denar izroči v odplačilo 
dolga, obresti in stroškov. 

Če se na tak način lahko popolnoma porav- 
na dolg z obrestmi in stroški, je davčni organ 
dolžan dovoliti tako prodajo. Če pa bi se s 
tako prodajo dosegla le delna poravnava dol- 
ga, o taki prodaji odloči davčni organ, upošte- 
vajoč pri tem, kakšne so možnosti, da se za- 
rubljene premičnine vnovčijo na javni dražbi. 

Da bi se stvari bolje vnovčile in prihranili 
stroški, lahko določi davčni organ tudi kakšen 
drug način vnovčenja mimo javne dražbe. V 
tsikem primeru se stvari ne smejo prodati pod 
cenilno vrednostjo. 

196. člen 

Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o 
javni dražbi mora vsebovati podatke o času, 
kraju in načinu prodaje ter popis stvari s ce- 
nilno vrednostjo. 

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na obi- 
čajen način v kraju, kjer bo dražba in zavezan- 
ca o tem obvestiti najmanj pet dni pred pričet- 
kom dražbe. 

197. člen 

Javna dražba se lahko prične tudi, če se je 
javil en sam ponudnik. 

Na javni dražbi ne sme nastopiti kot ponu- 
dnik zavezanec ali njegov družinski član in 
tudi ne uradna oseba, ki je sodelovala pri 
rubežu ali prodaji. 

Zarubljene stvari se dajo na dražbo z začet- 
no ceno, ki je bila ugotovljena pri rubežu. Če 
se na javni dražbi ne doseže začetna cena, se 
stvari prodajo za največjo ponujeno ceno, 
vendar ta cena ne sme biti manjša kot znaša 
polovica vrednosti, ugotovljene pri rubežu. 

Če se za posamezne stvari na javni dražbi 
ne doseže niti polovica cenilne vrednosti, se 
lahko napove ponovno dražbo, na kateri se 
stvari lahko prodajo ne glede na višino dose- 
žene cene. Ponovna javna dražba se sme 
opraviti šele po preteku petih dni od neuspele 
dražbe. 

198. člen 

Izvršitelj mora voditi zapisnik o poteku jav- 
ne 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. Zave- 
zanec sme zahtevati, da se njegove pripombe 
vpišejo v zapisnik; izvod zapisnika se vroči 
zavezancu. 

199. člen 

Kupec mora položiti ceno in prevzeti stvari 
takoj po končani dražbi oziroma prodaji. 

200. člen 

Po končani dražbi davčni organ s sklepom 
razdeli znesek, dobljen s prodajo tako, da se 
poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postop- 
ka, obresti do dneva vnovčenja stvari in davč- 
ni dola 

Presežek kupnine, ki ostane, se izroči dolž- 
niku. 

201. člen 

Če je bila javna dražba brezuspešna, ker ni 
bilo kupcev ali ker so bile ponudbe prenizke, 
lahko izda davčni organ, namesto da bi dolo- 
čil drugo javno dražbo, sklep, naj opravi pro- 
dajo posebna tričlanska komisija. Komisijo 
določi davčni organ. 

Komisija lahko določi, da se stvari prodajo 
neposredno ali po komisijski trgovini v istem 
ali drugem kraju ali na kakšen drug primeren 
način. 

Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki 
ne bi dosegla niti polovico "tenilne vrednosti. 

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se na- 
pravi poseben zapisnik, ki mora vsebovati po- 
trebne podatke o prodaji in o nastalih stro- 
ških. Zapisnik podpišejo člani komisije in ku- 
pec oziroma zastopnik komisijske trgovine, 
če so bile stvari prodane v komisijski trgovini. 
Izvod zapisnika se vroči zavezancu. 

202. člen 

Zoper sklep o prisilni izterjavi ter zoper po- 
samezna opravila v izvršnem postopku se za- 
vezanec lahko pritoži v osmih dneh po preje- 
mu sklepa oziroma po izvedbi opravila. 

Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa oziroma 
opravila, če ta zakon ne določa drugače. 
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Davčni organ pa lahko izjemno do odločitve o 
pritožbi zadrži izvršitev sklepa. 

V pritožbi zoper sklep o prisilni izterjavi ter 
zoper posamezna opravila v izvršilnem po- 
stopku ni mogoče izpodbijati pravilnosti od- 
ločbe, ki se izvršuje. 

203. člen 

Prisilna izterjava iz zavezančevega nepre- 
mičnega premoženja je dovoljena le, če dav- 
kov ni bilo mogoče izterjati iz njegovega pre- 
mičnega premoženja ali iz njegovih dohodkov 
iz terjatev. 

Prisilno izterjavo davkov iz zavezančevega 
nepremičnega premoženja opravi na zahtevo 
davčnega organa sodišče po zakonu o izvršil- 
nem postopku. 

204. člen 
Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec 

plača dolžni davek z obrestmi in stroški ali ko 
dolg kako drugače preneha. 

205. člen 
Za izvršilni naslov po tem zakonu se šteje 

odločba o odmeri davka. 
Če se izterjujejo zaostali davki iz več od- 

mernih odločb, je izvršilni naslov lahko tudi 
dolgovni seznam o zaostalih davkih, ki ga 
sestavi davčno knjigovodstvo, overi pa pred- 
stojnik davčnega organa. 

Ce je davčni organ pristojen za izterjavo 
drugih obveznosti, katere niso odmerili davč- 
ni organi, je izvršilni naslov izvršljiva odločba, 
izvršlj^ plačilni nalog ali nalog za prisilno 
izterjavo, ki mora med drugim vsebovati tudi 
številko in datum odločbe ali plačilnega nalo- 
ga o naložitvi dajatve in potrdilo o izvršljivosti. 

206. člen 
Zavezanec jo dolžan plačati vse stroške pri- 

silne izterjave. 
Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov 

odpravijo ali če se kasneje dokaže, da niso bili 
upravičeni, trpi stroške teh ukrepov organ, ki 
je izdal sklep o prisiini izterjavi. 

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 
50 dinarjev; stroški prisilne prodaje znašajo 
1% od davčnega dolga in obresti vendar naj- 
manj 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. 

207. člen 
Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se 

najprej poravnajo stroški prisilne izterjave, 
potem obresti in nazadnje dolžni davek in 
denarne kazni. 

Odpis davka zaradi neizterljivosti 

208. člen 
Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterja- 

ti, se odpiše kot neizterljiv. 

Davčni dolg se šteje za neizterljivega: 
1. Če je zavezanec umrl ali se je neznano 

kam odselil in ni pustil niti premičnega niti 
nepremičnega premoženja, iz katerega bi se 
mogli davki izterjati; če se zavezanec, ki se je 
odselil, znova vrne ali se zve za njegovo prebi- 
vališče, se ponovno zadolži za odpisani da- 
vek, razen če je med tem zastarala pravica do 
izterjave 

2. Če se s prisilno izterjavo, ki se je vsako 
leto brezuspešno poskušala, dolg ni mogei 
izterjati niti tretje leto odkar je zapadel v plači- 
lo; izjemoma se dolg odpiše tudi pred pote- 
kom tretjega leta, če se je pri prisilni izterjavi 
ugotovilo, da ne kaže, da bi se mogel dolg v 
določenem času izterjati. 

209. člen 

Izvršni svet občinske skupščine lahko na 
obrazložen predlog davčnega organa odloči, 
da se zavezancu davčni dolg v celoti ali delo- 
ma odpiše, če bi se z izterjavo spravilo v 
nevarnost nujno preživljanje zavezanca in 
njegovih družinskih članov. 

Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega 
premoženja, lahko organ iz prejšnjega od- 
stavka, ki je pristojen za odpis, predlaga, da 
se davčni dolg zavaruje z vknjižbo zastavne 
pravice na njihovih nepremičninah. 

9. Poroštvo 
210. člen 

Če davka ni bilo mogoče izterjati iz zave- 
zančevega premoženja, se ta izterja iz premo- 
ženja članov njegovega gospodinjstva, ki so 
to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca. 

Ce je zavezanec z namenom, da bi se izog- 
nil plačilu davka, s pravnim opravilom odt 
premoženje komu drugemu, ki ni član nje 
vega gospodinjstva, lahko občina tako pravno 
opravilo izpodbija pred sodiščem če je kup=*c 
vedel za tak namen zavezanca. 

Za plačilo davkov, ki se odtegujejo, je pes . : 

izplačevalec. 
211. člen 

Občinska skupščina predpiše rhe'b:; 
sme davčni organ od zavezanca za-te 
roštvo za plačilo davčnih obveznosti 

Poroštvo obsega pismeno izjavo ene ali već 
fizičnih ali pravnih oseb, s katero se zaveže- 
jo poravnati davčne obveznosti zavezanca e 
jih sam ne poravna in če jih ne bi cee mc 
prisilno izterjati z njegovega premoženji; 

Iz poroštvene izjave mora biti razvidno, 
veija poroštvo za vse premožen : - . 
doiočeni del porokovega premožen« : 
di, da se izpolnitev porokove Obvezn r. za 
ruje z zastavo ali na kakšen' d rug na čn. 

Če zavezanec, od katerega je orge i z..1 

val poroštvo, v roku, ki mu je bil deleč 
predloži ustrezne poroštvene izjave, !ah 
davčni organ zoper takega zavezanca e: 
varstveni ukrep odvzema dovoljenja za o p- 
ijanje samostojne dejavnosti za čas do ene 
leta. 

212. člen 
Kadar ima več oseb dohodke od oprav 

gospodarskih dejavnosti v skupni obrat: 
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nici, se sme davek, ki odpade na posamezne- 
ga zavezanca, prisilno izterjati iz vsega pre- 
moženja ustanoviteljev. 

213. člen 
Družbenopolitične skupnosti imajo pre- 

dnostno pravico do izterjave davkov, obresti, 
stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni iz 
dohodkov in premoženja zavezanca, če ni po 
veljavnih predpisih drugače določeno. 

214. člen 

Občan, ki odtuji ali pridobi nepremično pre- 
moženje, mora ob overitvi podpisov na po- 
godbi o prenosu takega premoženja pri pri- 
stojnem organu predložiti dokaze, da je pla- 
čal vse zapadle obveznosti, ki jih izterjuje 
davčni organ. 

Ko se vloži pri sodišču predlog za prenos 
neprimičnine na podlagi sodne poravnave ali 
po sodni odločbi o prenosu na podlagi priz- 
nanja prejšnjega lastnika, da je nepremičnino 
prodal, morata občan, ki na taki podlagi pre- 
naša nepremičnino, in občan, na katerega se 
nepremičnina prenaša, predložiti dokaz o pla- 
čilu vseh zapadlih obveznosti, ki jih izterjuje 
davčni organ. 

Brez dokaza o plačanih zapadlih obvezno- 
stih po prvem in drugem odstavku tega člena 
ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o pre- 
nosu nepremičnine oziroma ni mogoče pre- 
nos nepremičnine v javnih knjigah. 

V primerih, ko občan prenaša nepremično 
premoženje na uporabnika družbenih sred- 
stev, je mogoče overiti podpise na pogodbi in 
izvršiti prenos v javnih knjigah brez dokaza o 
plačanih zapadlih obveznostih, če se uporab- 
nik družbenih sredstev zaveže, da bo kupnino 
do višine odsvojiteljevih neplačanih obvezno- 
sti nakazal za poravnavo teh obveznosti. Če 
uporabnik družbenih sredstev ne ravna po 
določbah prejšnjega stavka, se dolg odsvoji- 
telja, do višine izplačane kupnine, izterja od 
njega. 

Za občane, ki si pridobivajo nepremičnine v 
občini, v kateri nimajo stalnega prebivališča, 
mora sodišče, pri katerem je bil opravljen 
prenos nepremičnine, poslati en izvod zemlji- 
škoknjižnega sklepa davčnemu organu obči- 
ne, v kateri ima stalno prebivališče tisti, na 
katerega se nepremičnina prenaša, in sicer v 
tridesetih dneh od izdaje zemljiškoknjižnega 
sklepa, na podlagi katerega se prenaša lastni- 
na na nepremičnini. 

Za občane, ki si postavijo stanovanjsko hišo 
ali kakšen drug gradbeni objekt v občini, v 
kateri nimajo stalnega prebivališča, mora 
upravni organ občine, ki izda dovoljenje za 
uporabo zgrajene stanovanjske hiše oziroma 
objekta, v tridesetih dneh poslati en izvod 
dovoljenja davčnemu organu občine, v kateri 
ima stalno prebivališče tisti, ki mu je dovolje- 
nje izdano. 

215. člen 

Zavezanec za davek iz kmetijske dejavnosti 
po dejanskem dohodku, iz gospodarskih de- 
javnosti in poklicnih dejavnosti, ki odtuji v 
tem zakonu določena osnovna sredstva, s ka- 

terimi je opravljal dejavnost, mora najprej po- 
ravnati svoje davčne in druge obveznosti, ki 
jih izterjuje davčni organ. 

Če novi lastnik prevzame premoženje iz 
prejšnjega odstavka, davek pa ni plačan, je do 
vrednosti prevzetega premoženja solidarno s 
prejšnjim lastnikom porok za plačilo zapadle- 
ga davka. 

10. Zastaranje 

216. Člen 

Pravica do odmere davka razen davka od 
nenapovedanega dohodka zastara v petih le- 
tih po preteku leta, v katerem bi bilo treba 
odmeriti davek. 

Pravica do izterjave davka in pravica do 
izterjave obresti ter stroškov prisilne izterjave 
zastara 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 plačal na račun 
davka, obresti in stroškov prisilne izterjave, 
zastara v petih letih po preteku leta v katerem 
jih je piačal. 

217. člen 

Zastaranje pravice do odmere davka ustavi 
vsako uradno dejanje davčnega organa, ki mu 
je namen odmera davka in je dano v vednost 
zavezancu. 

Zastaranje pravice do izterjave davka, obre- 
sti, stroškov prisilne izterjave ustavi vsako 
uradno dejanje davčnega organa, ki mu je 
namen izterjava in je dano v vedno§t zave- 
zancu. 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno in 
preveč plačanega davka, obresti in stroškov 
prisilne izterjave ustavi vsako dejanje, ki ga 
zavezanec stori pri pristojnemu organu, da 
doseže vračilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne znova 
teči zastaralni rok. 

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko 
preteče 10 let od dneva, ko je prvič pričelo 
teči. 

