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Sklic sej zborov Skupščine SR Slovenije za 26. in 27. 
novembra 1984 smo objavili že v Poročevalcu, štev. 30/ 
30. 10. 1984; ker pa so predsedniki zborov dnevni red sej 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. in 27. novembra 1984 

Seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije sta sklicani za ponedeljek, 26. 
novembra 1984 in torek 27. novembra 1984, seja Družbenopoliti- 
čnega zbora Skupščine SR Slovenije pa je sklicana za ponede; 
ijek, 26. novembra 1984. 

Seje zborov 
26. novembra 1984 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
bodo obravnavali: 

- poročilo delegacij Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju osnutka zakona o sistemu 
družbene kontrole cen osnutka zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije 
združenega dela ter o obravnavi temeljev politike normalizacije 
zunanje likvidnosti 1985-1990; 

- osnutek odloka o spremembah odloka o pripravi in sprejetju 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1986 
do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000; 

- osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in eko- 
nomski politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
letu 1985 z 

- osnutkom odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1985 

- osnutkom odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 
1984 

- osnutkom odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1985 odstopijo Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 

- osnutkom odloka o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije v letu 1985 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
financiranju federacije; 

- osnutek resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbe- 
nega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1985; 

- poročilo o graditvi neproizvodnih in negospodarskih investi- 
cijskih objektov v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 1984. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi: 
- osnutek odloka o spremembah odloka o ciljih in nalogah 

skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1984: 

razširili, obravnavo nekaterih aktov pa odložili, objav- 
ljamo tokrat glede na te spremembe ponovno dnevne 
rede sej zborov v celoti. 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino; 

- osnutek odloka o spremembah odloka'o skupni devizni poli- 
tiki Jugoslavije za leto 1984; »» 

- osnutek zakona o določitvi skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1985; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sred- 
stvih rezerv. 

Družbenopolitični zbor bo obravnaval tudi: 
- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 

za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionar- 
jev v SR Sloveniji; 

- osnutek programa dela Družbenopolitičnega zbora Sku- 
pščine SR Slovenije za leto 1985; 

- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbeno- 
političnih organizacij; 

- volitve in imenovanja. 

- Seje zborov 
27. novembra 1984 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uskla- 

jevanju dogovora o davčnem sistemu in dogovora o davčni politiki; 
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Sociali- 

stične republike Slovenije za leto 1984; 
- predlog za izdajo zakona o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona; 
- predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in 

osnov davkov za leto 1985; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in 

stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti temeljnega 

zakona o tobaku v SR Sloveniji s predlogom zakona; 
- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 

za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionar- 
jev v SR Sloveniji; 

- predlog dogovora o izdajanju doplačilne poštne znamke »Vlit 
svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85«; 

- predlog družbenega dogovora o varčevanju, racionalni 
porabi in solidarnosti med republikami in avtonomnima pokraji- 
nama ob pomanjkanju električne energije; 

- soglasje k spremembi statuta Prešernovega sklada. 
Oba zbora Imata na dnevnem redu sej še: 

- osnutek programa dela zbora za leto 1985; 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov. 

OSNUTEK DOGOVORA 
o temeljih davčne politike str. 3 

PREDLOG DOGOVORA 
o usklajevanju davčnega sistema * str. 14 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 
o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju 
in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji str. 25 



ZVEZNI IZVRŠNI SVET Zvezni sekretariat 
28. štev. 43-1/83 za finance 
Prepisano 3. X. 1984 
Beograd 

PREDLOG DOGOVORA 

o usklajevanju davčnega sistema 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
Generalni sekretariat 
Beograd 

Kot prilogo vam pošiljamo predlog dogovora o 
usklajevanju davčnega sistema in osnutek dogo- 
vora o temeljih davčne politike. Naprošamo vas, da 
ju po končanem postopku usklajevanja in sprejema- 
nja v republiških skupščinah in skupščinah avtono- 
mnih pokrajin predložite Skupščini SFRJ. 

1. Besedilo predloga dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema je pripravila Medrepubliško- 
pokrajinska delovna skupina za davčni sistem na 
sestanku z dne 22. in 23. avgusta 1984, in je bilo 
verificirano dne 19. 9. 1984 na sestanku republiških 
in pokrajinskih sekretarjev za finance in zveznega 
sekretarja za finance. Besedilo predloga dogovora 
je pripravljeno na osnovi pripomb skupščin republik 
in avtonomnih pokrajin in je bilo usklajeno na stro- 
kovnem nivoju, in sicer v besedilu, ki vam je predlo- 
ženo, s tem, da so v obrazložitvi dana in ponovljena 
različna mnenja glede vprašanja definiranja davčne 
osnove pri davku iz dohodka organizacij združe- 
nega dela, obsega obdavčevanja premičnin in 
neobdavčljivega zneska pri davku od skupnega 
dohodka občana (2 ali 3 povprečna osebna 
dohodka). To so še odprta vprašanja za uskladitev 

dogovora, ki ga je Skupščini SFRJ predložil Zvezni 
izvršni svet s pismom (38 str. pov. br. 371/83) z dne 
15. 12. 1983. 

V skladu s sklepom Zveznega izvršnega sveta z 
dne 17. 7. 1984, na kateri je bil sprejet osnutek 
dogovora o temeljih davčne politike in predložen 
Skupščini SFRJ (pismo ZIS 38 br. 43-2/84) z dne 18. 
7. 1984 s pripombo, da se ta dogovor prouči hkrati z 
dogovorom o usklajevanju davčnega sistema, vam 
dostavljamo tudi novelirano besedilo osnutka dogo- 
vora o temeljih davčnega sistema. 

Noveliranje besedila obeh dogovorov je bilo 
opravljeno v skladu s sklepom Zveznega izvršnega 
sveta, v tem smislu, da so določbe sistemskega 
značaja zajete v dogovoru o usklajevanju davčnega 
sistema, določbe, ki imajo značaj davčne politike, 
pa v osnutku dogovora o temeljih davčne politike. 

3. Ker sta osnutek dogovora o usklajevanju dav- 
čnega sistema in osnutek dogovora o temeljih 
davčne politike sprejeta v Zveznem izvršnem svetu, 
se predlaga, da Generalni sekretariat Zveznega 
izvršnega sveta kar najhitreje predloži Skupščini 
SFRJ novelirana besedila dogovora, ki jih dostav- 
ljamo v prilogi, zaradi nadaljnjega postopka usklaje- 
vanja. 

NAMESTNIK SEKRETARJA 
dr. Dragutin Grupkovič 

Na podlagi 265. člena ustave SFRJ, Skupščina Socialistične 
republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Socialistične 
republike Črne Gore, Sabor Socialistične republike Hrvatske, 
Sobranje socialistične republike Makedonije, Skupščina 
Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične 
republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne pokra- 
jine Kosovsa in Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine 
Vojvodine sklenejo 

DOGOVOR 
o usklajevanju davčnega sistema 

1. člen 
Republike in avtonomni pokrajini (v nadaljnjem besedilu: 

udeleženci dogovora) soglašajo, da zaradi zagotavljanja enot- 
nosti in stabilnosti jugoslovanskega trga uskladijo davčni 
sistem, razen sistema prometnih davkov na izdelke in storitve, 
ki predstavljajo vrste davkov in njihove osnovne vire. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da so vrste davkov: 
1. davek od dohodka, 
2. davek od osebnega dohodka delavcev, 
3. davek od osebnega dohodka kmetijske dejavnosti, 
4. davek od osebnega dohodka od gospodarske dejavnosti, 
5. davek od osebnega dohodka od poklicne dejavosti, 
6. davek od nadomestil od avtorskih pravic, patentov in 

tehničnih izboljšav, 
7. davek na dohodek od premoženja in premoženjskih 

pravic, 

8. davek na premoženje, 
9. davek na dediščine in darila, 

10. davek na dobitke od iger na srečo, 
11. davek od skupnega prihodka občanov, 
12. davek od dohodka tuje osebe od gospodarske in profe- 
sionalne dejavnosti, 
13. davek za nadomestilo, ustvarjeno na podlagi vlaganja 
sredstev tuje osebe v organizacijo združenega dela, 
14. davek na dohodek, ustvarjen od prevozne dejavnosti tuje 
osebe, ki nima predstavništva na ozemlju Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, 
15. davek od prometa nepremičnin in pravic 
Udeleženci dogovora soglašajo, da so temeljne sestavine 
davka: 

1. davčni zavezanec, 
2. davčna osnova 
3. davčne stopnje 
4. davčne olajšave in oprostitve. 

1. Davek od dohodka 

2. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 

davčni zavezanci od dohodka temeljna organizacija združe- 
nega dela, delovna skupnost in drugi uporabnik družbenih 
sredstev, ki določa dohodek v skladu z zakonom, s katerim se 
ureja pridobivanje in razporejanje skupnega prihodka in do- 
hodka. 
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3. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da predstav- 

lja davčno osnovo ustvarjeni dohodek zmanjšan za: 
- obveznosti določene z zakonom in na podlagi zakona, 
- obveznosti do delovne organizacije, ki opravlja dela, ki so 

skupnega pomena za temeljne organizacije v delovni organi- 
zaciji ali drugi organizaciji združenega dela, 

- zajamčene osebne dohodke delavcev, 
- del dohodka, ki pripada tuji osebi na podlagi vlaganja 

sredstev v temeljne organizacije združenega dela. 

4. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so stop- 

nje iz dohodka sorazmerne, da pa so lahko različne po pano- 
gah, skupinah in podskupinah dejavnosti. 

5. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da prepišejo davčne olaj- 

šave in oprostitve plačila davka od dohodka zaradi spodbuja- 
nja izvoza, izboljšanja ekonomskega položaja delavcev v jam- 
skem kopu, spodbujanja zaposlovanja, kot tudi zaradi ure- 
sničevanja drugih ciljev ekonomsko stabilizacijske in 
razvojne politike. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko oprostijo plačila 
davka od dohodka delovne skupnosti družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopoli- 
tičnih organizacij in družbenih organizacij. Udeleženci dogo- 
vora soglašajo, da predpišejo, da se obračunani znesek davka 
od dohodka za davek plačan v tujini za del dohodka ustvarje- 
nega v tujini. 

2. Davek od osebnega dohodka delavcev 

6. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec od osebnega dohodka delavca: 
- delavec, ki pridobiva osebni dohodek v združenem delu 

ali občan, ki pridobiva prihodek z delom, ki je za obdavčeva- 
nje izenačen z združenim delom; 
- delavec, zaposlen pri domači, tuji fizični ali civilni pravni 

osebi; 
- državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

ki pridobiva osebni dohodek z delom v jugoslovanskem pred- 
stavništvu ali v poslovni enoti, ki jo v tujini ustanovi organiza- 
cija združenega dela in 
- tuji državljani, ki pridobivajo osebni dohodek z delom na 

ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

7. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da davčno 

osnovo od osebnega dohodka predstavljajo: 
- osebni dohodek, ki ga delavec pridobi v združenem delu 

ali prihodek, ki ga pridobi občan z delom, ki je za obdavčeva- 
nje izenačen z združenim delom, 
- osebni dohodek, pridobljen z delom pri fizični ali civilno 

pravni osebi, 
- osebni dohodek, ki ga pridobi državljan Socialistične 

federativne republike Jugoslavije z delom v jugoslovanskem 
predstavništvu ali poslovni enoti, ki jo v tujini ustanovi organi- 
zacija združenega dela in 
- osebni dohodek, ki ga tuji državljan pridobi z delom na 

ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se predpiše, da se 

davek od osebnega dohodka delavca ne plača od prejemkov 
na osnovi: 
- odlikovanj in priznanj, ki jih dajo družbenopolitične skup- 

nosti; 
- borčevskega dodatka; 
- pravic na podlagi predpisov vojnih in mirnodobskih 

vojaških invalidov; 
- pravic na podlagi predpisa za nosilce »Partizanske spo- 

menice leta 1941«; 
- otroškega dodatka; 
- nagrad, ki jih podeljujejo družbenopolitične skupnosti, 

samoupravne interesne skupnosti in druge družbenopolitične 
skupnosti: 

- s področja znanosti, literature in umetnosti, z akti Organi- 
zacije združenih narodov in njenih organizacij in z akti med- 
narodnih organizacij; 
- nadomestil za potne stroške za službena potovanja; za 

razporeditev na delo v drugo mesto, za ločeno življenje in 
drugo; 

- nadomestila za prevozne stroške ob preselitvi in za pre- 
voz na delo in z dela; 

- pokojnine in invalidnine in drugih prejemkov na podlagi 
pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja; 
- nadomestila učencem in študentom v času praktičnega 

dela; 
- nadomestila za delo v času rehabilitacije; 
- osebnega dohodka delavca v varstvenih delavnicah za 

poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov; 
- nadomestila učencem, študentom in mladincem v njiho- 

vih zadrugah in servisih in 
- osebnega dohodka pripravnika med pripravniškim 

stažem. 
Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko predpišejo, da 

osebni dohodek niso tudi drugi prejemki, ki so predpisani z 
zakonom. 

8. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo proporcio- 

nalne davčne stopnje od osebnega dohodka delavca, da pa so 
lahko različne za osebni dohodek pridobljen na ozemlju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in v tujini. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se davek 
od osebnega dohodka delavca plača po povečani stopnji od 
osebnega dohodka upokojenca v delovnem razmerju in od 
osebnega dohodka delavca v delovnem razmerju za delo, ki je 
daljše od polnega delovnega časa, razen kadar je bil delavec 
dolžan, da dela dlje od polnega delovnega časa na podlagi 
zakona. 

9. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo davčne olaj- 

šave in oprostitve davka od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja zaradi spodbujanja delavca za uresničevanje eko- 
nomsko stabilizacijske razvojne in socialne politike, kot tudi 
zaradi spodbujanja zaposlovanja pripravnikov in drugih de- 
lavcev. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se 
obračunani znesek davka od osebnega dohodka delavca, ki 
ga je državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije 
pridobil v tujini v jugoslovanskem predstavništvu ali v 
poslovni enoti, ki jo ustanovi organizacija združenega dela, 
zmanjša za davek plačan v tujini na ta osebni dohodek. 

3. Davek od osebnega dohodka iz kmetijske 
dejavnosti 

10. člen T 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti: 
- lastnik ali uživalec zemljišča, ki se kot takšno vodi v 

zemljiškem katastru po stanju na dan 31. decembra pred 
letom, za katero se davek odmerja, kot tudi vsaka druga 
oseba, ki pridobiva osebni dohodek iz kmetijske dejavnosti in 
- kmet, ki svoje delo, zemljo, delovna sredstva oziroma 

druga sredstva, do katerih ima lastninsko pravico, združi v 
kmetijsko zadrugo oziroma združi neposredno ali prek kmetij- 
ske zadruge ali druge oblike združevanja kmetov zaradi sode- 
lovanja z organizacijo združenega dela in na tej podlagi 
pridobi del čistega dohodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, če več last- 
nikov ali uporabnikov zemlje tvori eno gospodinjstvo, je 
davčni zavezanec praviloma eden od polnoletnih družinskih 
članov (predstavnik družine). 

11. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko predpišejo, da je 

davčna osnova od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti 
katastrski dohodek ali dejanski osebni dohodek. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da katastr- 
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ski dohodek predstavlja dohodek od zemlje, ki jo je mogoče 
izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo, ne glede ali se za to 
proizvodnjo uporablja ali ne, dejanski osebni dohodek pa 
predstavlja skupni dohodek vplačan v koledarskem letu, 

•zmanjšan za stroške poslovanja, ki so bili nujni za pridobiva- 
nje tega dohodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 
stroški poslovanja, ki so nujni za pridobivanje skupnega do- 
hodka: ,. , 

- izdatki za porabljeni osnovni, pomožni in pogonski mate- 
rial; - 

- izplačani osebni dohodki delavcev v visim zneskov, ki so 
prijavljeni skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki 
vsebujejo tudi plačane davke in prispevke; 

- amortizacija strojev, orodja in inventarja, katerih rok tra- 
janja je daljši od enega leta, kot tudi nujni stroški za njihovo 
vzdrževanje in zavarovalne premije; 

- izdatki za orodje in drobni inventar, katerega rok trajanja 
je krajši od enega leta; 

- izdatki za vdrževanje ekonomskih stavb; 
- izdatki za prodajo proizvodnje in 
- plačane obresti za kredite za obratna sredstva, dobljena 

od bank in hranilno-kreditnih organizacij. 
Udeleženci dogovora soglašajo, da za davčnega zavezanca 

od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki davek plača 
po dejanskem osebnem dohodku, predpišejo vodenje poslov- 
nih knjig ali drugi način določanja dejanskega dohodka in 
poslovnih stroškov. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko predpišejo, da 
davek po dejanskem osebnem dohodku plača zavezanec, ki 
pridobiva dohodke, ki precej presegajo katastrski prihodek, 
povečani dohodki pa izvirajo od visoko akumulativne rastlin- 
ske ali živinorejske proizvodnje, ki ob določanju lestvic kata- 
strskega dohodka niso prišle v strukturo povprečne proizvod- 
nje zaradi redke zastopanosti na določenem področju, kot 
tudi zavezanec, ki pridobiva dohodke od proizvodnje, ki ni v 
veliki meri ali neposredno vezana na obdelavo zemlje (vejo 
živali, pitanje prašičev in govedi na industrijski način, dreve- 
sničarstvo, trsničarstvo, sadike in podobno). 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da predstav- 
lja davčno osnovo od osebnega dohodka iz kmetijske dejav- 
nosti, za zavezance, ki osebni dohodek pridobivajo na podlagi 
združevanja dela in zemlje katastrski dohodek, če je to zanj 
ugodneje. , 

12. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo proporcio- 

nalne davčne stopnje od osebnega dohodka iz kmetijske 
dejavnosti, da pa so lahko različne, odvisno ali se davek plača 
po katastrskem dohodku ali dejanskem osebnem dohodku. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 
davčne stopnje iz prvega odstavka tega člena, ki se plačajo po 
katastrskem dohodku, lahko različne po skupinah katastrskih 
občin ali po posameznih katastrskih občinah, kot tudi odvisne 
od tega ali je zavezancu ali članom njegove družine kmetij- 
stvo osnovna dejavnost. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so lahko 
davčne stopnje iz prvega odstavka tega člena, ki se plačajo po 
dejanskem osebnem dohodku, različne odvisno od vrste 
dejavnosti, pogojev gospodarjenja, mestu kjer se dejavnost 
opravlja, kot tudi odvisno od tega ali je zavezancu ali članom 
njegove družine kmetijstvo osnovna dejavnost. 