218. člen 
Postopek za prekršek zaradi kršitev določ- 

be tega zakona ni dopusten, ko pretečeta dve 
leti od dneva, ko je bil prekršek storjen, v 
nobenem primeru pa ni več mogoč, ko prete- 
čejo štiri leta od dneva storitve prekrška. 

Pravica do izterjave denarnih kazni izreče- 
nih zaradi kršitev določb tega zakona zastara 
v enem letu od dneva, ko je odločba o prekr- 
šku postala pravnomočna. 

Pravica do vračila neupravičeno oziroma 
preveč plačane denarne kazni zastara v enem 
letu od dneva, ko je odločba o prekršku po- 
stala pravnomočna. 

Zastaranje pravice do izterjave oziroma vra- 
čila denarne kazni nastopi v vsakem primeru, 
ko pretečeta dve leti od dneva, ko je prvič 
pričelo teči. 

11. Evidenca in knjiženje davkov 

219. člen 
Davki po tem zakonu in drugi prispevki in 



davki, ki jih odmerjajo ali pobirajo davčni or- 
gani, se knjižijo pri davčnih organih. 

Po preteku leta, najkasneje pa do 31. mar- 
ca, sestavi davčni organ letni zaključni račun. 
Letni zaključni račun potrdi občinska skup- 
ščina. 

Republiška uprava za družbene prihodke 
predpiše računski načrt, način knjiženja in 
način sestave letnega zaključnega računa. 

220. člen 

Republiška uprava za družbene prihodke 
izda navodilo o izvajanju odmere in izterjave 
davkov in o vodenju evidenc. 

221. člen 

Organizacije združenega dela, organi druž- 
benopolitičnih skupnosti ter druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti morajo pla- 
čila občanom za dobavljeno blago, opravljene 
storitve ter druge prejemke nakazovati na nji- 
hove žiro račune. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi, 
kateri občani in pri kateri bančni organizaciji 
morajo odpreti žiro račun, kot tudi način spo- 
ročanja teh podatkov davčnim organom. 

Občanom, ki niso dolžni odpreti žiro raču- 
na, pa smejo izplačevalci iz prvega odstavka 
tega člena neposredno izplačevati prejemke 
samo, če predložijo pismeno izjavo, da niso 
dolžni odpreti žiro računa. 

Bančne organizacije iz prvega odstavka te- 
ga člena so dolžne pristojnemu davčnemu 
organu pošiljati podatke o imetnikih žiro ra- 
čunov in o poslovanju preko žiro računov. 

222. člen 

Zavezanci za davek jz kmetijskih, gospo- 
darskih in poklicnih dejavnosti, katerim se 
davek odmerja po dejanskem dohodku in po- 
slovno sodelujejo z organizacijami združene- 
ga dela, organi družbenopolitičnih skupnosti 
ter drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, morajo pred predložitvijo računa 
oziroma potrdila o plačilu tem organizacijam, 
predložiti račun oziroma potrdilo davčnemu 
organu, ki ga evidentira. Če ima zavezanec pri 
davčnem organu neplačane zapadle obvez- 
nosti, lahko zapiše davčni organ na račun 
oziroma potrdilo nalog izplačevlacu, naj ob 
izplačilu odtegne zapadle obveznosti. Na- 
tančnejše predpise o evidentiranju računov 
izda Republiška uprava za družbene pri- 
hodke. 

XIV. KAZENSKE DOLOČBE 

223. člen 

Zavezanec - občan se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinar- 
jev, za prekrške v zvezi s samostojnim oprav- 
ljanjem dejavnosti pa od 2.000 do 100.000 
dinarjev: 

1. Če na osebni poziv davčnega organa ne 
predloži v določenem roku podatkov, potreb- 
nih za odmero davka, ki bi jih moral predložiti 
(prvi odstavek 24. člena); 

2. Če davčnemu organu ne dovoli pregleda- 

ti delovnih in drugih prostorov, v katerih OPOMBE: 
opravlja dejavnost ali hrani material oziroma 
proizvodi oziroma mu ne dovoli pregledati 
naprav, blaga, poslovnih knjig, pogodb, listin 
in drugih dokumentov, ki omogočajo vpogled 
v poslovanje zavezanca glede tega, kako iz- 
polnjuje svoje davčne obveznosti, ali če ga pri 
pregledu ovira (drugi odstavek 24. člena.); 

3. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno 
vodi poslovne knjige oziroma evidence, ki jih 
je dolžan voditi (19. člen); 

4. če ne sporoči v predpisanem roku priče- 
tek opravljanja dejavnosti, iz katere ima doho- 
dek, od katerega se plačuje davek (tretji od- 
stavek 62. člena in 139. člen); 

5. Če na vročeni osebni poziv ne vloži napo- 
vedi za odmero davka v primerih, ko ni možno 
uporabiti sankcije iz 138. člena tega zakona; 

6. če na zahtevo davčnega organ ne da 
podatkov, s katerimi razpolaga (drugi odsta- 
vek 25. člena); 

7. če v predpisanemu roku ne obvesti davč- 
nega organa o tem, daje prenehal izpolnjeva- 
ti pogoje za obdavčenje v pavšalnem letnem 
znesku (peti odstavek 57. člena in tretji odsta- 
vek 72. člena) 

8. če ne prijavi, ali ne prijavi v določenem 
roku dohodka, doseženega s priložnostnim 
opravljanjem storitev občanom (drugi odsta- 
vek 74. člena); 

9. če ne prijavi, ali ne prijavi v določenem 
roku dohodka iz avtorskih pravic, ki ga dobi 
od občanov (tretji odstavek 79. člena); 

Poleg denarne kazni za prekrške iz tega 
člena se lahko izreče storilcu tudi varstveni 
ukrep prepovedi samostojnega opravljanja 
dejavnosti za čas do enega leta. 

224. člen 
Z denarno kaznijo 500 dinarjev se kaznuje 

za prekršek takoj na mestu zavezanec, če ne 
evidentira gotovinskega prometa preko regi- 
strske blagajne (20. člen). 

225. člen 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek občan, če na za- 
htevo davčnega organa ali na javni poziv v 
določenem roku ne predloži podatkov o svo- 
jem premoženju, sredstvih in porabi ter o do- 
hodkih (150. in 159. člen). 

226. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinar- 

jev se kaznuje za prekršek občan, ki je napo- 
vedal manjšo davčno osnovo, ali ki ni prijavil 
premoženja, če utaja davka, ki odpade na 
nenapovedani dohodek oziroma premoženje 
ne predstavlja kaznivega dejanja. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 100.000 di- 
narjev se kaznuje za prekršek zavezanec, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v 
zvezi s samostojnim opravljenjem dejavnosti. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prvega 
in drugega odstavka tega člena se sme izreči 
storilcu tudi varstveni ukrep prepovedi samo- 
stojnega opravljanja dejavnosti za čas do * 
enega leta. 
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OPOMBE: 227. člen 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek organizacija zdru- 
ženega dela, druga samoupravna organizaci- 
ja in skupnosti, če pri izplačilu osebnih in 
drugih dohodkov, od katferih se obračunava 
in plačuje davek po tem zakonu, ne obračuna 
in ne vplača ustreznega zneska davka (160. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinar- 
jev se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba organi- 
zacije združenega dela, organa družbenopoli- 
tične skupnosti, samoupravne organizacije in 
skupnosti. 

228. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 

jev se kaznuje za prekršek občan, če stori 
dejanje iz prvega odstavka 227. člen tega za- 
kona oziroma zavezanec, ki mora po določ- 
bah tega zakona sam obračunati in vplačati 
davek, pa tega ne stori v roku, ki je določen v 
tem zakonu. 

22S. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinar- 

jev se kaznuje za prekršek organizacija zdru- 
ženega dela, samoupravna organizacija ter 
skupnost in služba družbenega knjigovod- 
stva, če ne pošlje davčnemu organu v določe- 
nem roku podatkov, ki so potrebni za pravilno 
odmero davčnih obveznosti in ki mu jih je po 
zakonu dolžna dati oziroma davčnemu orga- 
nu ne omogoči vpogleda v svoje poslovne 
knjige in evidence zaradi ugotavljanja podat- 
kov, pomembnih za odmero davkov (prvi od- 
stavek 25. člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10,000 dinar- 
jev se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba organi- 
zacije združenega dela, samoupravne organi- 
zacije ter skupnosti in službe družbenega 
knjigovodstva. 

230. člen 
Organizacija združenega dela ter druga sa- 

moupravna organizacija in skupnost se kaz- 
nuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000 
do 50.000 dinarjev, če plača občanu dobavlje- 
no blago ali opravljeno storitev po računu, ki 
ni bil pred tem evidentiran pri davčnemu or- 
ganu (222. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev 
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ter druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti. 

231. člen 
Organizacija združenega dela ter druga sa- 

moupravna organizacija in skupnost se kaz- 
nuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000 
do 50.000 dinarjev, če izplača neposredno 
občanu dohodek, ki bi mu ga smela izplačati 
samo na žiro račun, ali če mu izplača doho- 
dek brez njegove pisne izjave, da ni dolžan 

odpreti žiro računa (prvi in tretji odstavek 221. 
člena). 

Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega 
člena se kaznuje za prekršek bančna organi- 
zacija, ki odpre občanu žiro račun v nasprotju 
s predpisi o žiro računih oziroma, ki davčne- 
mu organu ne nudi podatkov o poslovanju 
preko žiro računov (drugi in tretji odstavek 
221. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev 
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ter druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti. Z enako kaznijo se za 
prekršek iz drugega odstavka tega člena kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba bančne organiza- 
cije. 

232. člen 

Postopek o prekrških iz 223. in 224. člena 
tega zakona vodi davčni organ. 

O pritožbi zoper odločbo, izdano na prvi 
stopnji, odloča Republiški senat za prekrške. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene 
izvršitve, zadrži pa izvršitev varstvenega ukre- 
pa prepovedi samostojnega opravljanja de- 
javnosti. 

Davčni organ lahko izjemoma do odločitve 
o pritožbi odloži izvršitev kazni. 

Davčni organi vodijo postopek o prekrških 
po določbah zakona o prekrških, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

233. člen 
Do uveljavitve posebnega zakona iz druge- 

ga odstavka 30. člena tega zakona se odmerja 
in plačuje davek iz kmetijske dejavnosti po 
določbah 49. do 67. člena zakona o davkih 
občanov (Uradni list SRS, št. 21/74, 39/74, 
5/76, 10/76, 31/76 in 8/78) s tem, da se te 
določbe spremenijo oziroma dopolnijo ta- 
kole: 

- v četrtem odstavku 52. člena se številka 
»153« nadomesti s številko »127«; 

- v 3. točki prvega odstavka 57. člena se za 
besedo »jezovi« doda besedilo »objekti za 
potrebe splošne ljudske obrambe«; 

- v prvem odstavku 61. člena se znesek 
»5.600« nadomesti z zneskom »8.700«, v dru- 
gem odstavku 61. člena pa znesek »19.000« z 
zneskom »29.400«; 

- besedilo 65. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zem- 
ljišče, ki gaje zavezanec oddal družbenoprav- 
ni osebi v zvezi z uveljavljanjem pravice do 
preživninskega varstva kmetov. 

Združenemu kmetu, ki je v okviru proizvo- 
dnega 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 sora- 
zmerno odpade na tako zemljišče, zniža za 
50%. 
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Občinska skupščina lahko predpiše olajša- 
vo zavezancem, ki vlagajo sredstva v gradnjo 
malih hidroelektrarn.« 
- v četrtem odstavku 66. člena se znesek 

»9.400« nadomesti z zneskom »20.000«. 

234. člen 

Začasne oprostitve, ki so bile priznane pred 
uveljavitvijo tega zakona, veljajo do poteka 
roka, do katerega so bile priznane. 

235. člen 

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, navedenih v 233. členu 
tega zakona. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
dokončajo davčni organi posebne postopke, 
odmero davka od nenapovedanega dohodka, 
ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega zako- 
na, po dosedaj veljavnih določbah. 

236. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 
Predlog zakona o davkih občanov je pripravljen na podlagi 

pripomb in stališč, ki so bile dane oziroma sprejeta v številnih 
predhodnih fazah k posameznim predlogom. Zato sedanji 
predlog zakona o davkih občanov upošteva stališča in rešitve, 
ki so bile sprejete v dosednjih razpravah. 

Zaradi temeljite priprave novega sistema obdavčevanja ob- 
čanov so bila v letu 1978 pripravljena izhodišča za revizijo 
davčnega sistema. V juniju 1979 je Skupščina SR Slovenije 
obravnavala in sprejela predlog za za izdajo zakona o davkih 
občanov, v decembru istega leta pa osnutek zakona o davkih 
občanov. Na podlagi pripomb Skupščine SR Slovenije in 
javne razprave k osnutku zakona o davkih občanov je bil 
pripravljen predlog stališč do posameznih pripomb, ki so jih 
sprejeli odbori zborov Sk'upščine SR Slovenije. Na podlagi 
tako sprejetih stališč je bil pripravljen predlog zakona o dav- 
kih občanov. K tako pripravljenemu predlogu zakona o davkih 
občanov so bile dane nekatere pripombe (opredelitev občine 
kot temeljnega nosilca davčne politike, obdavčevanje kmetij- 
stva, obdavčevanje dohodkov »šušmarjev«, ugotavljanje 
izvora premoženja ter evidenci dohodkov), na podlagi katerih 
so bile pripravljene analize o teh vprašanjih, ki sta jih obrav- 
navala Republiški svet za vprašanja družbene ureditve in 
Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

Ob upoštevanju stališč do teh vprašanj je bilo pripravljeno 
delovno besedilo predloga zakona o davkih občanov, ki ga je 
obravnavala Skupščina SR Slovenije decembra 1981, zname- 
nom, da delegati v Skupščini SR Slovenije predhodno ocenijo 
posamezne rešitve. V razpravi so bile dane pripombe k delov- 
nemu besedilu predloga zakona predvsem na predlagane 
nove rešitve obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva in na neka- 
tera druga vprašanja, h katerim so bile že v dosedanji fazi 
dane pripombe, vendar pa v dosedanjih razpravah v odborih 
Skupščine SR Slovenije in v Izvršnem svetu niso bile sprejete. 

Glede na različna mnenja v zvezi z obdavčevanjem dohod- 
kov iz kmetijstva in obdavčevanjem premoženja, je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sredi letošnjega leta ta vprašanja 
ponovno predložil v obravnavo Republiškemu svetu za vpra- 
šanja družbene ureditve. Republiški svet je navedena vpraša- 
nja obravnaval v mesecu juliju letošnjega leta, kjer so udele- 
ženci pri delu sveta v zvezi z obdavčevanjem dohodkov iz 
kmetijstva ocenili, da bi bilo potrebno ta vprašanja obravna- 
vati v sklopu vseh vprašanj, ki se nanašajo na stanje in 
nadaljnji razvoj kmetijstva, vprašanje materialnega položaja 
kmetov in načina povezovanja kmetijskih proizvajalcev v si- 
stem samoupravnega združenega dela. Zato so se dogovorili, 
da se vsebisnka razprava o tem vprašanju preloži, da se 
pripravi primerno analitično gradivo o celotni problematiki. 
Analiza naj bi dala celovit vpogled v razmere v kmetijstvu, na 

podlagi katere bo možno oceniti in določiti tudi možne vplive 
davčne politike na nadaljnji razvoj kmetijstva. 

Ker zahtevo po pripravi analize za temeljito proučitev teh 
vprašanj in organiziranje razprav o tej problematiki ni mogoče 
izvesti v času, ki je določen za pripravo predloga zakona o 
davkih občanov v skladu s programom dela Skupščine SR 
Slovenije, se zadržuje veljavni sistem obdavčevanja dohodkov 
iz kmetijstva. Predlaga pa se ustrezna valorizacija dohodkov- 
nih cenzusov, ki pogojujejo pravice do socialnih olajšav ozi- 
roma oprostitev. Poleg tega ocenjujemo, da je primerneje 
določiti način obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva vzpore- 
dno z zakonom o ugotavljanju dohodkov iz kmetijskih zem- 
ljišč. Le sprejem načina obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva 
tudi ne omogoča izvajanja tega zakona, dokler ni sprejet 
zakon o ugotavljanju dohodka iz kmetijskih zemljišč. V zvezi z 
ugotavljanjem dohodka kmetijskih zemljišč predlagatelj tudi 
že pripravlja nekatere izračune dohodkov iz kmetijstva v ce- 
ni/nem območju občine Kamnik in Murska Sobota. Na podlagi 
zaključkov o stanju in nadaljnjem razvoju kmetijstva pa bo 
kasneje tudi pripravljen nov sistem obdavčevanja dohodkov iz 
kmetijstva. 

Nadaljnja odložitev sprejema predloga zakona o davkih 
občanov, da bi se predhodno rezrešila vsa vprašanja v zvezi s 
kmetijstvom, ni sprejemljiva, ker bi to pomenilo nadaljnjo 
odlaganje nujnih rešitev na področju obdavčevanja občanov 
in s tem v zvezi tudi s plačevanjem prispevkov za samou- 
pravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavno- 
sti. 

V nadaljnji obrazložitvi predloga zakona so prikazane te- 
meljne rešitve pri obdavčevanju posameznih vrst dohodkov, 
kakor tudi razlogi zaradi katerih posamezni predlogi niso bili 
upoštevani. 

II. PREDLOGI POMEMBNEJŠIH NOVIH 
REŠITEV O POSAMEZNIH POGLAVJIH 
ZAKONA 

1. Splošne določbe 
I V predlogu zakona je povzeto besedilo dopolnjenega 6. 
člena delovnega besedila predloga zakona, ki opredeljuje 
pravico SR Slovenije in občin, da z zakonom oziroma odlo- 
kom uvajajo davke, ki so po zakonu njihov dohodek in dolo- 
čajo njihovo višino. Po dopolnjenem besedilu tega člena 
družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino dav- 
kov. S predlagano dopolnitvijo naj bi se izraziteje poudarila 
samostojnost družbenopolitičnih skupnosti pri določanju vi- 
šine davkov, kot to izrecno navaja 109. člen Ustave SR Slove- 
nije. 
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Predlagana je dopolnitev 10. člena predloga zakona v tem 
smislu, da se ne bi ugotavljal osebni dohodek zavezancev, ki 
opravljajo dejavnost brez dovoljenja oziroma potrdila o pri- 
glasitvi dejavnosti. Navedena dopolnitev je predlagana v zvezi 
s predvideno obdavčitvijo takšnih zavezancev ter ugotovitvijo, 
da zavezancem, ki dejavnost opravljajo brez ustreznega dovo- 
ljenja, največkrat kot postranski poklic, ni mogoče priznati 
osebnega dohodka. 

V skupščinski razpravi so bile dane pripombe v zvezi s 
predlaganim obdavčevanjem občanov, ki opravljajo gospo- 
darsko dejavnost brez ustreznega dovoljenja. Stališče, ki smo 
ga zavzeli do omenjenih pripomb, je navedeno v delu obrazlo- 
žitve, ki se nanaša na poglavje o davku od gospodarske 
dejavnosti. 

V skupščinski razpravi je bila dana pripomba k predlagani 
ureditvi obveznosti evidentiranja gotovinskega prometa 
preko registrskih blagajn. Republiška uprava za družbene 
prihodke naj bi poleg kategorij zavezancev, ki so dolžni goto- 
vinski promet evidentirati preko registrskih blagajn določila 
tudi cenzus, ker je v praksi mnogo obratovalnic, ki pretežni 
del poslovanja opravijo z združenim delom in le neznaten z 
občani. 

Registrske blagajne že po predlogu zakona vodijo le zave- 
zanci, ki pretežni del prometa dosegajo neposredno z občani, 
zato obratovalnice, ki opravijo pretežni del prometa z združe- 
nim delom ne bodo dolžne evidentirati gotovinski promet 
preko registrskih blagajn. S predpisom izdanim na podlagi 20. 
člena pa bodo tudi natančneje opredeljene kategorije zave- 
zancev, ki so dolžni evidentirati promet preko registrskih 
blagajn. Pravilnik o poslovnih knjigah pa bo tudi ustrezno 
dopolnjen tako, da bo zagotovljen pregled nad uporbo regi- 
strskih blagajn. 

2. Davek od osebnega dohodka delavcev 
V delovnem besedilu predloga je v 33. členu črtana do- 

ločba, po kateri se izplačila iz sredstev skupne porabe ne 
vključujejo v davčno osnovo. V razpravi je bila dana pri- 
pomba, da bi bilo potrebno podrobneje pojasniti, katera sred- 
stva skupne porabe se všteva v davčno osnovo oziroma pose- 
bej navesti prejemke v naravi. 

Po predlagani ureditvi je davčna osnova za davek od oseb- 
nega dohodka vsak posamezni prejemek, ki se po predpisih o 
delovnih razmerjih šteje za osebni dohodek. Ker se po 117. 
členu zakona o delovnih razmerjih sredstva, ki se izločajo iz 
čistega dohodka temeljne organizacije za skupno porabo 
štejejo glede plačevanja davkov in prispevkov za osebne 
dohodke delavcev, če ne določa zakon drugače, po našem 
mnenju ni potrebno posebej navajati, da tvorijo davčno 
osnovo izplačila iz sredstev skupne porabe in tudi ne namena 
takšnih izplačil. 

K delovnemu besedilu predloga zakona je Republiški ko- 
mite za delo dal naslednji pripombi: 

- da naj se črta predlagana določba, da se prejemki iz 
delovnega razmerja, ki traja manj kot polovico delovnega 
časa obdavčujejo po posebni višji stopnji republiškega davka 
od osebnega dohodka delavcev. Navedeni komite je mnenja, 
da bi bilo v zvezi s politiko zaposlovanja, v zvezi z določbo 
zakona o delovnih razmerjih, da lahko delavci v temeljni 
organizaciji združenega dela določijo v samoupravnem sploš- 
nem aktu krajši delovni čas od polnega za opravljanje del in 
nalog, kadar je to družbeno in ekonomsko smotrno, kakor 
tudi v zvezi z zmanjševanjem dela po pogodbi o delu, po- 
trebno izenačiti prejemke iz delovnega razmerja z manj kot 
polovico delovnega časa s prejemki delavcev iz rednega de- 
lovnega razmerja glede pravic in obveznosti. 

Navedena pripomba je v predlogu zakona upoštevana in je 
določba o obdavčitvi prejemkov iz delovnega razmerja, ki 
traja' manj kot polovico delovnega časa, po posebni višji 
stopnji republiškega davka od osebnega dohodka delavcev; 
opuščena. 

- da naj bi novi zakon zadržal ureditev veljavnega zakona, 
da so osebni dohodki pripravnikov oproščeni davka od oseb- 
nega dohodka delavcev, kar bi tudi stimuliralo organizacije 
združenega dela za sklenitev delovnega razmerja s priprav- 
niki. 

Navedeni predlog je upoštevan s tem, da so osebni dohodki 
pripravnikov vključeni med prejemke iz 5. člena predloga 
zakona, od katerih se davki ne plačujejo. 

3. Davek od dohodka iz gospodarske 
dejavnosti 

Predlog zakona uvaja obdavčevanje dohodkov, doseženih z 
opravljanjem gospodarske dejavnosti brez obrtnega dovolje- 
nja oziroma potrdila o priglasitvi, če taka dejavnost ni z 
zakonom izrecno preoo"edana. Določbe o obdavčitvi takšne 
dejavnosti so bile vključene v predlog zakona na podlagi 
pobud iz razprav o tem vprašanju ter na podlagi ugotovljenih 
negativnih posledic, ki nastajajo zaradi opravljanja gospodar- 
ske dejavnosti brez obrtnega dovoljenja oziroma priglasitve. 
Ugotavlja se, da občani opravljajo gospodarsko dejavnost 
brez ustreznega dovoljenja oziroma priglasitve v čedalje več- 
jem obsegu in na ta način dosegajo pogosto visoke dohodke, 
od katerih niso plačane nikakršne družbene obveznosti. S 
tem je kršeno ustavno načelo, da so delovni ljudje in občani, 
ki dosegajo večji dohodek, dolžni več prispevati za zadovolje- 
vanje družbenih potreb. V neenakopravnem položaju so de- 
lovni ljudje, ki opravljajo gospodarsko dejavnost legalno in od 
takšne dejavnosti plačujejo vse družbene obveznosti. 

Predlagana obdavčitev dohodkov od gospodarske dejavno- 
sti; ki se opravlja brez obrtnega dovoljenja oziroma priglasitve 
predvideva, da bodo dohodki, ki jih dosegajo občani z oprav- 
ljanjem takšne dejavnosti najmanj enako obremenjeni kot 
dohodki delovnih ljudi, ki v skladu s predpisi opravljajo go- 
spodarsko dejavnost. 

O predlagani obdavčitvi dohodkov od gospodarske dejav- 
nosti, ki se opravlja brez obrtnega dovoljenja oziroma prigla- 
sitve, v obliki kot je bila vključena v delovno besedilo predloga 
zakona, so bile v skupščinski razpravi dane pripombe, da 
takšna ureditev pomeni legalizacijo dejavnosti, ki jo obrtni 
zakon izrecno prepoveduje in sankcionira. Predlagano je bilo, 
da se določba o obdavčitvi dohodkov od nelegalnega oprav- 
ljanja gospodarske dejavnosti črta oziroma da se ponovno 
prouči utemeljenost in ustreznost takšne določbe. 

Mnenja smo, da predloga o črtanju določbe o obdavčitvi 
dohodkov od gospodarske dejavnosti, ki se opravlja brez 
ustreznega dovoljenja ni mogoče upoštevati, predvsem iz 
razlogov, ki so bili že navedeni v zvezi z odločitvijo, da se 
predlaga obdavčitev takšne dejavnosti. Črtanje te določbe pa 
tudi ne bi bilo primerno glede na dejstvo, da se s predlagano 
ureditvijo davčno zajemajo tudi dohodki od dejavnosti, ki jih 
obrtni zakon ne ureja (na primer dohodki od opravljanja 
gospodarske dejavnosti brez ustreznega dovoljenja, ki nima 
trajnega ali sezonskega značaja). 

Po ponovni proučitvi ustreznosti v delovnem besedilu pred- 
lagane ureditve obdavčevanja dohodkov od gospodarske de- 
javnosti brez ustreznega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da je 
potrebno to ureditev dopolniti z določbo, da se obdavčijo 
dohodki od opravljanja gospodarske dejavnosti brez ustrez- 
nega dovoljenja samo, če takšna dejavnost ni z zakonom 
izrecno prepovedana. Navedena dopolnitev izključuje mož- 
nost legalizacije gospodarske dejavnosti, ki jo zakon izrecno 
prepoveduje. 

Predlog zakona določa minimalno osnovo za davek za 
zavezance, ki opravljajo dejavnost brez dovoljenja oziroma 
priglasitve v višini 25% od letnega osebnega dohodka ugo- 
tovljenega po 10. členu tega zakona. Zavezanci bi po določbi 
delovnega besedila predloga zakona drugačno davčno 
osnovo od n^inimalne lahko dokazovali s pravilno vodenimi 
poslovnimi knjigami, ki jih takšnim zavezancem lahko davčni 
organ predpiše. Na pripombo Republiškega komiteja za zako- 
nodajo, da zlasti določba, po kateri lahko davčni organ zave- 
zancu, ki opravlja gospodarsko dejavnost brez ustreznega 
dovoljenja oziroma priglasitve, predpiše vodenje poslovnih 
knjig oziroma evidenc, pomeni določeno legalizacijo takšne 
dejavnosti, je ta določba iz predloga zakona črtana. 

Predlagana ureditev obdavčevanja dohodkov od gospodar- 
ske dejavnosti, ki se opravlja brez ustreznega dovoljenja, pa 
kot pravilno ugotavlja Republiški komite za zakonodajo, pred 
njim pa že tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije, terja ustrezno spremembo obrtnega zakona, predv- 
sem glede predvidenega varstvenega ukrepa odvzema pre- 
moženjske koristi. 

Zavezancev, ki opravljajo gospodarsko dejavnost brez do- 
voljenja oziroma potrdila, po predlogu zakona ni možno ob- 
davčiti v pavšalnem letnem znesku. Ta določba je utemeljena 
glede na to, da obdavčitev v pavšalnem letnem znesku po- 
meni obdavčitev v naprej, ki je pri navedenih zavezancih 
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praktično težko izvedljiva. Obdavčitev takšnih zavezancev po 
dejanskem dohodku tudi v primerih, ko so po zakonu izpol- 
njeni pogoji za pavšalno obdavčitev, pa bo zavezance stimuli- 
rala, da si pridobijo ustrezno dovoljenje za svojo dejavnost in 
s tem pridobijo pravico do pavšalne obdavčitve. 