Udeleženici dogovora soglašajo, da lahko predpišejo višjo 
davčno stopnjo na osnovo, ki preseže vrednost, ki je določena 
z zakonom. 

13. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo davčne olaj- 

šave in oprostitve plačila davka od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti zaradi spodbujanja procesa združeva- 
nja, kot tudi zaradi olajšave socialnega značaja. 

4. Davek od osebnega dohodka iz 
gospodarske dejavnosti 

14. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec od osebnega dohodka iz opravljanja gospodarske 
dejavnosti delovni človek, ki z osebnim delom s sredtvi v lasti 
občanov samostojno, kot stalni ali začasni poklic opravlja 
obrtno, gostinsko, prevozniško ali drugo gospodarsko dejav- 
nost. 

15. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se davek 

od osebnega dohodka iz gospodarske dejavnosti plača pravi- 
loma po dejanskem osebnem dohodku, izjemoma pa v pavšal- 
nem znesku ali v odstotku od vsakega posebej ustvarjenega 
bruto prihodka. Udeleženci dogovora soglašajo, da pred- 
pišejo, da predstavlja dejanski osebni dohodek skupni doho- 
dek vplačan v koledarskem letu, zmanjšan za stroške poslova- 
nja, ki so bili nujni za pridobivanje tega dohodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 
stroški poslovanja, ki so nujni za pridobivanje skupnega do- 
hodka: 

- vrednost porabljenega osnovnega, pomožnega in pogon- 
skega materiala in surovin, kot tudi prevozni stroški za ta 
material in surovine; 

ir izplačani osebni dohoki delavcev v višini zneska, ki je bil 
prijavljen skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki 
vsebujejo tudi plačane davke in prispevke; 

- izplačane nagrade učencem pri praktičnem pouku, če je 
plačilo nagrad predvideno z dogovorom o praktičnem pouku 
učencev; 

- stroški za redno vzdrževanje strojev, orodja in naprav, 
razen stroškov, ki so po veljavnih predpisih za temeljne orga- 
nizacije združenega dela, stroški investicijskega vzdrževanja; 

- amortizacija osnovnih sredstev in inventarja, katerih rok 
trajanja je daljši kot leto dni, po stopnji, ki je predpisana z 
zakonom; 

- izplačani stroški zakupnine za zemljišče, poslovne pro- 
store, stroje, naprave idr.; 

- izplačani stroški za čiščenje, vzdrževanje higijene v 
poslovnih prostorih in inventarja ter stroški za vodenje 
poslovnih knjig, če so za ta izplačila plačani davki in pri- 
spevki; 

- izplačani stroški za ogrevanje in razsvetljavo poslovnih 
prostorov, za higijensko tehnično zaščito pri delu, stroški za 
razstavljanje na sejmih, razstavah in revijah, poštno-telegraf- 
ski in telefonski stroški, nakup strokovne literature in uradnih 
listov, pisarniški in drugi podobni stroški; 

- plačane premije za zavarovanje delavcev, delovnih sred- 
stev in poslovnih prostorov; 

- plačane obresti za kredite za osnovna in obratna sredstva 
dobljena od bank in hranilno kreditnih organizacij; 
- plačani prispevki gospodarskim zbornicam; 
- vrednost orodja, katerega rok trajanja je krajši od enega 

leta, ali katerega rok trajanja je daljši od enega leta, če 
posamezna vrednost tega orodja ni večja od z zakonom 
določenega zneska; 

- plačane takse, ki jih je davčni zavezanec imel v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti; 

- izplačane dnevnice, potni stroški, terenski dodatki, nado- 
mestila za družbeno prehrano in nadomestila za letni dopust 
delavcev v delovnem razmerju, kot tudi nadomestilo stroškov 
za prevoz delavcev z javnimi prometnimi sredstvi za prihod na 
delo in odhod z dela, največ pa do višine, ki je določena s 
kolektivnim dogovorom; 

- izplačane dnevnice in potni stroški davčnega zavezanca 
in 

- izplačani stroški za glasbo v gostinskem obratu, pod 
pogojem, da so na ta izplačila obračunani in plačani davki, 
prispevki in druge dajatve. 

- Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se 
davčnemu zavezancu iz osebnega dohodka od gospodarske 
dejavnosti lahko priznajo tudi drugi stroški, ki so nujni za 
pridobitev skupnega dohodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da morajo 
biti vsi stroški poslovnega poslovanja posebej izkazani in 
dokumentirani z računi in da je zavezanec iz prvega odstavka 
tega člena, ki davek plača po dejanskem osebnem dohodku, 
dolžan voditi poslovne knjige (knjigo prometa idr.). 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 
zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki davek plača po 
dejanskem osebnem dohodku dolžan, da izda račun (fakturo) 
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za vsak posamezen ustvarjen promet ali, da ustvarjen promet 
registrira v registrski blagajni. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da davek iz 
prvega odstavka tega člena v letnem povšalnem znesku plača 
zavezanec, ki dejavnost opravlja v manjšem obsegu, pod 
pogojem, da za dopolnilno delo ne uporablja več kot enega 
delavca in da ne pridobiva višjega osebnega dohodka od 
povprečnega letnega čistega osebnega dohodka ustvarje- 
nega v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokra- 
jine. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da davek iz 
prvega odstavka tega člena v odstotku od vsakega posa- 
mezno pridobljenega bruto dohodka plača zavezanec, ki 
občasno opravlja dejavnost z opravljanjem določenih storitev 
družbeno pravnim osebam, civilno pravnim osebam in delov- 
nim ljudem, ki opravljajo samostojne dejavnosti pod pogojem 
da vodijo poslovne knjige. 

16. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 

davčne stopnje iz osebnega dohodka od gospodarske dejav- 
nosti sorazmerne, da pa so lahko tudi različne po vrstah 
dejavnosti, pogojih gospodarjenja in v odvisnosti od mesta 
kjer se dejavnost odvija. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko predpišejo višjo 
stopnjo na osnovo, ki presega vrednost, ki jo določa zakon. 

17. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo davčne 

oljašave in oprostitve od davka iz osebnega dohodka od 
gospodarske dejavnosti s področja malega gospodarstva, 
spodbujanja zaposlovanja, združevanja dela in sredstev, kot 
tudi olajšave socialnega značaja. 

5. Davek od osebnega dohodka iz poklicne 
dejavnosti 

18. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec od osebnega dohodka iz profesionalne dejavnosti 
delovni človek, ki z osebnim delom samostojno, zaradi stal- 
nega ali začasnega poklica opravlja umetniško ali drugo kul- 
turno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost. 

19. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se davek 

iz poklicne dejavnosti plača praviloma po dejanskem oseb- 
nem dohodku, izjemoma pa v pavšalnem znesku ali v 
odstotku od vsakega posamezno ustvarjenega bruto pri- 
hodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da predstav- 
lja dejanski osebni dohodek skupni prihodek vplačan v kole- 
darskem letu, zmanjšan za stroške poslovanja, ki so bili nujni 
za pridobivanje dohodka. 

Udeleženci dohodka soglašajo, da predpišejo, da so 
stroški, ki so nujni za pridobivanje skupnega dohodka: 

- vrednost materiala; 
- izplačani osebni dohodki delavcev v višini zneska prijav- 

ljenega skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki 
vsebujejo tudi plačane davke in prispevke; 

- amortizacije opreme in poslovnih prostorov; 
- izplačani stroški zakupnine poslovnih prostorov; 
- izplačani stroški za čiščenje in vzdrževanje higijene 

poslovnih prostorov in inventarja ter stroški za vodenje 
poslovnih knjig, če so za to plačani davki in prispevki; 
- izplačani stroški za ogrevanje in osvetljavo poslovnih 

prostorov, poštno telegrafski in telefonski stroški, nakup stro- 
kovne literature in uradnih listov, pisarniški in drugi podobni 
stroški; 

- plačane premije za zavarovanje delavcev, opreme in 
poslovnih prostorov; 

- plačane obresti za kredite za osnovna in obratna sredstva 
dobljena od bank in hranilno kreditnih organizacij; 
- plačani prispevki zbornicam in strokovnim združenjem; 
- izplačane dnevnice, potni stroški in nadomestila za letni 

dopu%t delavcev, kot tudi nadomestilo za stroške za prevoz 

delavcev s sredstvi javnega prometa za prihod na delo in 
odhod z dela, vendar največ do višine, ki je določena s 
kolektivnim dogovorom in 

- izplačane dnevnice in potni stroški davčnega zavezanca 
pod pogoji, da jih je plačal in knjižil. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je 
mogoče davčnemu zavezancu od poklicne dejavnosti priznati 
tudi druge stroške, ki so nujni za pridobivanje dohodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da morajo 
biti vsi stroški poslovanja posebej izkazani in dokumentirani z 
računi in da je zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki 
plača davek po stvarnem osebnem dohodku dolžan voditi 
poslovne knjige. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da davek iz 
prvega odstavka tega člena v letnem pavšalnem znesku plača 
zavezanec, ki dejavnost opravlja v manjšem obsegu, pod 
pogojem, da ne uporablja dopolnilno delo več kot enega 
delavca in da ne pridobiva osebnega dohodka, ki je višji od 
povprečnega letnega čistega osebnega dohodka pridoblje- 
nega v gospodarstvu v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da davek iz 
prvega odstavka tega člena plača zavezanec v odstotku od 
posameznega pridobljenega bruto dohodka, ki občasno 
opravlja profesionalno dejavnost z opravljanjem določenih 
storitev družbeno pravnim osebam, civilno pravnim osebam 
in delovnim ljudem, ki opravljajo samostojno dejavnost pod 
pogojem, da vodijo poslovne knjige. 

20. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 

davčne stopnje od osebnega dohodka iz poklicne dejavnosti 
proporcionalne, da pa so lahko različne po vrstah dejavnosti, 
pogojih gospodarjenja in odvinso od mesta kjer se dejavnost 
opravlja. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko predpišejo višjo 
stopnjo na osnovo, ki presega vrednost, ki jo določa zakon. 

21. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo davčne olaj- 

šave in oprostitve od davka od osebnega dohodka iz profesio- 
nalne dejavnosti zaradi spodbujanja zaposlovanja, kot tudi 
druge olajšave ekonomskega in socialnega značaja. 

6. Davek iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav 

22. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav: 
- državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

ki pridobiva nadomestilo iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, ki so zaščitene z zakonom; 

- državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
ki pridobiva nadomestilo iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav v tujini, pod pogojem, da zavezanec sta- 
nuje na ozemlju Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije in 

- tuja pravna in fizična oseba, ki nadomestilo iz avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih izboljšav pridobi na ozemlju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

23. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se davek 

iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav plača po 
dejanskem osebnem dohodku ali v odstotku od vsakega 
posameznega ustvarjenega bruto prihodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da predstav- 
lja dejanski osebni dohodek, ustvarjen v koledarskem letu na 
podlagi nadomestil od avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, zmanjšan za stroške, ki so bili nujni za pridobivanje 
tega prihodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da za zavezanca, ki plača 
davek po odbitku predpišejo stroške, ki so nujni za pridobiva- 
nje prihodka: 

- za kiparska dela, tapiserije izdelane v materialu, keramo- 
plastiko in umetniško 
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- za umetniško fotografijo s področja znanosti, kulture in 
gospodarstva, zidno slikarstvo in slikarstvo v prostoru v tehni- 
kah freska, grafika, mozaik, intarzija, emajl, intarzirani in 
emajlirani predmeti in podobno, kostimografijo (gledališki in 
modni kostim izdelan v materialu) in umetniška obdelava 
tekstila (tkani in tiskani tekstil), 35 odstotkov od prihodka; 

- za slikarska dela, grafična dela, industrijsko oblikovanje z 
izdelavo modelov in maket, drobno plastiko, de|a vizualne 
komunikacije, dela s področja notranje arhitekture in obde- 
lava fasad objektov, oblikovanje prostora, dela na področju 
hortikulture in opravljanje umetniškega nadzorstva pri izde- 
lavi modelov in maket, umetniške rešitve za scenografijo, 
znanstvena, strokovna, književna-publicistična, glasbena in 
kinematografska dela ter restavratorska in konzervatorska 
dela na področju kulture in umetnosti 30 odstotkov od pri- 
hodka; 
- za izvajanje umetniških del (igranje, petje, gledališka in 

filmska igra, recitiranje), prevodi, snemanje filmov in idejne 
skice za tapiserijo in kostimografijo, kadar se ne izdelujejo v 
materialu, 15 odstotkov od prihodka in 
- za ostala dela razen patentov in tehničnih izboljšav 25 

odstotkov od prihodka. 
Udeleženci dogovora soglašajo, da prepišejo, da se avtorju, 

ki davek od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav 
plača po dejanskem osebnem dohodku, v stroških prizna tudi 
nadomestilo, ki ga avtor plača Jugoslovanski avtorski agen- 
ciji, Zavodu za zaščito avtorskih glasbenih pravic in ostalim 
organizacijam združenega dela, ki so pooblaščene za prodajo 
in plačilo prihodka od umetniških in ostalih avtorskih del. 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so stroški, 
ki so nujni za pridobivanje prihodka od patentov in tehničnih 
izboljšav: 
- takse in stroški, ki se plačajo za zaščito patenta po 

potrdilu pristojnega organa za zaščito patenta; 
- stroški za izdelavo načrta in tehničnega opisa patenta 

oziroma tehnične izboljšave, ki so bili sestavni del prijave s 
katero se od pristojnega organa zahteva zaščita patenta ozi- 
roma tehnične izboljšave, s potrdilom strokovne osebe, ki je 
izdelala te načrte in tehnične opise, da pa potrdilo o storških 
izda Združenje jugoslovanskih izumiteljev, na zahtevo izumi- 
telja in 

- stroški za izdelavo samo enega prototipa zaradi preverja- 
nja patenta oziroma tehnične izboljšave, ki je prijavljena ozi- 
roma zaščitena, če je prototip izdelan v organizaciji združe- 
nega dela, ki lahko potrdi, da poravna stroške izumitelj, če pa 
je izumitelj izdelal prototip v lastni režiji se priznajo dejasnki 
stroški za izdelavo prototipa, da pa potrdilo o realnosti teh 
stroškov izda Združenje jugoslovanskih izumiteljev na 
zahtevo izumitelja. Udeleženci dogovora soglašajo, da pred- 
pišejo, da morajo biti vsi stroški posebej izkazani in dokumen- 
tirani z računi in da je zavezanec iz prvega odstavka tega 
člena, ki plača davek po dejanskem osebnem dohodku dolžan 
voditi poslovne knjige. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se na 
zahtevo davčnega zavezanca stroški priznajo v dejanskem 
znesku, če zavezanec za to predloži potrebne dokaze. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se ose- 
bam, ki niso avtorji del, ampak samo nosilci lastninskih avtor- 
skih pravic (nasledniki in drugi nosilci lastninskih avtorskih 
pravic) priznajo kot stroške samo nadomestila za storitve, ki 
jih plačajo Jugoslovanski avtorski agenciji, Zavodu za zaščito 
glasbenih avtorskih pravic in ostalim organizacijam združe- 
nega dela, pooblaščenim za prodajo in plačilo prihodka od 
umetniških in ostalih avtorskih del. 

24. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 

davčne stopnje iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav sorazmerne, da pa so lahko različne, odvisno od 
avtorskih pravic patentov in tehničnih izboljšav in odvisno od 
tega ali je ta dohodek pridobljen na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije ali v tujini. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so lahko 
davčne stopnje iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, ki jjh plačajo tuje osebe različne, odvisne od tega ali 
ta dohodek pridobiva tuja fizična ali pravna oseba. 

Udeleženci dogovbra soglašajo, da predpišejo, da so 
davčne stopnje iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 

izboljšav lahko različne, odvisno od tega če nadomestilo na 
podlagi avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav pri- 
dobiva sam avtor ali oseba na katero je prenešena avtorska 
pravica. 

25. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo davčne ola- 

jšave in oprostitev od davka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav zaradi spodbujanja znanstveno tehni- 
čnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se 
obračunani davčni znesek iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, na nadomestilo, ki ga državljan Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije pridobi v tujini, 
zmanjša za davek plačan v tujini na to nadomestilo. 

7. Davek od dohodka iz premoženja 

26. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec od dohodka iz premoženja in premoženjskih pra- 
vic državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in civilno pravna oseba, ki pridobiva prihodek od dajanja v 
zakup ali podzakup zemljišča, stavbe, dela stavbe, stanova- 
nja, dela stanovanja, opreme in prevoznih sredstev, kot tudi 
dohodka od drugega premoženja in premoženjskih pravic. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 
zavezanec iz prvega odstavka tega člena tudi tuja fizična in 
pravna oseba, ki pridobiva dohodek od premoženja na ozem- 
lju Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

27. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se davek 

od dohodka iz premoženja in premoženjskih pravic plača po 
dejanskem dohodku, v pavšalnem znesku ali v odstotku od 
vsakega posameznega pridobljenega bruto prihodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je dejan- 
ski dohodek skupni dohodek vplačan v koledarskem letu, 
zmanjšan za stroške, ki so nujni za pridobivanje tega pri- 
hodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 
stroški nujni za pridobivanje skupnega dohodka: stroški za 
investicijsko in tekoče vzdrževanje, stavb in druge lastnine, 
stroški za upravljanje lastnine, kot tudi stroški, za katere 
zavezanec predloži potrebna dokazila. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da lahko 
davek iz prvega odstavka tega člena v odstotku od vsakega 
posebej pridobljenega bruto prihodka plača davčni zaveza- 
nec, ki dohodek pridobiva od družbeno pravnih oseb, civilno 
pravnih oseb in delovnih ljudi, ki opravljajo samostojne dejav- 
nosti pod pogojem, da vodijo poslovne knjige. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo višino 
dohodka od lastnine od katerega se plača davek v letnem 
pavšalnem znesku. 

28. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 

davčne stopnje od dohodka iz premoženja, ki se plačajo po 
dejanskem dohodku progresivne, da pa so lahko tudi 
različne, odvisno od vrste dohodka in od tega ali jih pridobiva 
državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
civilno pravna, tuja fizična ali pravna oseba. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 
davčne stopnje od dohodka iz premoženja, ki se plača v 
odstotku od vsakega posameznega pridobljenega bruto 
dohodka sorazmerne, da pa so lahko različne, odvisno od 
tega ali jih pridobiva državljan Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, civilno pravna oseba, tuja fizična ali pravna 
oseba. 

29. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo davčne ola- 

jšave in oprostitve socialnega značaja od davka od dohodka 
od premoženja. • 

6 poročevalec 



8. Davek iz premoženja 

30. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec iz premoženja civilno pravna oseba in državljan 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki ima v lasti: 

- stanovanjsko stavbo ali stanovanje, 
- poslovni prostor, 
- stavbo ali stanovanje za počitek ali rekreacijo, 
- garažo, 
- potniško motorno vozilo, 
- avtobus, 
- terensko motorno vozilo, 
- terensko priključno vozilo, 
- traktor, 
- kombajn, 
- plovni objekt 
- zrakoplov, 

31. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se davek 

iz premoženja plača po progresivni stopnji ali v pavšalnem 
znesku, odvisno od vrste ali vrednosti premoženja. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da predstav- 
lja davčno osnovo iz premoženja vrednost premoženja 
določena v skladu z zakonom, zmanjšana za znesek enoletne 
amortizacije, kot tudi za znesek vzdrževalnih stroškov in 
stroškov za upravljanje premoženja. 

32. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo olajšave in 

oprostitve plačila davka iz premoženja za: 
- stanovanje ali stanovanjsko stavbo v kateri stanuje last- 

nik ali člani njegove družine, nosilec pravice preužitka, upo- 
rabe ali stanovanja do velikosti površine stanovanja ali stano- 
vanjske stavbe v skladu z zakonom; 

- stanovanje ali stanovanjsko stavbo lastnika v kateri sta- 
nuje nosilec stanovanjske pravice; 
- stavbe ali drugi objekti razglašeni za kulturne in zgodo- 

vinske spomenike, samostani in džamije; 
- ekonomsko stavbo, ki jo kmetijsko gospodinjstvo upo- 

rablja za spravilo kmetijskih proizvodov, živali, kmetijskih 
strojev in orodja; 

- osebni avtomobil do 1,6 I delovne prostornine motorja in 
osebni avtomobil, ki ga ima invalid, ki je po zakonu o obda- 
včevanju proizvodov in storitev v prometu oproščen pri 
nakupu plačila davka na promet; 
- plovni objekti do 8 m dolžine; 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo olajšave in 

oprostitve plačila davka iz premoženja za premoženje, ki je 
lastniku namenjeno za opravljanje dejavnosti. 

9. Davek na dediščine in darila 

33. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, daje davčni 

zavezanec na dediščine in darila državljan Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in tuji državljan, ki na ozemlju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije podeduje ali 
prejme kot darilo nepremično premoženje, pravico preužitka 
na nepremičnine, kot tudi če podeduje ali prejme kot darilo 
čremično premoženje, katere vrednost presega določeni zne- 
sek in civilno pravna oseba, ki iz tujine podeduje denar ali 
prejme kot darilo denar. 

34. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je 

osnova za dedovanje in darilo prometna vrednost dedova- 
nega ali kot darilo prejetega premoženja ali pravice v trenutku 
nastanka davčne obveznosti, po odbitku dolgov in stroškov, 
ki bremenijo premoženje in pravic na katere se splača davek 
na dediščino in darilo. 

35. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo progresivne 

davčne stopnje dediščine in darilo, da pa so lahko različne 

odvisno od vrste in vrednosti dediščine ali kot darilo prejetega 
premoženja ali pravice, kot tudi odvisno od dednega reda 
zavezanca tega davka glede na zapustnika oziroma daro- 
valca. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 
davčne stopnje na dediščino in darilo lahko različne, odvisno 
od tega ali je naslednik ali obdarovalec zemljišče in gospodar- 
ska stavba v kmetijstvu, kmetijstvo osnovna dejavnost. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo večje davčne 
stopnje na dediščino in darilo za zavezance, ki podedujejo 
kmetijsko zemljišče in jim kmetijstvo ni osnovna dejavnost. 

36. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo oprostitev 

plačila davka na dediščine in darila zavezancu, ki je z zapust- 
nikom oziroma darovalcem v prvem dednem redu, kot tudi 
nasledniku oziroma obdarovalcu, katerega koli dednega reda, 
ki podeduje ali prejme kot darilo stanovanje pod pogojem, da 
nima drugega stanovanja in da je z zapustnikom oziroma 
darovalcem živel v skupnem gospodinjstvu ob smrti zapust- 
nika oziroma darovalca, kot tudi nasledniku ali obdarovalcu 
kateregakoli dednega reda, ki podeduje ali prejme kot darilo 
kmetijsko zemljišče in mu je kmetijstvo osnovna dejavnost. 

10. Davek na dobitke od iger na srečo 

37. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec davka na dobitke od iger na srečo državljan Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije in tuji državljan, ki 
na ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije 
pridobi dobitek od iger na srečo. 

38. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je 

davčna osnova na dobitke od iger na srečo vsak posamezni 
dobitek od iger na srečo, če pa je dobitek od iger na srečo 
predmet je prometna vrednost stvari v vrednosti v trenutku 
pridobljenega dobitka od iger na srečo. 

39. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo sorazmerno 

davčno stopnjo na dobitek od iger na srečo. 

40. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo oprostitev 

od plačila davka na dobitek od iger na srečo za posamezne 
dobitke od iger na srečo do zneska 10.000 dinarjev. 

11. Davek od skupnega dohodka občanov 

41. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da je davčni zavezanec od 

skupnega dohodka državljan Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in tuji državljan, ki doseže skupni letni čisti 
dohodek podložen plačilu tega davka v Socialistični federa- 
tivni republiki Jugoslaviji. 

42. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je 

davčna osnova od skupnega dohodka skupni čisti dohodek 
ustvarjen v enem koledarskem letu, zmanjšan za vrednost 
dvojnega povprečnega čistega osebnega dohodka zaposle- 
nih v gospodarstvu republike avtonomne oziroma pokrajine 
in da se povprečni osebni dohodek določi po podatkih repu- 
bliškega oziroma pokrajinskega zavoda za statistiko za devet 
mesecev leta za katero se določa davek. 

deleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je skupni 
letni čisti dohodek skupni znesek vseh osebnih dohodkov in 
prihodkov, pokojnin in nadomestil osebnega dohodka na 
podlagi socialnega zavarovanja, ki ga je davčni zavezanec od 
skupnega dohodka doseže v enem koledarskem letu, zmanj- 
šan za vrednost plačanih davkov, olajšav in oprostitev, pri- 
spevkov in krajevnega samoprispevka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da skupni 
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letni čisti dohodek ne zajema: 
- prejemkov, ki po 7. členu tega dogovora niso osebni 

dohodki in niso zavezani obdavčenju, 
- prejemkov po predpisih o socialnem zavarovanju, razen 

pokojnine in nadomestila osebnih dohodkov v času zadržano- 
sti za delo zaradi bolezni in poškodb, 
- nadomestil v času začasne nezaposlenosti, 
- nadomestil, ki se izplačujejo na podlagi članstva v akade- 

miji znanosti, 
- prejemkov občanov na račun pomoči zaradi uničenja ali 

poškodbe premoženja zaradi elementarnih nesreč in drugih 
izrednih dogodkov, 

- prejemkov na račun pomoči družini umrlega delavca, 
- dobitkov od iger na srečo, 
- zneska vplačanega posojila z javnim vpisom v letu za 

katerega je odmera davka, 
- zneska stroškov zagovora doktorske disertacije in magi- 

strskega dela davčnega zavezanca, 
- zneska stroškov za vsak neodkupljen patent in tehnično 

izboljšavo v letu v katerem so patentirani in 
- zneska izdatka na račun članarine družbenopolitičneim 

organizacijam. 

43. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo davčno ola- 

jšavo davčnemu zavezancu od skupnega dohodka zaradi 
zmanjšanja davčne ošnove v višini povprečnega čistega 
dohodka zaposlenih v gospodarstvu v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini, za vsakega člana ožje družine, ki ga je 
zavezanec dolžan vzdrževati. 

44. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo progresivne 

davčne stopnje od skupnega dohodka občanov. 

12. Davek od dohodka tuje osebe od 
gospodarske in poklicne dejavnosti 

45. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec od dohodka tuje osebe od gospodarske in 
poklicne dejavnosti tuja oseba, ki na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije doseže dohodek od gospo- 
darske in poklicne dejavnosti. 

46. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se davek 

od dohodka tuje osebe od gospodarske ali poklicne dejavno- 
sti plača po dejanskem dohodku če ima predstavništvo na 
ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije ali v 
odstotku od vsakega posameznega doseženega bruto do- 
hodka. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je dejan- 
ski dohodek skupni dohodek davčnega zavezanca dosežen v 
enem koledarskem letu na ozemlju socialistične federativne 
republike Jugoslavije, zmanjšan za materialne stroške, amor- 
tizacijo in izplačane osebne dohodke. 

47. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo sorazmerne 

davčne stopnje od dohodka tuje osebe od gospodarske in 
poklicne dejavnosti, ki pa so lahko sorazmerne in različne, 
odvisno od vrste dejavnosti in od tega ali je zavezanec tuja 
fizična ali pravna oseba. 

13. Davek iz nadomestil doseženih na podlagi 
vlaganja sredstev tujih oseb v organizacije 
združenega dela 

48. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec iz nadomestil, doseženih na podlagi vlaganja sred- 
stev v organizacije združenega dela tuja oseba na ozemlju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki doseže 
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nadomestilo za gospodarjenje z vloženimi sredstvi kot del 
deleža tuje osebe v dohodku ustvarjenem s skupnim poslova- 
njem. 

49. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je 

davčna osnova iz nadomestil doseženih na podlagi vlaganj 
sredstev tujih oseb v organizacije združenega dela nadome- 
stilo za gospodarjenje z vloženimi sredstvi kot del deleža tuje 
osebe v dohodku organizacije združenega dela ustvarjenega 
s skupnim poslovanjem. 

50.člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo sorazmerno 

davčno stopnjo na nadomestilo ustvarjeno na podlagi vlaga- 
nja sredstev tuje osebe v organizacijo združenega dela. 

51. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo olajšave od 

plačila davka iz nadomestil doseženih na podlagi vlaganja 
sredstev tujih oseb v organizacijo združenega dela če tuja 
oseba del ali ves znesek nadomestila reinvestira ali deponira v 
banki. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se med- 
narodne korporacije za investicije v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji v kapitalu katerih so udeležene organiza- 
cije združenega dela in mednarodne organizacije, ki so po 
mednarodnih pogodbah oproščene plačila tega davka, opro- 
stijo plačila davka na nadomestilo doseženo na ozemlju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije za gospodar- 
jenje z vloženimi sredstvi kot del deleža teh korporacij v 
dohodku doseženem s skupnim poslovanjem sorazmerno 
deležu sredstev organizacij združenega dela in takšnih med- 
narodnih organizacij v skupnem kapitalu (skladih) teh korpo- 
racij. 

14. Davek od dohodka, doseženega od 
prevozniške dejavnosti tuje osebe, ki nima 
predstavništva na območju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

52. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, daje davčni 

zavezanec od dohodka, doseženega od prevozniške dejavno- 
sti tuje osebe, ki nima predstavništva na območju Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije tuja oseba, ki ustvari 
dohodek od prevozniške dejavnosti in ki nima predstavništva 
na ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
pod pogojem reciprocitete. 

53. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo da je davčna 

osnova od dohodka doseženega od prevozniške dejavnosti 
tuje osebe, ki nima predstavništva na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije vsak posebej ustvarjeni 
bruto dohodek. 

54. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo sorazmerno 

davčno stopnjo na dohodek dosežen od prevozniške dejavno- 
sti tuje osebe, ki nima predstavništva na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpiše tudi nižjo ali 
višjo stopnjo od predpisane za davčne zavezance, ki pripa- 
dajo državam, ki jugoslovanskim prevoznikom zaračunajo 
ustrezni davek po nižjih ali višjih stopnjah. 

15. Davek od prometa nepremičnin in pravic 

55. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je pred- 

met obdavčevanja tega davka promet nepremičnin in pravic. 
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56. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je davčni 

zavezanec od prometa nepremičnin in pravic prodajalec 
nepremičnin oziroma pravic. 

57. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je 

davčna osnova od prometa nepremičnin in pravic prometna 
vrednost, pri gradbenih objektih pa tudi razlika med pro- 
metno in gradbeno vrednostjo. 

58. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da so 

davčne stopnje od prometa nepremičnin in pravic lahko sora- 
zmerne, progresivne in različne odvisno od vrste in vrednosti 
prometa nepremičnin in pravic. 

Prehodne in končne določbe 

59. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo najpozneje v 

šestih mesecih od dneva podpisa tega dogovora uskladili 
svoje predpise z obveznostmi sprejetimi s tem dogovorom. 

60. člen 
Z veljavnostjo tega dogovora preneha veljati Dogovor o 

temeljih sistema davka (Uradni list SFRJ, št. 61/81) in dogovor 
o temeljih sistema in politike obdavčevanja skupnega pri- 
hodka občanov (Uradni list SFRJ, št. 62/79). 

61. člen 
Dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 

stavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 
62. člen 

Dogovor bo objavljen v Uradnem listu SFRJ. 
Beograd, septembra 1984 

Za skupščino SR Bosno in Hercegovino 

Za Skupščino SR Črno Gore 

Za Sabor SR Hrvatske 

Za Sobranje SR Makedonije 

Za Skupščino SR Slovenije 

Za Skupščino SR Srbije 

Za Skupščino SAP Kosovo 

Za Skupščino SAP Vojvodine 

OBRAZLOŽITEV 

Besedilo predloga dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema je pripravljeno v skladu z določbo 265. člena ustave 
SFRJ ter opredelitev izraženih v dokumentih Komisije zvez- 
nega sveta za probleme ekonomske stabilizacije. 

Predlog dogovora je izdelala medrepubliško pokrajinska 
delovna skupina sestavljena iz predstavnikov republiških in 
pokrajinskih sekretariatov za finance, s sodelovanjem pred- 
stavnikov Zveznega sekretariata za finance, kot pobudnikov 
in koordinatorjev. Predlog dogovora temelji na naslednjih 
opredelitvah: 

- povečanju mesta in vloge davka iz dohodka organizacij 
združenega dela in davka iz osebnih dohodkov ter prihodkov 
delavcev, delovnih ljudi in občanov v sistemu obdavčevanja 
oziroma zadovoljevanju splošnih družbenih potreb; 

- popolnejšem uresničevanju načela plačila davka organi- 
zacij združenega dela sorazmerno z gibanjem dohodka ozi- 
roma plačilu davka delavcev in občanov sorazmerno z eko- 
nomsko močjo, zaradi zagotavljanja enakega ekonomskega 
položaja organizacij združenega dela, delavcev in občanov; 

- povečanju vloge davčnega sistema kot instrumenta eko- 
nomske, stabilizacijske in socialne politike, namesto domi- 
nantne fiskalne funkcije obdavčevanja. 

Temeljne značilnosti predloga dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema so naslednje; 

- usklajevanje vrst davkov; - usklajevanje osnovnih virov 
vsake vrste davka (davčni zavezanec, davčna osnova, vrste 
davčnih stopenj, določene davčne olajšave in oprostitve); 

- izenačevanje predmetov obdavčevanja pri davkih na pre- 
moženje; 

- povečanje pomena davka na skupni dohodek občanov z 
znižanjem neobdavčenega zneska, s čemer se povečuje šte- 
vilo zavezancev in omogoča učinkovitejše delovanje davčne 
progresije; 

- spremembe glede davčne obravnave dohodka in osebnih 
dohodkov, ki jih organizacije združenega dela in občani 
ustvarjajo v tujini; 

- izboljšanje in izenačevanje rešitev glede ustreznega obda- 
včevanja tujih oseb. 

S tem se, v primerjavi s sedanjim davčnim sistemom, ki velja 
v republikah in avtonomnih pokrajinah, doseže enotnost 
glede vrst davkov, kot tudi izenačevanje temeljnih virov dav- 

čnega sistema. Prav tako se dosežejo tudi določena izboljša- 
nja zaradi ustreznega obdavčevanja posameznih kategorij 
zavezancev. Predlog dogovora vsebuje koncept sistema: 

— obdavčevanje osebnih dohodkov po proporcionalnih 
stopnjah pri osnovnem obdavčevanju in s progresivnimi stop- 
njami pri davku iz skupnega prihodka občanov; 

- obdavčevanje prihodka od premoženja in premoženja na 
podlagi dedovanja, ki. odraža večjo ekonomsko moč po pro- 
gresivnih stopnjah pri osnovnem obdavčevanju in š progre- 
sivnimi stopnjami pri davku iz skupnega dohodka občanov. 

Takšen davčni sistem, ki temelji na kombinirani uporabi 
sistema proporcionalnega in progresivnega obdavčevanja, 
omogoča uporabo prednosti enega ali drugega sistema, z 
izogibanjem negativnih učinkov, s tem pa zagotavlja realiza- 
cijo ustavnih načel plačila davka sorazmerno ekonomski moči 
zavezanca in nagrajevanje po delu, kot tudi realizacijo eko- 
nomske in socialne funkcije davčnega sistema. 

|. DAVEK OD DOHODKA 
Zaradi odpravljanja negativnih posledic to je razlik v 

sistemu in politiki davka iz dohodka organizacij združenega 
dela je v predlogu dogovora predlog za usklajevanje osnovnih 
virov (zavezanec, davčna osnova, vrste davčnih stopenj ter 
davčne oprostitve in olajšave). 