Predlog zakona vključuje še naslednje rešitve iz delovnega 
besedila predloga, glede katerih v razpravi ni bilo nobenih 
pripomb: 

- zaradi zadržanja veljavnega sistema obdavčevanja do- 
hodkov iz kmetijstva je bilo potrebno v predlog zakona po- 
novno vnesti določbo, da se za dohodke od samostojnega 
opravljanja gospodarske dejavnosti ne štejejo dohodki od 
prodaje na običajen način predelanih lastnih kmetijskih pri- 
delkov, ker je te dohodke šteti med dohodke od kmetijstva, 

- dopolnitev določbe o tem, kaj se šteje za droben inventar, 
ki omogoča, da se uporablja enak vrednostni kriterij kot pri 
uporabnikih družbenih sredstev, 

- spremembe pri nekaterih materialnih stroških, ki pome- 
nijo samo uskladitev z določbami nove kolektivne pogodbe in 
zakona o usmerjenem izobraževanju, 

- sprememba določb o davčnih olajšavah v tem smislu, da 
lahko predpiše občinska skupščina davčne olajšave za dolo- 
čene gospodarske dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeše- 
vati v skladu z usmeritvami družbenih dogovorov o pospeše- 
vanju razvoja drobnega gospodarstva. Predlagana ureditev 
torej zagotavlja izvajanje takšne davčne politike, ki bo prispe- 
vala k ustreznemu in selektivnemu razvoju osebnega dela v 
drobnem gospodarstvu, zlasti še k širšemu vključevanju 
osebnega dela v izvoz in nadomeščanje uvoza. Za enoten 
sistem in višino olajšav pa naj bi se občine dogovorile z 
dogovorom o usklajevanju davčne politike, 

- dopolnitev, da se po odbitku obdavčujejo tudi izdelki 
ročne izdelave, ki jih ni možno šteti za izdelke domače ali 
umetne obrti niti uporabne umetnosti, če jih občan izdeluje 
priložnostno. 

Iz predloga zakona je črtana že v osnutku predlagana do- 
ločba, da naj bi Republiška uprava za družbene prihodke 
predpisala način ugotavljanja izdatkov zaradi kala, razsipa, 
okvare, razlitja ter načine odpisov drobnega inventarja. Po 
ponovni proučitvi navedene določbe je bilo ugotovljeno, da je 
glede na način ugotavljanja davčne osnove za davek iz go- 
spodarskih dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku, 
določen v predlogu zakona, izdatek zaradi naravnih izgub 
surovin vsebovan v vrednosti nabavljenih surovin. Kalo, raz- 
sip, okvare in razlitje prihaja v poštev le v posameznih prime- 
rih, zato je utemeljenost priznavanja teh izgub možno preso- 
jati individualno. 

Zaradi poenostavitve evidenc in zaradi nebistvenega vpliva 
na finančni rezultat', se predlaga priznanje vrednosti nabavlje- 
nega drobnega inventarja kot materialnega stroška, Ki se 
odšteje od celotnega prihodka doseženega v letu, v katerem 
je bil drobni invetar nabavljen. 

Glede na zaostrne razmere na področju energetike je na 
novo uvedena davčna olajšava za vlaganja sredstev v gradnjo 
malih 'hidroelektraren, s čemer se želi vzpodbujati zavezance 
k zagotavljanju lastnih energetskih virov na tistih območjih, 
kjer je to z vidika naravnih pogojev in družbenega interesa 
priporočljivo. Tovrstna olajšava se razširja tudi na zavezance 
davka iz kmetijske dejavnosti. 

Ni pa bilo možno upoštevati nekaterih pripomb iz razprave 
o delovnem besedilu predloga zakona, kot: 

- da predlog zakona še vedno ne loči obratovalnice od 
fizične osebe, ter da bi moralo biti v večji meri upoštevano 
ustavno načelo enakosti med združenim delom in osebnim 
delom. V predlog zakona, so vnešene rešitve, ki izhajajo iz 
opredelitve družbenoekonomskega položaja samostojnega 
osebnega dela v ustavi in v zakonu o združenem delu. Opre- 
delitev celotnega prihodka, dohodka in razporejanja dohodka 
pri nosilcih samostojnega osebnega dela v predlogu zakona 
pomeni največjo možno izenačitev z rešitvami v združenem 
delu, ki jo dopuščajo posebni pogoji na področju samostoj- 
nega osebnega dela. Za davčno osnovo nosilca samostojnega 
osebnega dela služi ostanek čistega dohodka iz gospodarske 
dejavnosti, ki se ugotavlja tako, da se od celotnega prihodka 
obratovalnice odštejejo materialni stroški in amortizacija, od 
tako ugotovljenega dohodka zakonske in pogodbene obvez- 
nosti ter od tako ugotovljenega čistega dohodka še osebni 
dohodki delavcev ter osebni dohodek zavezanca po 10. členu 

tega zakona in sredstva skupna porabe. Iz ugotovljenega 
osebnega dohodka plačuje zavezanec vse tiste dajatve, kot jih 
plačujejo iz svojih osebnih dohodkov delavci v združenem 
delu, 

- da se samostojnemu nosilcu osebnega dela, ki mora za 
razliko od združenega dela, sam kupovati osnovna sredstva 
ne priznava funkcionalna amortizacija, kot v združenem delu, 
temveč amortizacija po nerealnih stopnjah. Sredstva, ki jih 
vloži v razširjeno reprodukc, o se mu s predvidenimi olajša- 
vami ne povrnejo v takšni meri, da bi bil zainteresiran za 
tovrstna vlaganja. 

Eden od pogojev za opravljanje samostojne gospodarske 
dejavnosti je po obrtnem zakonu, da se dejavnost opravlja s 
sredstvi, ki so lastnina občanov. Vrednost lasnih delovnih 
sredstev se samostojnemu nosilcu osebnega dela vrača v 
obliki amortizacije. Dočim se v združenem delu amortizacija 
pokriva iz celotnega dohodka le po minimalnih stopnjah, 
izdatki nad minimalnimi stopnjami pa iz dohodka, se pri 
samostojnih nosilcih osebnega dela odšteva amortizacija v 
dejanski višini od celotnega prihodka. Amortizacija se ugo- 
tavlja po predpisu o načinu vrednotenja in stopnjah amortiza- 
cije osnovnih sredstev v lasti občanov, ki določa stopnje 
amortizacije za posamezne skupine osnovnih sredstev, ki pa 
se lahko ustrezno zvišajo ali znižajo, če se posamezno sred- 
stvo uporablja več ali manj kot polni delovni čas. 

S posebnim predpisom je urejena tudi revalorizacija o snov- 
nih sredstev, s katero se usklajuje knjižna vrednost osnovnih 
sredstev z njihovimi tržnimi cenami 

Pripomba, da predvidena olajšava za razširjeno reproduk- 
cijo ne spodbuja dovolj samostojnih dejavnosti je utemeljena 
le glede tistih zavezancev, katerim davek iz gospodarskih 
dejavnosti ne bo odmerjen. Ostalim zavezancem, tudi pavšali- 
stom pa je glede na predlagano ureditev, da se olajšava 
priznava v obliki znižanja odmerjenega davka iz dejavnosti, to 
olajšavo ob ostalih izpolnjenih pogojih možno priznati. 

V zvezi z navedeno olajšavo so bile dane tudi pripombe, da 
predlagana ureditev ne ustreza, ker izključuje amortizacijo 
kot primarni vir za vlaganje v razširjeno reprodukcijo. Mnenja 
smo, da bi ureditev, po kateri bi moral zavezanec naložbo 
prvenstveno kriti iz priznane amortizacije za osnovna sred- 
stva, olajšava pa bi,mu bila priznana le od vloženih sredstev, 
ki- presegajo priznano amortizacijo, preveč zožila olajšavo, 
katere namen je davčno stimulirati vsa vlaganja, ki predstav- 
ljajo razširitev materialne osnove dela, vzporedno s tem pa 
zagotoviti, da se ne bi priznavale olajšave za tista vlaganja, ko 
gre le za nadomeščanje obstoječih osnovnih sredstev. Predla- 
gamo, da se ureditev olajšave za vlaganja sredstev za izboljša- 
nje in razširjanje materialne osnove dela zadrži v obliki, kot jo 
d/oda 60. člen predloga zakona. 

- da naj bi se med materialne stroške vključila reprezen- 
tanca, ki tudi vpliva na višino doseženega prometa. 

Stroški za reprezentanco niso izrecno našteti med material- 
nimi stroški, ki bi bili nujno potrebni za ostvaritev celotnega 
prihodka. Potrebnost takšnih stroškov naj bi glede na značaj, 
obseg in druge okoliščine poslovanja kot doslej za konkretne 
primere v odmernem postopku presojal davčni organ. Ti stro- 
ški se torej priznavajo, v kolikor so bili nujno potrebni, da se 
doseže celotni prihodek in zato ni potrebno, da bi bili posebej 
našteti med materialnimi stroški. 

- da naj bi se med materialne stroške priznali izdatki za 
obisk strokovnih sejmov in razstav, ekskurzij, tečajev in semi- 
narjev v zvezi z dejavnostjo in sicer tako za zavezance kot tudi 
za zaposlene delavce. Obiski takšnih oblik strokovnega izpo- 
polnjevanja naj bi bili omejeni le na takšne, ki so v organizi- 
rani obliki, ki ni vedno možna ali je dražja. Mnenje o upraviče- 
nosti takšnih stroškov pa naj bi dajalo obrtno združenje v 
občini. 

Zakon priznavanje stroškov za strokovno izpopolnjevanje 
ne omejuje samo na zavezance temveč se ti stroški priznavajo 
tudi za pri njem zaposlene delavce, če se ugotovi, da so bili 
potrebni v zvezi z dejavnostjo obratovalnice. 

Predloga, da naj bi se stroški strokovnega izpopolnjevanja 
priznavali ne glede na to ali gre za organizirane oblike ali ne, 
po našem mnenju ne bi bilo primerno upoštevati,ker bi na ta 
način lahko zašli v nedopustno širino. 

- da naj se doda določba, da se kot materialni strošek 
štejejo stroški poslovanja, ki so prispevali k pridobivanju 
dohodka, niso pa izrecno navedeni v 138. členu kolektivne 
pogodbe. 
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Zakon o delovnih razmerih v 211. členu izrecno določa, da 
za opravljanje del iz redne dejavnosti nosilec samostojnega 
osebnega dela ne more z delavci sklepati pogodb o delu, 
razen v primerih, ki jih določi kolektivna pogodba. V zakon o 
davkih občanov ni možno med materialne stroške, ki se od- 
števajo od celotnega prihodka od dejavnosti uvrstiti izdatka 
za plačilo opravljenega dela, za katerega po zakonu o delov- 
nih razmerjih in kolektivni pogodbi sploh ni možno sklepati 
pogodb o delu. 

- da naj se med zakonske in pogodbene obveznosti, za 
katere se zmanjša dohodek, priznajo poleg plačanih obresti 
od kreditov za obratna sredstva, prejetih od bančnih organi- 
zacij tudi plačane obresti od kreditov za osnovna sredstva 
prejetih od bančnih organizacij, hranilno-kreditnih služb, 
obrtnih zadrug in podobnih kreditnih organizacij, s tem, da se 
v primeru, če zavezanec odtuji osnovno sredstvo nabavljeno 
na kredit pred iztekom amortizacijske dobe, izvrši poračun 
zneska med stroške priznanih obresti. 

Predloga, da bi se kot strošek priznavale tudi obresti od 
kreditov za osnovna sredstva po našem mnenju ni primerno 
upoštevati. Priznavanje obresti od kreditov za osnovna sred- 
stva nasploh bi pomenilo tudi upoštevanje naložb, ki niso v 
skladu z razvojnimi smermi drobnega gospodarstva v občini, 
s čimer je lahko povezano še to, da so bili krediti dobljeni pod 
manj ugodnimi pogoji z višjo obrestno mero, krajšim odplačil- 
nim rokom in podobno. Lahko pa gre tudi za naložbe v zvezi z 
nadomestitvijo osnovnih sredstev, za katere je bila zavezancu 
že priznana amortizacija in torej že iz tega razloga ne bi bilo 
primerno priznavati obresti od kreditov 

Priznavanja obresti od kreditov za osnovna sredstva kot 
odbitno postavko iz dohodka, bi bili nadalje lahko deležni le 
zavezanci, katerim se ugotavlja dohodek, ne pa tudi zavezanci 
- pavšalisti (po predlogu zakona vsi storitveni obrtniki, ki 
delajo sami oziroma izjemoma tudi še z zaposlenim delav- 
cem). Te ugodnosti torej v tej obliki ne bi bilo možno prizna- 
vati prav zavezancem, ki praviloma opravljajo dejavnosti, ki so 
najbolj deficitarne in katerih razvoj se v okviru načrtovanja 
razvoja malega gospodarstva v največji meri želi stimulirati. Iz 
navedenih razlogov smo mnenja, da je vlaganja v osnovna 
sredstva, vključno s stroški najemanja kredita, primerneje na 
ustrezen način stimulirati preko davčnih oprostitev in olajšav, 
to je ugodnosti, katere bodo deležni vsi zavezanci in ne le 
zavezanci davka po dejanskem dohodku. 

V zvezi s predlogom naj se določba, da se priznajo le 
plačane obresti od kreditov za obratna sredstva prejetih od 
bančnih organizacij, dopolni še z »od hranilno-kreditnih 
služb, obrtnih zadrug in organizacij združenega dela«, pripo- 
minjamo, da je pod pojmom bančnih organizacij v smislu 
zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema šteti: in- 
terne banke, temeljne banke, združene banke, specializirane 
finančne organizacije in hranilnokreditne organizacije, te 
slednje pa vključujejo: hranilnice, poštne hranilnice, hra- 
nilno-kreditne zadruge, hranilno-kreditne službe pri kmetij- 
skih, obrtnih in drugih zadrugah in druge organizacije, ki se 
ukvarjajo s hranilno-kreditnimi posli. 

- da naj se opusti opredelitev nujno potrebni in neogibno 
potrebni stroški, ki jih združeno delo ne pozna. 

Opredelitev, da se priznavajo le stroški, ki so bili nujno 
potrebni za ostvaritev celotnega prihodka je potrebno zadr- 
žati, ker daje večji povdarek potrebnosti stroškov, kot če se 
zadovoljimo zgolj z opredelitvijo »potrebni«. Čim točnejše 
opredeljeni kriteriji priznavanja stroškov so potrebni iz ra- 
zloga, ker obseg priznanih stroškov neposredno vpliva na 
višino davčne osnove. Tako bi se npr. pod pojmom potrebnih 
stroškov lahko štelo v gostinstvu vse stroške za embalažo, 
čeprav bi šlo tudi za tako embalažo, ki naj bi jo gostinec vrnil 
in bi se s tem stroškom lahko izognil. Naj še pripomnimo, da 
je v davčnem zakonu vseskozi bila uporabljena opredelitev 
nujni stroški. 

- da predlog zakona še vedno zadržuje institut »po presoji 
davčnega organa«, kar pogojuje subjektivno presojo delavca, 
ki vodi odmerni postopek. Socialna varnost bi morala biti 
povečana z možnostjo, da se v pritožbenem postopku presoja 
tudi pravičnost odmere in ne samo zakonitost ter da se 
onemogoči retroaktivno delovanje odmer za obdobje, ko za- 
vezanec ne more več vplivati na nastajanje stroškov. 

Institut »proste presoje davčnega organa« v odmernem 
postopku nI pravilo, temveč izjema in velja za ugotovitev 
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osnove za davek na podlagi cenitve prihodkov. Vendar pa so 
tudi za cenitev postavljeni zakoniti okviri: nepopolnost in 
nepravilnost podatkov v davčni napovedi mora temeljiti na 
zbranih podatkih ali ugotovitvi, da poslovne knjige niso v redu 
in da podatki v knjigah niso verodostojni. Cenitev mora biti 
oprta na podatke o načinu in obsegu zavezančevega poslova- 
nja in obsegu zaposlovanja delavcev ter na vseh konkretnih 
dejstvih in pogojih, v katerih zavezanec posluje ali s primer- 
javo z drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. 
Odmerni organ mora odločati v skladu z zakonskim poobla- 
stilom in v mejah zakonskih pogojev. Preizkus, ali je odločba 
izdana v skladu s temi nameni, je presoja zakonitosti izdane 
odločbe. 

V primerih, ko je organ upravičen po zakonu o davkih 
občanov »odločati po prosti presoji«, pa veljajo v celoti do- 
ločbe zakona o splošnem upravnem postopku. Zato je organ 
dolžan ugotoviti v postopku vsa pravno pomembna dejstva in 
okoliščine, ki so podlaga za odločanje in v odločbi navesti 
razloge, ki so pripeljali do odločitve. Organ je dolžan po 
pravilih zakona o splošnem upravnem postopku natanko ugo- 
toviti dejansko stanje in to stanje v obrazložitvi navesti, tako 
da je izrek odločbe utemeljen. Iz navedenega izhaja, da »insti- 
tut proste presoje« ni niti subjektivno, niti samovoljno odloča- 
nje delavca, ki vodi postopek in da so temeljna načela uprav- 
nega postopka (varstvo pravic zavezanca in zakonitosti dela 
organa) upoštevana. 

Na pripombo o povečani pravni varnosti v pritožbenem 
postopku je ugotoviti, da drugostopni organ ne presoja samo 
ali je odmerna odločba zakonita temveč tudi ali je pravilna. 
Navedeno pomeni presojo ali so bila upoštevana pravila po- 
stopka, ki vplivajo na določitev obveznosti, ali je bila presoja 
dokazov pravilna; ali je bil napravljen iz ugotovljenih dejstev 
pravilen sklep o dejanskem stanju in ali je bil na ugotovljeno 
stanje pravilno uporabljen materialni predpis. Presoja pa se 
tudi pravilnost in smotrnost uporabe diskrecijske pravice. 

Materialne stroške, ki so nujno potrebni za ustvaritev celot- 
nega prihodka in ki se od njega odštejejo, določa zakon. V 
odmernem postopku, kakor tudi v pritožbenem postopku se 
ugotavlja, ali so v letni davčni napovedi zavezanca uveljavljeni 
stroški tudi z zakonom opredeljeni kot materialni stroški, ki so 
nujno potrebni za ustvaritev napovedanega celotnega pri- 
hodka, tedaj zakonitost uveljavljenih stroškov. Zaradi navede- 
nega ne moremo govoriti o retroaktivnem učinku odločitve 
odmernega organa, ko ta pri odmeri davčnih obveznosti, ki se 
opravi za preteklo leto, napovedani strošek izloči, na podlagi 
ugotovitve, da ga po zakonu ni mogoče priznati, ker ni bil 
nujno potreben za ustvaritev celotnega dohodka ali ker ga 
zakon ne opredeljuje kot materialni strošek, ki se odšteva od 
celotnega prihodka. — 

- da naj bi zakon dal občinskim skupščinam možnost, da 
uvedejo obdavčitev dohodkov iz samostojnega opravljanja 
avtotaksi dejavnosti v pavšalnem letnem znesku, glede na to, 
da gre za različne možnosti poslovanja ter da je pri teh 
zavezancih ugotavljanje dejanskega dohodka dokaj zahtevno. 

Mnenja smo, da obdavčitev v pavšalnem letnem znesku pri 
zavezancih, ki opravljajo prevoz oseb z avtotaksijem ni pri- 
merna in se zato ne strinjamo s predlogom, da bi zakon 
pooblastil občinske skupščine, da lahko uvedejo obdavčitev 
takšne dejavnosti v pavšalnem letnem znesku. Različen način 
obdavčevanja po občinah bi imel za posledico, da bi bili 
zavezanci z enakim prometom davčno različno obremenjeni. 
Obdavčitev avtotaksi dejavnosti v pavšalnem letnem znesku 
bi pomenila tudi nerealno obremenitev takšnih zavezancev s 
prispevki za samoupravne interesne skupnosti, predvsem za 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj se ti 
prispevki pri pavšalistih odmerjajo od drugačnih osnov, kot 
znaša osebni dohodek ugotovljen za avtotaksista. 

Ugotovitev, da je obdavčevanje samostojnih avtotaksistov 
po dejanskem dohodku dokaj zahtevno delo za odmerne 
organe, po našem mnenju tudi ne more biti razlog, da bi se ta 
dejavnost obdavčevala v pavšalnem znesku. 

- da je potrebno pri določanju stopenj davkov iz gospodar- 
skih dejavnosti upoštevati deficitarnost vrste storitvenih de- 
lavnosti. 

Upoštevanje deficitarnosti posameznih vrst gospodarskih 
dejavnosti je v predlogu zakona predvideno z določbo, da 
lahko občinska skupščina predpiše davčne olajšave v obliki 
znižanja davka za zavezance, ki opravljajo gospodarske de- 
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javnosti, katerih razvoj želi pospeševati v skladu z usmeri- 
tvami družbenih dogovorov o pospeševanju razvoja drobnega 
gospodarstva. 

Za storitvene dejavnosti, kot so popravila, vzdrževalna dela, 
izdelovanje posameznih izdekov po individualnih naročilih, 
merah, načrtih in zahtevah naročnika ali opravljanje osebnih 
storitev, ki običajno spadajo med najbolj deficitarne dejavno- 
sti, je pod določenimi pogoji (da zavezanec ne uporablja 
avtomatov in ne uporablja dopolnilnega dela drugih delavcev) 
določena tudi obdavčitev v pavšalnem letnem znesku. 

- da naj bi bile stopnje davka po odbitku od dohodkov, 
doseženih z opravljanjem del po pogodbi o delu, sklenjeni v 
skladu s predpisi o delovnih razmerjih obvezno višje, s čemer 
bi se doseglo zmanjševanje pogodbenega dela. 

Predlog zakona določa, da so lahko stopnje davka po 
odbitku različne za posamezne vrste dohodkov. Dohodki, 
doseženi z opravljanjem po pogodbi o delu, sklenjeni v skladu 
s predpisi o delovnih razmerjih, so uvrščeni v skupino dohod- 
kov, za katero je z dogovorom o usklajevanju davčne politike 
določena najvišja stopnja 40%, to je v isti višini, kot je dolo- 
čena za davek po odbitku od dohodkov iz intelektualnih 
storitev. Pripominjamo, da se po tej stopnji obdavčujejo to- 
vrstni dohodki že od leta 1979. Višjo stopnjo od sedaj predpi- 
sane je možno določiti z dogovorom o usklajevanju davčne 
politike za naslednje leto. * 

4. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti 
V predlogu zakona je dopolnjen 79. člen delovnega bese- 

dila tako, da je iz obdavčitve z davkom iz poklicnih dejavnosti 
izvzeta takšna dejavnost, v okviru poklicnih dejavnosti, ki je z 
zakonom izrecno prepovedana. Navedena dopolnitev izklju- 
čuje možnost legalizacije opravljanja poklicne dejavnosti, ki 
jo zakon občanu izrecno prepoveduje opravljati kot samo- 
stojno dejavnost. 

V razpravi O delovnem besedilu predloga zakona je bila 
dana pripomba, da ni primerno, da se ta davek obračunava 
posebej duhovnikom in posebej verskim skupnostim za 
opravljanje iste dejavnosti, pri čemer je tudi vprašljivo ali v 
primeru verskih skupnosti lahko govorimo o poklicni dejav- 
nosti. Navedena pripomba je v predlogu zakona upoštevana 
ter obdavčitev verskih skupnosti opuščena. 

Na opozorilo občin, da se v praksi pojavljajo primeri, ko 
občani priložnostno dosegajo dohodke od poklicne dejavno- 
sti z občani in teh dohodkov po sedanji ureditvi ni bilo možno 
obdavčiti po odbitku, je dopolnjen predlog zakona z določbo, 
s katero se daje možnost obdavčitve takšnih dohodkov tudi 
po odbitku. Istočasno pa se zavezance obvezuje, de morajo 
takšne dohodke prijaviti ter obračunati in plačati davek v 15 
dneh od dneva prejema dohodka. 

5. Davek od dohodka iz avtorskih pravic 
Predlagana ureditev je enaka, kot v delovnem besedilu 

predloga zakona, glede katere v razpravah ni bilo nobenih 
pripomb. 

6. Davek od dohodkov iz premoženja in 
premoženjskih pravic. 

V predlog zakona sta vneseni naslednji dopolnitvi iz delov- 
nega besedila predloga, glede katerih v razpravi ni bilo pri- 
pomb: 

- da se davek od dohodkov iz premoženja ne plača tudi v 
primerih, ko je bila prodaja poslovnih prostorov po občin- 
skem odloku oproščena davka na promet nepremičnin zaradi 
vlaganja kupnine v nakup oziroma gradnjo poslovnih prosto- 
rov. Predlagana dopolnitev naj bi v prizadevanjih za razvoj 
malega gospodarstva olajšala reševanje problema poslovnih 
prostorov, 

~ da se črta določba, da se davek od dohodkov iz premože- 
nja ne plača, če je preteklo več kot tri leta od pridobitve 
premičnine, ker je dokazovanje triletnega lastništva pri pre- 
mičninah izredno težavno. 

V predlogu zakona je dodana določba, s katero se postopek 
glede oprostitve davka na dohodek od premoženja, ki je 
pogojeno z oprostitvijo davka na promet nepremičnin uskla- 
juje z ureditvijo po zakonu o davku na promet nepremičnin. 

V zvezi z obdavčevanjem nadomestil, ki jih prejemajo po- 
slovodje pogodbenih organizacij združenega dela za gospo- 
darjenje z združenimi sredstvi, je dodana določba, ki natanč- 

. neje opredeljuje davčno osnovo in določba, ki ureja sistem 
davčnih olajšav. Po predlogu zakona so do davčne olajšave 
upravičeni zavezanci, če nadomestila ponovno združijo v po- 
godbeno organizacijo združenega dela. Prizna se v odstotku 
od trajanja združitve teh sredstev in znaša od 20% (za dobo 
nad 1 do 2 let) do 100% (za dobo nad 5 let). Omenjena 
olajšava deluje tudi na odmero davka iz skupnega dohodka 
občanov, ker se pri ugotavljanju skupnega čistega dohodka 
upošteva kot, da je bil davek od dohodkov iz premoženja in 
premoženjskih pravic odmerjen v višini brez upoštevanja olaj- 
šave. 

Predlagana dopolnitev pomeni uskladitev z osnutkom za- 
kona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, ki do- 
loča načela za priznavanje davčnih olajšav, deloma pa tudi 
uskladitev z veljavnim obrtnim zakonom, po katerem so opro- 
ščeni vseh davščin samo zavezanci, ki združijo nadomestila 
za dobo, daljšo od 5 let. 

7. Davek na dediščine in darila 
V predlog zakona sta vnešeni naslednji dopolnitvi iz delov- 

nega besedila predloga, glede katerih v razpravi ni bilo pri- 
pomb: 

- ponovno se vključujejo v obdavčitev z davkom na dedi- 
ščine in darila tisti kmetje, ki so bili ob prevzemu darila 
oziroma dediščine oproščeni plačila davka, pa po prevzemu 
ne obdelujejo zemljišča skladno z zakonom o kmetijskih zem- 
ljiščih, 

o tem naj bi dajal mnenje za kmetijske zadeve pristojni 
občinski organ, 

- do naknadne obdavčitve z davkom na dediščine in darila 
ne pride, če dedič ali obdarjenec pred potekom 5 let odtuji 
nepremičnino na podlagi sporazuma o izročitvi in razdelitvi 
premoženja po zakonu o dedovanju, ali nepremičnino odtuji v 
korist družbenopravne osebe v skladu z zakonom o preživnin- 
skem varstvu. 

V razpravi o delovnem besedilu predloga zakona je bila 
dana pripomba, da naj bi se zavezancu prvega dednega reda, 
ki še nima v lasti stanovanja v primeru, če podeduje ali dobi v 
dar stanovanje ali stanovanjsko hišo, davčna osnova ne zni- 
žala za znesek, ki predstavlja povprečno gradbeno vrednost 
80 m2 stanovanjske površine v otjčini v preteklem letu temveč 
le 50 rrf takšne površine. Vrednost olajšave za 80 nf površine 
bi namreč glede na povprečno vrednost m2 stanovanjske 
površine v letu 1981 daleč presegla olajšavo po sedanjem 
zakonu, ki je znašala le 300.000 din. 

Ker je namen te olajšave, da zavezanci prvega dednega 
reda ne plačajo davka na dediščine in darila, če podedujejo ali 
dobijo v dar stanovanje ali stanovanjsko hišo, menimo, da je 
80 m2 stanovanjske površine kot merilo za določanje višine 
davčne olajšave primerno, upoštevajoč, da stanovanjska hiša 
povprečno nima manjše površine. Sedaj veljavni cenzus 
300.000 din, je bil določen že v letu 1974, zaradi inflacije in 
naraščanja cen stanovanj pa je sedaj popolnoma nerealen. 