Davčni zavezanec 
V vseh republikah in avtonomnih pokrajinah je z zakoni 

določeno, da so davčni zavezanci iz dohodka temeljne orga- 
nizacije združenega dela in drugi uporabniki družbenih sred- 
stev, razen delovnih skupnosti družbenpolitičnih skupnosti, 
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih delovnih skup- 
nosti, ki jih določa zakon, kar pa je bilo različno urejeno po 
republikah in avtonomnih pokrajinah. Upoštevajoč obstoječe 
razlike je pri definiranju davčnega zavezanca v predlogu 
dogovora dana enotna rešitev, da bi v vseh republikah in 
avtonomnih pokrajinah na enak način definirali davčnega 
zavezanca. 

Po predloženi rešitvi je v predlogu dogovora davčni zaveza- 
nec iz dohodka temeljna organizacija združenega dela, 
delovna skupnost in drugi uporabniki družbenih sredstev, ki 
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ugotavljajo dohodek v soglasju z zakonom s katerim se ureja 
ugotavljanje in razporejanje skupnega prihodka in dohodka. 

Takšna rešitev je bila dana v skladu z ustavo SFRJ (33. člen) 
in ZZD (112. člen) zaradi izenačevanja ekonomskega položaja 
organizacij zdrženega dela iz gospodarstva in negospodar- 
stva, kar pa je v skladu z dolgoročnim programom ekonomske 
stabilizacije. 

Na takšno rešitev je dala pripombo Skupščina SR Srbije in 
predlagala, da delovne skupnosti družbenopolitičnih skup- 
nosti, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacij in družbenih organizacij (96. čl. in 97. čl ZZD) ne 
bodo zavezanci tega dogovora in ne kot je predloženo, da 
bodo davčni zavezanci, in da so po 5. členu lahko oproščeni 
plačila davka. 

Davčna osnova 
Pri definiciji davčne osnove iz dohodka so bile v sedanjem 

davčnem sistemu med republikami in avtonomnimi pokraj- 
nami razlike. Osnovne razlike se kažejo pri izločanju, ki so 
izključena iz osnove (dohodka) in ki so različna med republi- 
kami in avtonomnima pokrajinama. Največje razlike pri 
zmanjšanju dohodka kot davčne osnove izvirajo iz izločanja 
sredstev (zmanjšanje dohodka) za osebne dohodke tako v 
bruto znesku kot za povprečne osebne dohodke ali v določe- 
nem odstotku od povprečno doseženih osebnih dohodkov, 
medtem ko druge republike in pokrajini nimajo takšnega 
zmanjšanja. Prav tako so še druga številna izločanja iz 
dohodka - davčne osnove - kar vodi do pomembnih razlik 
med republikami in avtonomnima pokrajinama pri razbreme- 
njevanju dohodka kot bruto davčne osnove in ustvarja 
določene motnje na enotnem jugoslovanskem trgu. Zaradi 
odpravljanja nejasnosti med republikami in avtonomnima 
pokrajinama pri določanju davčne osnove od dohodka je v 
predlogu dogovora predložena rešitev, da predstavlja davčno 
osnovo od dohodka ustvarjeni dohodek zmanjšan za: 

- obveznosti določene z zakonom in na podlagi zakona; 
- obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo naloge 

skupnega pomena za temeljne organizacije v delovni organi- 
zaciji aH drugi organizaciji združenega dela; 

- zajamčene osebne dohodke delavcev; 
- del dohodka, ki pripada tuji osebi na podlagi vlaganja 

sredstev v temeljno organizacijo združenega dela. Pri določa- 
nju davčne osnove od dohodka je bilo upoštevano, da se v 
čim večji meri izogne dvojnemu obdavčevanju posameznih 
elementov dohodka. 

Z izključevanjem obveznosti do delovnih skupnosti, ki 
opravljajo naloge za temeljne organizacije v delovni organiza- 
ciji se izogne dvojnemu obdavčevanju tega dela dohodka. 

Upoštevajoč razlike, ki se pojavljajo pri izločanju osebnih 
dohodkov iz osnove (dohodka), kar je pripeljalo do pomemb- 
nih razlik med republikami in avtonomnima pokrajinama pri 
razbremenjevanju dohodka kot bruto davčne osnove je pred- 
log, da se dohodek zmanjša za zajamčene osebne dohodke, 
kar v veliki meri prispeva k izenačevanju sistema obdavčeva- 
nja dohodka. 

Za izvzetje zajamčenega dohodka iz davčne osnove je pod- 
laga v 2. odstavku 33. člena ustave SFRJ po katerem se 
obveznost plačila davka določa v odvisnosti od sposobnosti 
in možnosti gospodarstva, da zagotovi zadovoljevanje oseb- 
nih in skupnih potreb delavcev in potreb razširjene reproduk- 
cije, kot tudi v skladu s 3. odstavkom 153. člena zakona o 
združenem delu, po katerem temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki ne ustvarijo dohodka nad višino z zakonom 
zajamčenih osebnih dohodkov ne plačajo davka iz dohodka. 
Prav tako izvzetje zajamčenega osebnega dohodka pomeni 
tudi enakopravno obravnavanje tega dela dohodka pri vseh 
temeljnih organizacijah združenega dela in enakomernejšo 
razdelitev davčnega bremena med organizacije združenega 
dela, grupacije in panoge, usklajajoč višino davčne obvezno- 
sti z ekonomsko močjo davčnega zavezanca. 

Z danim predlogom definiranja davčne osnove prevladuje 
mnenje, da se s predlogom dogovora odpravljajo obstoječe 
razlike med republikami in pokrajinama, da se zagotavlja 
boljše delovanje enotnega jugoslovanskega trga, s tem pa se 
zagotavljajo cilji ekonomske stabilizacije gospodarstva v ce- 
loti. 

Na rešitve v osnutku dogovora je dal pripombe Sabor SR 

Hrvatske in dal predlog, da se v 3. členu tretja alinea (»zaja- 
mčene osebne dohodke«) črta iz besedila dogovora iz nasled- 
njih razlogov: 

»Predloženi koncept obdavčevanja dohodka je nesprejem- 
ljiv iz več razlogov. Prvič se s tem v družbenoekonomski 
sistem, čeprav na indirekten način, spet vrača kategorija 
dobička kot nekaj kar je funkcija cilja našega gospodarskega 
subjekta. Drugič pomikanje davčnega bremena k tistemu delu 
dohodka, ki se izloča za razširitev materialne osnove dela, 
direktno zadeva produktivnejše in ekonomsko učinkovitejše 
organizacije združenega dela. Tretjič obdavčevanje pretežno 
tistega dela dohodka, ki se izloča za akumulacijo lahko pov- 
zroči določene neracionalnosti v interni delitvi (stimuliralo bo 
delovne organizacije za povečanje zaposlenosti, posebej nek- 
valificirane delovne sile, kar bo negativno vplivalo na poveča- 
nje produktivnosti dela). 

Po našem mnenju pride v poštev takšna ureditev davka iz 
dohodka, ki vzame za osnovo integralni dohodek zmanjšan 
samo za tiste elemente s katerimi se izogne dvojnemu obda- 
včevanju. Davčne stopnje bi morale biti sorazmerne in dife- 
rencirane po panogah dejavnosti odvisno od višine dohodka 
na delavca. Prednosti takšne ureditve te davčne oblike bi bile 
večkratne. Upoštevali bi se različni pogoji in možnosti prido- 
bivanja dohodka po panogah in grupacijah, izognili pa bi se 
destimuliranju nadpovprečno učinkovitih organizacij v isti 
panogi, odpravljena bi bila diskriminacija posameznih ele- 
mentov delitve dohodka itd«. 

Pripombe Sabora SR Hrvatske so bile ponovljene tudi pri 
izdelavi tega besedila dogovora. 

Davčne stopnje 
Davčne stopnje od dohodka se precej razlikujejo po repu- 

blikah in avtonomnih pokrajinah, kar pa se v veliki meri kaže v 
ekonomskem položaju zavezancev tega davka na enotnem 
jugoslovanskem trgu. 

Rešitev dana v predlogu dogovora je, da so stopnje tega 
davka sorazmerne in da so lahko različne po panogah, skupin 
in podskupin dejavnosti. 

Z diferencirano politiko sorazmernih stopenj bi omogočili 
razvojne cilje posameznih panog, skupin, podskupin dejavno- 
sti z ustvarjanjem približno enakih pogojev gospodarjenja. 

S sprejemom sorazmernih stopenj, različnih po panogah, 
skupinah in podskupinah dejavnosti je bilo upoštevano 
ustreznejše zajemanje sredstev prek davka iz dohodka po 
ekonomski moči davčnega zavezanca to je, da bo organiza- 
cija z večjim dohodkom z uporabo sorazmernih stopenj pri- 
spevala v večji meri za zadovoljevanje splošnih in družbenih 
potreb. 