8. Davek od premoženja 
V predlogu zakona so na podlagi pripomb iz skupščinskih 

razprav, razprav v organih Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, mnenja Republiškega družbenega sveta za vpraša- 
nja družbene ureditve ter pripomb nekaterih republiških 
upravnih organov, spremenjene rešitve iz delovnega besedila 
zakona. 

Opuščena je predlagana obdavčitev tovornih cestnih mo- 
tornih in priklopnih vozil ter kombi vozil, strojev in naprav 
večjih vrednosti, luksuznih predmetov, igralnih aparatov ter 
gozdnih zemljišč, katerih površina presega 0,5 ha. Kot pred- 
met obdavčitve ostajajo še stavbe, deli stavb, stanovanja in 
garaže ter prostori, ki se v sezoni ali od časa do časa uporab- 
ljajo za počitek ali oddih. 

V razpravi o delovnem besedilu predloga zakona so bili ' 
izraženi pomisleki glede opravičenosti obdavčevanja tovornih 
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cestnih motornih in priklopnih vozil ter kombi vozil, strojev in 
naprav večjih vrednosti, ki predstavljajo sredstva za opravlja- 
nje samostojne gospodarske dejavnosti. V razpravah je pre- 
vladovalo stališče, da je namesto obdavčitve teh predmetov 
potrebno doslednejše zajemati in obdavčevati dohodek, do- 
sežen s temi sredstvi. Enakega mnenja je bil tudi Republiški 
družbeni svet, ki je opozoril tudi na to, da je potrebno upošte- 
vati ustavno načelo, da imajo delovni ljudje, ki s temi sredstvi 
z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost, v načelu 
enak položaj kot delavci v združenem delu, ki uporabljajo 
enaka delovna sredštva. Uvajanje davka na delovna sredstva 
bi lahko tudi zaviralno delovalo na nadaljni razvoj teh dejav- 
nosti, kar pa je v nasprotju s sprejeto politiko o pospeševanju 
razvoja drobnega gospodarstva. Iz navedenih razlogov je ob- 
davčitev teh sredstev opuščena. 

V razpravi so bili izraženi pomisleki tudi glede ekonomske 
opravičenosti obdavčevanja takoimenovanih luksuznih pred- 
metov, med katere so bili všteti osebni avtomobili s prostor- 
nino motorja nad 1,6 I, čolni na motorni pogon z močjo nad 
18,38 kW in ladje in čolni daljši od 7 m. Družbeni svet je 
opozoril, da je obdavčevanje teh predmetov obravnavati 
predvsem z vidika njihove funkcije in namena. Kolikor gre za 
predmete, ki služijo za osebno rabo, s katero se njihova 
vrednost zmanjšuje oziroma troši in nimajo značaja premože- 
nja, v katerega je vložen denar zaradi ohranjanja oziroma 
večanja vrednosti in ustvarjanja dohodka, naj bi davčno zaje- 
mali te dobrine z drugimi obstoječimi vrstami davkov, zlasti s 
prometnim davkom. 

Menimo, da pri naštetih predmetih gre za predmete, ki 
služijo za osebno rabo, katerih vrednost se z uporabo in 
časom zmanjšuje, zato obdavčitev teh predmetov v predlogu 
zakona ni zajeta. Pripominjamo, da tudi druge republike na- 
vedenih predmetov ne obdavčujejo z davkom od premoženja. 

V zvezi z obdavčevanjem premoženja je Republiški druž- 
beni svet izrecno opozoril na obdavčevanje zemljišč v /ast/ 
nekmetov, pri katerih ne gre za njihovo kmetijsko rabo temveč 
za kapitalizacijo vloženega denarja. Problem je dejansko pri- 
soten, vendar menimo, da ga ni možno obravnavati izdvojeno 
od kompleksa vprašanj, ki zadevajo obdavčevanje kmetijstva 
nasploh. 

Na pripombo Republiškega sekretariata za finance, da je 
potrebno igralne avtomate, kot premoženjski predmet iz za-- 
kona izpustiti, ker navedeni termin pomeni napravo za po- 
sebne igre na srečo, ki jih občani ne morejo imeti, so v 
predlogu zakona črtani vsi premoženjski predmeti določeni 
po 8. točki 123. člena delovnega besedila predloga zakona. 
Ocenjujemo, da samo aparati za igro in razvedrilo niso tako 
številni in ne predstavljajo takšnih vrednosti, da bi jih bilo 
ekonomično posebej obdavčšvati. 

Republiški komite za zakonodajo ocenjuje, da je zadržanje 
davka od premoženja na posest gozdnih zemljišč v nasprotju 
z zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki določa, da so bili nek- 
metje dolžni obseg gozdnih zemljišč prilagoditi določbam 
zakona v roku dveh let od njegove uveljavitve. Po tem roku 
namreč preide presežek teh zemljišč, na način kot ga določa 
zakon, v družbeno lastnino. Ker predlagana določba iz dru- 
gega odstavka 123. člena delovnega besedila predloga za- 
kona o davkih občanov po njihovem mnenju predstavlja 
očistno kršitev stanja, določena z zakonom o kmetijskih zem- 
ljiščih, ne more biti v sistemskem delu zakona, niti v preho- 
dnih določbah. Izvajanje zakona o kmetijskih zemljiščih bi 
bilo potrebno zagotoviti na drug način. 

Menimo, da je pripomba utemeljena in predlagamo črtanje 
določb, ki se nanašajo na obdavčevanje posesti gozdnih 
zemljišč. Navedena odločitev je usklajena z Republiškim ko- 
mitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pripomi- 
njamo, da se bo davek na posest gozdnih zemljišč glede na 
veljavno davčno zakonodajo za odmerno leto 1982 še odmer- 
jal. 

V predlogu zakona je pri obdavčevanju stavb dodana do- 
ločba, po kateri se iz obdavčitve izvzema vrednost 70 m2 

stanovanjske površine v stavbi oziroma stanovanju, v katerem 
stalno prebiva lastnik oziroma uživalec - davčni zavezanec, 
ali pa imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje 
dodeljeno z odločbo o dodelitvi stanovanj. V primeru, da ima 
davčni zavezanec v lasti več stavb ali stanovanj, se vrednost 
omenjene površine upošteva pri eni stavbi ali stanovanju, 
torej tisti, v kateri zavezanec ali imetnik stanovanjske pravice 

stalno prebiva. Pri določitvi neobdavčene vrednosti stano- 
vanjske površine je upoštevana površina, do katere je po 
družbenem dogovoru o skupnih osnovah za zagotavljanje in 
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji 
opravičena štiričlanska družina. V primeru solastništva stavbe 
ali stanovanja, se vrednost neobdavčene stanovanjske povr- 
šine deli v sorazmerju s solastniškimi deleži. Za družine z 
večjim številom družinskih članov so predvidene davčne olaj- 
šave y obliki znižanja odmerjenega davka za vsakega družin- 
skega člana nad štiričlansko družino. V predlogu zakona so 
našteti družinski člani, za katere lahko zavezanec uveljavlja 
davčno olajšavo. Ob tem velja posebej opozoriti, da se predla- 
gana rešitev nanaša izključno pa stanovanjske prostore, ne pa 
tudi za prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo 
za počitek ali oddih (vikendi). 

Predlagano rešitev je narekovalo dejstvo, da se tudi z 
davčno politiko pospešuje vlaganje sredstev občanov za reše- 
vanje svojega stanovanjskega problema, v skladu z družbeno 
dogovorjenimi merili, pri čemer pa se upošteva tudi število 
družinskih članov. To pomeni, da naj bi obdavčevali le tisti 
stanovanjske prostore oziroma stavbe, ki presegajo družbeno 
dogovorjena merila. 

V razpravi je bila dana pripomba, da naj se osnova za davek 
od stavb in prostorov, ki se v sezoni ali od časa do časa 
uporabljajo za počitek in oddih ugotovi po merilih in na način, 
kot jih določi občinska skupščina, ker bi bilo ponovno točko- 
vanje prezamudno in predrago. 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu predvideva enaka 
merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš v lasti občanov, kot veljajo za stanovanja in stanovannjske 
hiše v družbeni lastnini. Merila predpiše Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora. Zaradi uskladitve z nave- 
denim zakonom in enotnega načina ugotavljanja vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini in v lastnini 
občanov je ureditev, da se vrednost teh predmetov ugotavlja 
po navedenih merilih nujno. 

9. Davek od iger na srečo 
V razpravi k delovnemu besedilu predloga zakona je bila 

dana pripomba, da naj se z zakonom določi vrednost dobitka 
od iger na srečo, do katerega se plačuje davek od iger na 
srečo ali pa naj se ta vrednost opredeli v dogovoru o usklaje- 
vanju davčne politike. 

Mnenja smo, da naj se določba, da občinska skupščina 
določi vrednost dobitka od iger na srečo, do katere se ne 
plačuje davek, zadrži in naj se ta vrednost raje opredeli v 
dogovoru o usklajevanju davčne politike, skladno z medrepu- 
bliškem dogovorom, ki usklajuje sistem in politiko obdavče- 
vanja dobitkov od iger na srečo. 

10. Davek iz skupnega dohodka občanov 
Predlog zakona vključuje določbo predlagano v delovnem 

besedilu predloga, da se za neobdavčljivi del skupnega do- 
hodka šteje dvainpolkratni poprečni osebni dohodek delavca 
v gospodarstvu SR Slovenije, ker prvotno predlagani neob- 
davčljivi del v višini trikratnega osebnega dohodka v premaj- 
hni meri deluje kot socialno politični korektiv. Glede na zadr- 
žan sistem obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva je v predlog 
zakona ponovno povzeta veljavna ureditev ugotavljanja skup- 
nega čistega dohodka zavezancev davka od kmetijstva. 

V razpravi je bilo predlagano, da naj se pri obdavčitvi 
skupnega dohodka občanov osnova znižuje in uvajajo olaj- 
šave tudi za sredstva vložena v usmerjeno porabo npr. stano- 
vanja, kredite za razširitev proizvodnje, opremo, itd. 

t Za davek iz skupnega dohodka občanov je po predlogu 
predvideno, da se zavezancem, katerim je bila pri odmeri 
davka iz gospodarskih in poklicnih ter davka od dohodkov iz 
premoženja in premoženjskih pravic (95. člen) priznana olaj- 
šava, to upošteva tudi pri odmeri davka iz skupnega dohodka 
občanov, kot da je davek odmerjen, s čimer se olajšava 
uveljavi tudi pri tem davku. Menimo, da gre pri ostalih vlože- 
nih sredstvih v usmerjeno uporabo oziroma kreditih za preši- 
roko opredelitev zato predloga ni možno upoštevati. 

11. Postopek za odmero in pobiranje davkov 
V predlog zakona so vključene spremembe glede vložitve 
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napovedi in odmere davka od kmetijstva, ki pomenijo uskladi- 
tev z zadržanim načinom obdavčitve dohodkov iz kmetijske 
dejavnosti. 

V razpravi je bilo predlagano, da se v predlogu zakona črta 
določba, da mora občan o pričetku opravljanja gospodarske 
dejavnosti v osmih dneh obvestiti za odmero davka pristojen 
organ, ker naj bi občinski upravni organ, ki izda dovoljenje za 
opravljanje gospodarske dejavnosti po uradni dolžnosti p tem 
obvestil davčni organ. 

Obveznost prijave pričetka opravljanja dejavnosti je v 139. 
členu enotno urejena za vse dejavnosti občanov, zato že iz 
tega razloga ne bi bilo utemeljeno iz takšne ureditev izločiti 
gospodarsko dejavnost. Pripomniti pa je tudi, da dan izdaje 
dovoljenja za opravljanje gospodarske dejavnosti ni vedno 
istoveten z dnem dejanskega pričetka opravljanja dejavnosti. 
Iz navedenega razloga tudi ni sprejemljiv predlog, da se črta 
sankcija za občana, ki ne sporoči v predpisanem roku pri- 
četka opravljanja dejavnosti, določena v 4. točki 222. člena 
predloga zakona. 

V delovnem besedilu predloga zakona je bila opuščena 
posebna ureditev obnove postopka. V zvezi s tem je bila v 
skupščinski razpravi dana pripomba, da bi bila ob ukinitvi 
možnost obnove postopka vprašljiva pravna varnost zave- 
zanca. 

Predlagana opustitev posebne ureditve obnove postopka v 
zakonu o davkih občanov ne pomeni, da se to izredno pravno 
sredstvo v davčnem postopku ukinja, temveč da se bodo v 
celoti uporabljale določbe o obnovi postopka z zakona o 
splošnem upravnem postopku. 

V delovno besedilo predloga so bile vgrajene določbe o 
postopku za odmero davka od nenapovedanega dohodka. Te 
določbe je bilo potrebno vgraditi v zakon glede na to, da SR 
Slovenija še ni sprejela posebnega zakona o ugotavljanju 
izvora premoženja. Vgrajene določbe so v glavnem povzete iz 
veljavnega zakona, s tem, da upoštevajo prenos pristojnosti 
vodenja tega postopka iz komisij za ugotavljanje izvora pre- 
moženja na davčne organe, ki temelji na zakonu o upravah za 
družbene prihodke. Dopolnjene so nekatere določbe, predv- 
sem z določitvijo rokov stranki in davčnemu organu, s čemer 
naj bi se zagotovil čimhitrejši postopek ugotavljanju izvora 
premoženja. Tako je določen rok, v katerem mora občan 
predložiti zahtevane podatke in roki davčnemu organu za 
izdajo sklepa o uvedbi postopka ter izdajo odločbe o odmeri 
davka. Dodana je tudi določba, da se postopek ustavi s 
sklepom v primeru, če se v postopku ugotovi, da ni znatne 
razlike med zavezančevim premoženjem in trošenjem ter ob- 
davčenimi ali neobdavčljivimi dohodki, kakor tudi v primeru, 
če davčni organ ne izda primerne odločbe v enem letu od 
izdaje sklepa o uvedbi postopka. 

V razpravi je bila dana pripomba, da oseba, zoper katero se 
uvaja postopek za odmero davka od nenapovedanega do- 
hodka še ni zavezanec in bi bilo treba ta izraz nadomestiti s 
primernejšim. 

Navedeno pripombo smo v predlogu zakona upoštevali ter 
izraz zavezanec nadomestili z izrazom občan. Izraz zavezanec 
pa smo obdržali pri označitvi osebe, zoper katero je že bil 
uveden postopek. 

Nadaljnja pripomba iz razprave je bila, naj bi se določilo, da 
morajo pojave nesorazmernega pridobivanja in trošenja sred- 
stev davčnemu organu sporočati tudi drugi organi in organi- 
zacije, s čemer naj bi odkrivanje teh pojavov dobilo širši 
družbeni pomen. 

Mnenja smo, da določbe, da morajo pojave nesorazmer- 
nega pridobivanja premoženja in trošenja sredstev davčnemu 
organu sporočiti tudi drugi organi, kot so organi javne varno- 
sti, inšpekcijske službe ter družbenopolitične organizacije ni 
umestno vključiti v zakon o davkih občanov. Navedenim orga- 
nom in organizacijam nalaga pristojnost zakon, ki ureja nji- 
hovo delovno področje, ne more pa njihovih nalog določati 
zakon o davkih občanov. 

V razpravi je bila dana pripomba glede določbe 159. člena 
predloga, po kateri mora občan na podlagi predpisov občin- 
ske skupščine predložiti podatke o svojem premoženju, da se 
s tem posega v varstvo premoženjskih pravic občana in bi bilo 
zato potrebno v zakon vgraditi napotilo, na podlagi katerega 
bi občinske skupščine ta poseg lahko opravile. 

Po predlogu zakona občinske skupščine določijo pogoje in 
merila za obveznost občanov, da predložijo podatke o svojem 

premoženju na podlagi medsebojnega dogovora, kar izklju- 
čuje različen pristop občin glede določanja teh kriterijev. 

V zvezi z določbami o obračunavanju in pobiranju davkov je 
bila v razpravi dana pripomba, da je potrebno doseči plačila 
proizvodov in storitev v roku 15 dni, kot to velja za združeno 
delo, ker je sicer nesmiselno zahtevati poravnavo davčnih 
obveznosti v predpisanih rokih. 

V celotni prihodek so vključene vse fakture, ki jih je zaveza- 
nec izdal v odmernem letu za prodane proizvode in opravljene 
storitve ne glede na to, ali so bile v tem letu tudi plačane. Rok 
za plačilo faktur za proizvode in storitve, ki jih opravijo zave- 
zanci ni nikjer določen in je odvisen od pogodbe oziroma 
dogovora z naročnikom proizvoda oziroma storitve in od 
nadaljne skrbi zavezanca za realizacijo plačila. Določbe za- 
kona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sred- 
stev, na katerega delegati opozarjajo, urejajo plačevanje ob- 
veznosti le med uporabniki družbenih sredstev in v tem za- 
konu postavljeni roki za samostojne nosilce osebnega dela ne 
veljajo. 

Pripomniti pa je, da imajo zavezanci za davek iz gospodar- 
skih dejavnosti tudi možnost zahtevati, da se jim kot celoten 
dohodek šteje realizirani prihodek, če vodijo predpisane knji- 
govodske evidence s potrebnimi podatki za razmejitev med 
celotnim prihodkom, ki ga predstavlja fakturirana realizacija 
in realiziranim prihodkom. 

V delovno besedilo predloga zakona je bila vključena spre- 
memba glede načina obračunavanja davka od osebnega do- 
hodka delavcev, ki je povzeta v predlog zakona. Navedena 
sprememba pomeni uskladitev z določbami zakona o obraču- 
navanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti. 

V razpravi je bila dana pripomba, da naj se obresti za 
nepravočasno plačane davke določijo tako, da se plačujejo 
po najvišji obrestni meri na dan nastanka obveznosti. Nave- 
dena pripomba je upoštevana na ta način, da naj bi višino 
obresti določal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z ustrez- 
nim podzakonskim aktom, kar bi omogočalo prilagajanje vi- 
šini obresti pri bančnih organizacijah. Predlagana ureditev 
zahteva uskladitev obrestnih mer za vse družbene dajatve, za 
kar je bila dana pobuda že s strani Ustavnega sodišča SRS. 

V delovno besedilo predloga zakona je bila vključena do- 
ločba, da so lastniki cestnih motornih vozil, ki opravljajo s 
temi vozili samostojno gospodarsko dejavnost kot avtopre- 
vozniki, dolžni ob registraciji predložiti dokaz o plačilu vseh 
zapadlih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ. Navedena 
določba je iz predloga zakona črtana na podlagi pripombe 
Zveze obrtnih združenj Slovenije, da ni v skladu z obrtnim 
zakonom, ker bi avtoprevoznik, ki ne bi predložil potrdila o 
plačanih obveznostih, ne imel več možnosti opravljati obrtno 
dejavnost. Prenehanje obratovanja zaradi dalj kot eno leto 
neporavnanih davčnih ali drugih družbenih obveznosti pa 
določa že obrtni zakon. 

Republiški komite za industrijo in gradbeništvo v pripom- 
bah na predlog zakona predlaga, da se črta 211. člen, ki 
določa poroštvo za plačilo davčnih obveznosti. 

Navedena pripomba je delno upoštevana s tem, da je črtana 
določba, da občinska skupščina lahko predpiše, kdaj je po- 
roštvo pogoj za pridobitev dovoljenja za samostojno opravlja- 
nje gospodarske dejavnosti, kar je predlagala tudi Zveze obrt- 
nih združenj Slovenije. Pogoji za pridobitev obrtnega dovolje- 
nja so namreč kot pravilno ugotavljata oba predlagatelja 
določeni že z obrtnim zakonom. Poroštvo v celoti pa ne bi bilo 
primerno črtati, ker je po predlagani ureditvi dana možnost, 
da bodo plačane davčne obveznosti zavezancev, ki se izmi- 
kajo plačilu predvsem s preseljevanjem iz občine v občino in 
celo v druge republike. 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v pripombah 
na predlog zakona predlaga, da se črtajo določbe prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 214. člena, ker nimajo 
nobenih značilnosti poroštva, temveč le ovirajo pravni promet 
nepremičnin oziroma ga omejujejo. Predlagana ureditev naj 
bi bila tudi v nasprotju s sprejetimi smernicami za pripravo 
predpisov s področja evidence nepremičnin, da se bodo ne- 
premičnine obvezno evidentirale in evidentiranje ne bo odvi- 
sno od volje predlagateljev. Zagotovitev zanesljive evidence 
bi morala imeti prednost pred predlagano obliko poroštva. 

Navedena določba predstavlja ukrepe za zavarovanje pla- 
čila davkov ob vsakem prometu z nepremičninami, razen v 
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,r:ia in se nanaša tako na prodajalca kot na 
; in obdarjenca nepremičnine. Ker navedena 

c ibene stranke, da poravnajo zapadle davke, 
oogodbe o prenosu nepremičnin, menimo, 

. na sjeno učinkovitost treba še naprej zadržati. V 
pr:s'o do obveznega evidentiranja nepremičnin, 

bo treba to določbo spremeniti oziroma črtati. 
V deiovno besedilo predloga ter v sam predlog zakona je 

■ov. s katero se razširja obveznost, da mora 
odtujitvijo osnovnih sredstev, s katerimi je 

najprej poravnati svoje davčne in druge 
i zavezance davka iz kmetijstva - po dejan- 
davka iz poklicnih dejavnosti. 

- , sprememba določbe o tem, kateri zave- 
: predložitvijo računa organizacijam združe- 
-'•oz predložiti davčnemu organu, da ga eviden- 

ce zavezance se vključujejo tudi zavezanci za 
davek od kmetijstva, ki se jim davek odmerja po dejanskem 
dohodku. z N 

e doiočbe 
•■kjpščinski razpravi je bila dana pripomba, da predla- 

'i-r-v pristojnosti davčnfh uprav za kaznovanje sko- 
. h prekrškov ni primerna in da bi bila ustrez- 

: r , . i se postopki vodijo pred sodnikom za prekr- 
ške. , ' , 

• jpoštevana s tem, da se predlaga, da so davčni 
r;-,tojni za kaznovanje prekrškov določenih v 222. in 

'23. .člt nu predloga zakona. 
na p;edlagano ureditev, da mora zavezanec, ki do- 

k •. priložnostnim opravljanjem poklicnih storitev 
občanom, ta dohodek .v 15 dneh prijaviti davčnemu organu, je 

dolžnosti oziroma zamuda roka opredeljena kot 
šek. Kot nov prekršek je opredeljena tudi opustitev 

• oziroma zamuda roka pri dohodkih doseženih iz na- 
<h pravic, ki jih je zavezanec prejel od občanov. 

: i :o v sne so tudi pripombe Republiškega sekretariata za 
pravosodje in upravo, da je potrebno nekatere določbe, 

višini kazni in mandatnem kaznovanju uskladiti z 
z prekrških Prav tako je upoštevan predlog navede- 

riata, da naj se spremeni določba, po kateri o 
h odločbo o prekršku, izdani na prvi stopnji 

odloča Republiška uprava za družbene prihodke tako, da je za 
cci">:rH\ o pritožbi pristojen Republiški senat za prekrške. 

Z Repubhškim,sekretariatom za pravosodje in upravo so 
usklajene tudi določbe o zastaranju postopkov za prekrške 
zaradi Kršitev določb zakona o davkih občanov v smislu 
do/očo redloga novega zakona o prekrških tako, da je dolo- 
čen Ovolotni relativni zastaralni rok oziroma štiriletni abso- 

i ral ni rok za uvedbo postopka zaradi davčnega 
prekrška. Upoštevana pa je tudi pripomba glede zastaralnega 
oko za izterjavo denarnih kazni za davčne prekrške tako, da 

zoiooon enoletni relativni zastaralni rok in dveletni abso- 
lutni zastaralni rok. 

. - .ne in končne določbe 
't do'očbah je uiejeno vprašanje, po katerih 

.. '.rti organ nadaljeval posebne postopke za 
n . cd nenapovedanega dohodka, ki so bili uve- 

dc .: pred uveljavitvijo tega zakona. / 
z<z ! i so navedeni v.uvodu obrazložitve, se v pred- 

- -1 z -jdržujejo določbe, ki se nanašajo na poglavje o 
- todkov iz kmetijstva s tem, da se: 
zohodkovni cenzusi, ki pogojujejo pravico do 
iomskih olajšav. Predlagana valorizacija ne 

1 upravičencev do teh olajšav temveč uskladitev 
osebnih dohodkov v primerih, ko se med dohodke 

zvajo udi drugi dohodki, doseženi izven kmetijske 
»z delovnega razmerja, pokojnin in podobno), 

oločba v žvezi s priznavanjem stroškov kot od- 
bitnz o ostavke pri ugotavljanju dejanskega dohodka s spre-- 

• si trnom ugotavljanja skupnega čistega dohodka 
zzzz' z ero davka iz skupnega dohodka občanov; 

oprostitev davka iz kmetijstva v primeru, ko zave- 
zanec zemljišče odda zaradi uveljavitve pravic do preživnin- 

skega varstva kmetov in oprostitev davka za zemljišča, na 
katerih so objekti za potrebe splošne ljudske obrambe; 

- uvedejo davčne olajšave za združene kmete, ki združijo 
delo in zemljišče z namenom oblikovanja kompleksa skupne 
proizvodnje; 

»Žuvedejo davčne olajšave v primeru, ko zavezanci vlagajo 
sredstva v gradnjo malih hidroelektraren. 

REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 
LJUBLJANA 

PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA NALOG Z NOSILCI 
ZA PRIPRAVO IZVEDBENIH AKTOV K ZAKONU O DAVKIH 
OBČANOV 

1. Pravilnik o poslovnih knjigah zavezancev davkov iz 
gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter evidencah zave- 
zancev davka iz kmetijske dejavnosti 

GRADIVO PRIPRAVI IN PRAVILNIK IZDA: Republiška 
uprava za družbene prihodke 

ROK: december 1982 
2. Odredba o določitvi kategorij zvezancev, ki so dolžni 

gotovinski promet evidentirati preko registrskih blagajn in 
rokih v katerih morajo ti zavezanci pričeti na ta način evi- 
dentirati gotovinski promet 

GRADIVO PRIPRAVI IN ODREDBO IZDA: Republiška unrava 
za družbene prihodke 

ROK: december 1982 
3. Odlok o načinu vrednotenja in stopnjah amortizacije 

osnovnih sredstev v lasti občanov 
GRADIVO PRIPRAVI: Republiška uprava za družbene pri- 

hodke 
ODLOK IZDA: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ROK: I. trimesečje 1983 
4. Navodilo o vsebini napovedi za odmero davkov 
GRADIVO PRIPRAVI IN NAVODILO IZDA: Republiška 

uprava za družbene prihodke 
ROK: december 1982 
5. Pravilnik o knjiženju davkov občanov 
GRADIVO PRIPRAVI IN PRAVILNIK IZDA: Republiška 

uprava za družbene prihodke 
ROK: december 1982 

6. Navodilo o izvajanju odmere in izterjave davkov in o 
vodenju evidenc: 

GRADIVO PRIPRAVI IN NAVODILO IZDA: Republiška 
uprava za družbene prihodkp 

ROK: I. polletje 1983 
7. Odlok o pogojih ob katerih morajo občani odpreti žiro 

račun 
ODLOK PRIPRAVI: Republiška uprava za družbene pri- 

hodke 
ODLOK IZDA: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ROK: december 1982 
8. Odredba o evidentiranju računov 
GRADIVO PRIPRAVI IN ODREDBO IZDA: Republiška uprava 

za družbene prihodke 
ROK: december 1982 
9. Odlok o obrestni meri za nepravočasno plačane davke 

in za preveč plačane davke 
GRADIVO PRIPRAVI: Republiška uprava za družbene pri- 

hodke 
ODLOK IZDA: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ROK: december 1982 
10. Družbeni dogovor o merilih in načinu za ugotavljanje 

osebnih dohodkov občanov, ki z osebnim delom opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost • 

GRADIVO PRIPRAVI: Posebna delovna skupina 
GRADIVO OBRAVNAVA IN DOGOVOR PODPIŠEJO: Izvršni 

svet skupščine SR Slovenije, Splošno združenje gospodarske 
zbornice Slovenije - Zveza obrtnih združenj Slovenije, Odvet- 
niška zbornica Slovenije, Republiški svet ZSS, Zadružna 
zveza Slovenije 

ROK: I polletje 1983 
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- Spremembe meril za revizijo pravdnega 

postopka 

• Predlagane so bistvene spremembe glede denarnih meril za revizijo pravdnega 
postopka in za določanje sporov majhne vrednosti 

• Namen sprememb in dopolnitev je zaustavitev števila revizij pravdnega 
postopka in s tem zmanjšanje obremenjenosti rednih sodišč s temi zadevami, 
kakor tudi s spori majhne vrednosti 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine so dobili v obravna- 
vo Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pravdnem postopku, 
z Osnutkom zakona (AS 78), ki 
naj ga Zvezni zbor sprejme po 
skrajšanem postopku. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve so manjšega pome- 
na. Zadevajo le posamezne in- 
štitute pravdnega postopka, in 
sicer tiste, kjer višina denarne- 
ga zneska ne ustreza več seda- 
njim družbenoekonomskim 
odnosom in dejanski vrednosti 
dinarja. 

Odločilna je vrednost 
spora 

Ob upoštevanju pomena in- 
štituta revizije za razvijanje in 
poenotenje sodne prakse in 
teženj povečanja števila revizij, 
s katerimi se obremenjuje delo 
sodišč, obrazložitev Osnutka 
zakona poudarja, kako nujne 
so nekatere omejitve glede po- 
mena posameznih sporov, ki 
se po Zakonu o pravdnem po- 
stopku ocenjujejo po vredno- 
sti sporov oziroma višini tož- 
benega zahtevka. 

Visoka inflacija, posebej v 

zadnjih letih, je povzročila, da 
sedanja denarna merila za 
pravdni postopek niso več 
realna. Zaradi tega spremem- 
be predvidevajo, da revizija ne 
bi bila več dovoljena, če vre- 
dnost spora ne bi presegala 
50.000 dinarjev v civilnih oziro- 
ma 300.000 dinarjev v gospo- 
darskih sporih. Mimo tega je 
predlagana dopolnitev 4. od- 
stavka 382. člena Zakona. S to 
dopolnitvijo bi bila revizija do- 
voljena, ne glede na vrednost 
spora, tudi v primerih odško- 
dnin za izgubljeno vzdrževanje 
zaradi smrti vdrževalca. S tako 
rešitvijo bi bolje zaščitili mla- 
doletne in druge vzdrževane 
osebe. 

Osnutek zakona nadalje do- 
loča znesek, ko bo sodišče 
lahko izdalo plačilni nalog 
proti toženi stranki, čeprav 
tožbi niso priložene verodo- 
stojne listine, in sicer ga povi- 
šuje s 500 na 5000 dinarjev. 

Med drugim Osnutek zako- 
na predlaga tudi spremembe 
določb, ki govore o sporih 
majhne vrednosti. Z njimi naj 
bi sodišča te vrste sporov hi- 
treje in učinkoviteje reševala. 
Po veljavnem Zakonu so spori 
majhne vrednosti tisti, kjertož- 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU - AS 78 

poravnalnih svetov na področ- 
ju, ki ga pokriva postopek, 
Osnutek zakona namesto 
dveh, predlaga rok treh mese- 
cev, ko mora poravnalni svet 
obravnavati zahtevek stranke. 
Sicer pa ima vložitev zahtevka 
poravnalnemu svetu enake 
pravne učinke kot če bi se to- 
žeča stranka obrnila na redno 
sodišče. 

Predlagane spremembe so v 
skladu s sklepi Zveznega zbo- 
ra Skupščine SFRJ, sprejetimi 
junija 1981, ko je zahteval 
sprejetje ustreznih ukrepov za 
nadaljnji razvoj samoupravne- 
ga sodstva. Ti sklepi so zahte- 
vali tudi preučitev vseh zvez- 
nih zakonov, ki zadevajo delo 
samoupravnih sodišč in pred- 
laganje sprememb njihovih 
določb, da bi čim bolj dosle- 
dno uresničevali vlogo samou- 
pravnega sodstva v političnem 
sistemu socialističnega sa- 
moupravljanja. 

Mosccococooa 

beni zahtevek ne spresega vre- 
dnosti 100 dinarjev v civilnih in 
5000 dinarjev v gospodarskih 
sporih. Osnutek predlaga, da 
bi ta mejna zneska premaknili 
na 5000 dinarjev v civilnih in 
30.000 dinarjev v gospodar- 
skih sporih. 

Uveljavitev poravnalnih 
svetov 

V skladu z zahtevami, da bi 
spore reševali po rryrni poti in 
s tem razbremenili redna sodi- 
šča, da ne bi reševala zadev 
tako imenovane majhne vre- 
dnosti, Osnutek zakona pred- 
laga, da tožeča stranka v takih 
primerih lahko neposredno za- 
hteVa sporazumno rešitev spo- 
ra pred poravnalnim svetom. 
To pa bo obvezana storiti, če 
imata obe stranki prebivališče 
oziroma bivališče na območju 
istega sodišča in ne občine, 
kakor je bilo določeno doslej. 

Zaradi nadaljnje uveljavitve 

MEDNARODNE POGODBE 

- Olajšave za izvoz izdelkov črne 

metalurgije in premoga na tržišče EGS 

• Sporazum med SFRJ in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo določa 
enostranske carinske in trgovinske koncesije Skupnosti jugoslovanskemu 
izvozu, brez protikoncesij z jugoslovanske strani 

• Z določbami o trgovinski menjavi naj bi bolj uravnotežili medsebojno trgovinsko 
menjavo in izboljšali možnosti izvažanja jugoslovanskih izdelkov na tržišče 
Skupnosti 

Da bi lahko za jugoslovanski premog in jeklo, omogočili veljajo tudi za članice EGS, je vami članicami Evropske 
izvoz izdelkov črne metalurgije enako carinsko in kvantitativ- bil 2. aprila 1980 v Beogradu skupnosti za premog in jeklo, 
in premoga, za katerega je pri- no liberalizacijo na tržiščih podpisan poseben Sporazum analogen Sporazumu o sode- 
stojna Evropska skupnost za držav članic te skupnosti, ki med SFR Jugoslavijo in drža- lovanju med SFRJ in EGS. 
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Zvezni izvršni svet je Predlog 
zakona o ratifikaciji tega Spo- 
razuma (AS 80) poslal Skup- 
ščini SFRJ oziroma Zboru re- 
publik in pokrajin, ki je pristo- 
jen za njegovo obravnavo. 

Ta Sporazum, kakor poudar- 
ja obrazložitev, vsebuje enake 
cilje in načela ter rešitve kot 
Sporazum o sodelovanju SFRJ 
in EGS. Je v skladu s skupno 
beograjsko izjavo o mednaro- 
dnem statusu SFRJ kot neuvr- 
ščene evropske sredozemske 
države, članice Skupine 77 
drža v v razvoju in v glavnem 
ustreza jugoslovanskim zahte- 
vam. Obrazložitev namreč pra- 
vi, da je v dokumentu upošte- 
vana različna stopnja gospo- 
darskega razvoja dveh part- 
nerjev, kar je vplivalo tudi na 
posamezne rešitve, posebej pa 
še na ustanovitev unilateralnih 
koncesij Skupnosti za uvoz ju- 
goslovanskih izdelkov črne 
metalurgije in premoga, brez 
recipročnih obveznosti z jugo- 
slovanske strani. 

V Sporazumu ni več obvez- 
ne klavzule o cenah, nespre- 
jemljive za SFRJ. Namesto nje 

vsebuje klavzulo, ki ustreza 
našemu predlogu. 

Boljša trgovinska 
menjava SFRJ z EGS 

Sporazum med SFRJ in 
Skupnostjo za premog in jeklo 
je sklenjen za nedoločen čas. 
Le njegov del, ki govori o trgo- 
vinski menjavi bosta podpisni- 
ci preučili po petih letih od 
dneva, ko je začel veljati. Spo- 
razum velja za izdelke črne 
metalurgije in premog, ki so 
navedeni v prilogi tega doku- 
menta, sodijo pa v pristojnost 
Skupnosti. 

Namen določb o trgovinski 
menjavi, poudarja obrazloži- 
tev, je doseganje boljše urav- 
noteženosti medsebojne trgo- 
vinske menjave, izboljšanje 
pogojev pristopa jugoslovan- 
skih izdelkov na tržišče Skup- 
nosti, kar daje možnosti za 
spremembo sedanjih neugo- 
dnih tokov v trgovini naše dr- 
žave s Skupnostjo. 

Sporazum uvaja enostran- 
ske carinske in trgovinske 
koncesije Skupnosti jugoslo- 
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vanskemu izvozu, in sicer brez 
protikoncesij z jugoslovanske 
strani. Po teh koncesijah se v 
Skupnosti v celoti ukinejo ca- 
rine in kvantitativne omejitve 
pri uvozu proizvodov črne me- 
talurgije in premoga iz Jugo- 
slavije. Izjema od tega sploš- 
nega tretmaja je poseben re- 
žim uvoza za določeno število 
»občutljivih« izdelkov, za kate- 
re se določajo letne brezcarin- 
ske omejitve. 

Klavzula o cenah iz Spora- 
zuma omogoča Skupnosti, da 
sprejme določene zaščitne 
ukrepe, če bi nizke cene jugo- 
slovanskih izdelkov povzročile 
škodo na njenem tržišču, ob 
predhodnih konzultacijah in 
sodelovanju v okviru Mešane- 

ga komiteja. Njegova naloga 
je, da skrbi za pravilno izvaja- 
nje Sporazuma, njegovo usta- 
novitev pa predvidevajo sploš- 
ne in končne določbe Spora- 
zuma. Komite daje priporočila 
in sprejema sklepe v primerih, 
ki jih določa Sporazum. Spre- 
jete odločitve so obvezne za 
sopogodbenice, ki morajo po- 
tem v skladu s svojimi predpisi 
sprejeti ustrezne ukrepe za nji- 
hovo izvajanje. 

Obrazložitev pa tudi poudar- 
ja, da se določbe Sporazuma o 
sodelovanju SFRJ in EGS, ki 
zadevajo Prosto cono, predvi- 
deno v Osimskem sporazumu, 
v celoti uporabljajo tudi za 
Sporazum med SFRJ in Skup- 
nostjo za premog in jeklo. 

- Zagotavljanje minimalnih dohodkov 

vseh kategorij delavcev  

• S konvencijo o določanju minimalnih dohodkov je zajamčen v vsaki državi, 
podpisnici ratifikacije, sistem minimalnih mezd zaradi varstva vseh kategorij 
delavcev pred pretirano nizkimi dohodki 

• Uporaba konvencije zahteva, da ima minimum prejemkov, določen v skladu z 
nacionalno prakso, moč zakonske obveznosti 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom v Skupščini SFRJ 
Predlog zakona o ratifikaciji 
Konvencije Mednarodne orga- 
nizacije dela št. 131 o minimal- 
nih osebnih dohodkih, s po- 
sebnim obravnavanjem držav v 
razvoju (AS-85), ki je bila spre- 
jeta 22. junija 1970. Obravnava 
tega zakonskega predloga je v 
pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin in Zveznega zbora. 

Konvencija določa, da mora 
biti v vsaki državi, ki jo je ratifi- 
cirala ustrezen sistem mini- 
malnih prejemkov z določenim 
avtomatizmom pri delovanju, 
da bi se zavarovale vse katego- 
rije delavcev pred pretirano 
nizkimi prejemki. Pri tem se 
izhaja iz tega, kot je poudarje- 
no v obrazložitvi, da so nastali 
ugodni pogoji za sprejetje in- 
strumenta, s katerim bi se do- 
polnile konvencije o mehani- 
zmu za določanje minimalnih 
mezd iz leta 1928 in konvencije 
o enakem nagrajevanju iz leta 
1951 ter mehanizem za dolo- 
čanje minimalnih mezd (kme- 

tijstvo) iz leta 1951. 
V obrazložitvi je poudarjeno, 

da je vprašanje minimalnega 
standarda delavcev postavlje- 
no v okvir državne politike 
ekonomskega in socialnega 
razvoja, pri čemer je zagotov- 
ljena zadostna prožnost pri 

. določanju metod in mehani- 
zmov za določanje najnižjih 
prejemkov. Čeprav konvencija 
ne vpliva neposredno na dr- 
žavne sisteme nagrajevanja, 
so minimalni prejemki, dolo- 
čeni za ustrezen način v skla- 
du z državno prakso, zakonska 
obveznost. 

Sicer pa je poudarjeno, da si 
je jugoslovanska delegacija 
dejavno prizadevala in podpi- 
rala sprejetje te konvencije na 
zasedanju generalne konfe- 
rence Mednarodne organiza- 
cije dela, upoštevajoč, da 
sprejetje takšnega instrumen- 
ta predstavlja pomemben pri- 
spevek k izboljšanju in varstvu 

, položaja delavcev, posebej v 
državah v razvoju. 

Konvencija med drugim do- 

loča višino minimalnih oseb- 
nih dohodkov, pri tem pa je 
treba nujno upoštevati potrebe 
delavcev in njihovih družin 
glede na splošno raven oseb- 
nih dohodkov v državi, življenj- 
ske stroške, dajatve iz social- 
nega zavarovanja in relativno 
življenjsko raven drugih druž- 
benih skupin kot tudi ekonom- 
ske dejavnike. 

Ko je govor o začetku veljav- 
nosti Konvencije je predvide- 
no, da naj bi bil to rok 12 me- 
secev od dneva, ko generalni 
direktor Mednarodne organi- 
zacije dela registrira ratifikaci- 
jo dveh članic. Članica, ki je 
ratificirala Konvencijo, jo lah- 
ko po desetih letih od dneva, 
ko je prvič začela veljati, odpo- 
ve. Ta odpoved začne veljati 

po enem letu od dneva njene 
registracije. Če članica v enem 
letu po izteku desetletnega ob- 
dobja ne uveljavi pravice od 
odpovedi je obvezna za na- 
slednje desetletno obdobje. 

V obrazložitvi je poudarjeno, 
da glede na to, ker je izvrševa- 
nje konvencije v naši državi v 
celoti zagotovljeno z veljavni- 
mi zakonskimi predpisi (vpra- 
šanja, ki zadevajo Konvencijo 
so urejena z ustavo SFRJ in 
ustavami republik in pokrajin, 
Zakonom o združenem delu, 
republiškimi in pokrajinskimi 
zakoni o delovnih razmerjih, 
družbenimi dogovori in sa- 
moupravnimi sporazumi), nje- 
na ratifikacija ne terja sprejetja 
novih ali spremembe veljavnih 
zveznih republiških ali pokra- 
jinskih zakonov. 
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