Davčne olajšave in oprostitve 
Republike in avtonomni pokrajini v skladu z razvojno poli- 

tiko posameznih dejavnosti, davčnimi olajšavami in oprosti- 
tvami davka od dohodka pomembno pomagajo k hitrejšemu 
razvoju določenih prednostnih dejavnosti in določenih razvoj- 
nih programov. 

Davčne olajšave in davčne oprostitve so uvedene za: 
- spodbujanje razvoja prednostnih dejavnosti predvide- 

nimi z družbenimi razvojnimi načrti, z oproščanjem dohodka 
od plačila tega davka za zavezance iz določenih dejavnosti ali 
z odstopanjem obračunanega davka zavezancev z obvez- 
nostjo, da se sredstva odstopljenega davka vnesejo v 
poslovna sredstva in se uporabijo za realizacijo razvojnega 
programa; 

- spodbujanje premagovanja ekonomskih težav in 
- saniranje določenih organizacij združenega dela, ki so <■ 

utrpele večjo škodo zaradi elementarnih nezgod. 
Razen naštetih davčnih olajšav in davčnih oprostitev, ki se 

nanašajo na določene davčne zavezance so olajšave tudi 
izvzetje od obdavčevanja določenih delov dohodka, ki se 
porabijo za določene namene pri vseh davčnih zavezancih (za 
stanovanjsko graditev, za varovanje in zaščito človekovega 
okolja, za splošno ljudsko obrambo, za razvoj manj razvitih 
področij itd.). 

Predlog dogovora predvideva davčne oprostitve in olajšave 
plačila davka od dohodka zaradi stimuliranja izvoza, izboljša- 
nja ekonomskega položaja rudnikov z jamskim kopom, stimu- 
liranja zaposlovanja kot tudi zaradi uresničevanja in drugih 
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ciljev ekonomsko-stabilizacijske politike. 
S predlogom dogovora je dana možnost oprostitve plačila 

davka od dohodka delovnih skupnosti družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopoli- 
tičnih organizacij in družbenih organizacij. 

II DAVKI OD OSEBNEGA DOHODKA IN 
PRIHODKA DELAVCEV IN OBČANOV 

Razlike v sistemu obdavčevanja osebnih dohodkov in pri- 
hodkov delavcev in občanov v republikah in avtonomnih 
pokrajinah z ene strani in enotni cilji obdavčevanja kažejo na 
potrebo po usklajevanju tako sistema obdavčevanja dohodka 
organizacij združenega dela, kot tudi usklajevanja sistema 
obdavčevanja osebnih dohodkov in prihodkov delavcev in 
občanov. 

Kot je že v uvodu poudarjeno je s predlogom dogovora 
predloženo ustanavljanje deset vrst davkov občanov v vseh 
republikah in avtonomnih pokrajinah, kar pomeni, da je pred- 
ložen sistem posameznega obdavčevanja osebnih dohodkov 
in prihodkov občanov v osnovnem obdavčevanju, z davkom 
na skupni prihodek občanov kot dopolnilnim in korektivnim 
faktorjem o obdavčevanju. Osnovni razlogi za predlaganje 
takšnega sistema so v oceni, daje z njim omogočeno vodenje 
selektivne politike v obdavčevanju pri posameznih kategori- 
jah osebnih dohodkov in prihodkov, z davkom na skupni 
prihodek občanov pa zajemanje skupne ekonomske moči 
davčnih zavezancev. 

V predlogu dogovora so predlagane rešitve sistema odav- 
čevanja občanov v skladu s stališči o davčnem sistemu, ki so 
bila izražena v dokumentih Komisije zveznih svetov za pro- 
bleme ekonomske stabilizacije. 

Davek od osebnega dohodka delavca 
Pri davku od osebnega dohodka delavca je novost predlo- 

ženih rešitev v spremembi načela obdavčevanja osebnih 
dohodkov delavcev v jugoslovanskih predstavništvih ali v 
poslovnih enotah, ki jih v tujini ustanovi organizacija združe- 
nega dela. 

V dosedanjem sistemu so bili delavci za osebni dohodek 
ustvarjen v jugoslovanskem predstavništvu v tujini v načelu 
zavezanci plačila tega davka, toda pod pogojem, da se na tao 
osebni dohodek ne plača davek po predpisih države, v kateri 
je bil dosežen. Ker pa se na takšen osebni dohodek praviloma 
vedno plača davek v državi v kateri je ustvarjen je neobdavčen 
doma. Skupščina SAP Vojvodine predlaga, da se obdrži 
obstoječa rešitev v sistemu. 

Po predloženi rešitvi je osebni dohodek jugoslovanskih 
državljanov ustvarjen z delom v jugoslovanskih predstavniš- 
tvih in v poslovnih enotah v tujini zavezan obdavčevanju v 
naši državi, da pa se od obračunanega zneska tega davka na 
osebni dohodek ustvarjen v tujini prizna kot zmanjšanje 
plačani davek v tujini na ta osebni dohodek. 

Po predloženi rešitvi je davčna osnova osebni dohodek, ki 
ga delavec ustvari v združenem delu ali prihodek, ki je za 
namen obdavčevanja izenačen z združenim delom. Predlog 
dogovora predvideva kateri prejemki niso osebni dohodek, je 
pa predvideno, da republike in pokrajini lahko predpišejo, da 
niso osebni dohodek tudi drugi prejemki. Takšna možnost je 
predlagana v predlogu dogovora zaradi tega, ker so nekateri 
prejemki značilni samo za posamezne republike, kot naprimer 
v SR Sloveniji prejemki borcev za severno mejo od leta 1918 
do 1919 in v SR Srbiji prejemki nosilcev Karadjordjeve zvezde 
idr. 

Po predloženem predlogu naj bi bile stopnje tega davka 
sorazmerne in različne, tako da bi bile povečane davčne 
stopnje za osebni dohodek upokojencev v delovnem razmerju 
in iz osebnih dohodkov delavcev v delovnem razmerju za delo 
daljše od polnega delovnega časa, razen kadar je bil delavec 
dolžan delati dlje od polnega delovnega časa po zakonu. 

Ker je osebni dohodek rezultat živega in minulega dela 
delavca in je osnova za obdavčevanje je bil v obravnavi tudi 
predlog, da je treba tudi pokojnine kot rezultat minulega dela 
obdavčevati. Razen tega prevladuje mnenje da bi zajemanje 
pokojnin v osnovnem obdavčevanju prispevalo k popolnejši 
uporabi načela splošnosti in sorazmernosti plačevanja davka 
po ekonomski moči zavezanca. Prevladalo je stališče, da 

pokojnine ne bi bile zavezane plačilu tega davka glede na 
samo naravo pokojnin, ki so rezultat minulega dela vse 
delovne dobe delovnega človeka, da so največkrat premalo 
valorizirane, da bi to pomenilo udarec za standard upokojen- 
cev itd. Povedano je bilo mnenje, da sedanji sistem zajemanja 
z davkom na skupni prihodek občanov samo visokih pokojnin 
najbolj ustreza sedanjemu trenutku in družbenim opredeli- 
tvam. 

Davek od osebnega dohodka iz kmetijske 
dejavnosti 

Izhajajoč iz opredelitev za čim realnejše obdavčevanje kme- 
tov in njihovo izenačevanje glede plačevanja davka z ostalimi 
delovnimi ljudmi in občani je bila vprašanju obdavčevanju 
kmetov posvečena posebna pozornost. Temeljno vprašanje 
pri konceptu sistema obdavčevanja kmetov se pojavi pri izbiri 
davčne osnove. 

Temeljna dilema je obdavčevanje po dejanskem osebnem 
dohodku oziroma katastrskem prihodku. 

Upoštevajoč vse pozitivne in negativne strani tako dejan- 
skega dohodka in katastrskega prihodka kot osnove za 
obdavčevanje, kot tudi značilnosti in strukturo kmetijskih 
površin, strukturo imetja, starostno strukturo kmetjskega pre- 
bivalstva, usposobljenost služb za družbene prihodke v obči- 
nah, da opravljajo razdelitev in plačilo dejanskega dohodka 
za prek 4 milijone zavezancev tega davka je ocenjeno, da je 
najsprejemljivejše, da v tem trenutku in v krajšem časovnem 
obdobju vzporedno obstaja tako obdavčevanje po dejanskem 
osebnem dohodku kot katastrskem prihodku kot osnove za 
obdavčevanje kmetov. 

Predlog dogovora predvideva usklajevanje definicije dejan- 
skega osebnega dohodka kot osnove za obdavčevanje ozi- 
roma kaj predstavlja skupni prihodek, poslovne stroške, 
amortizacijo in dejanski dohodek. Katastrski prihodek se 
določa s posebnim zakonom in ga za obdavčevanje ni bilo 
treba podrobneje definirati s tem dogovorom. 

Pri tem konceptu se bo dejanski osebni dohodek precej bolj 
uporabljal kot do zdaj in se bo uporabljal za vse zavezance, ki 
ustvarjajo prihodke, precej veče od katastrskega prihodka, 
povečani prihodki pa izvirajo od visoko akumulativnih panog 
rastlinske in živinorejske proizvodnje, ki pri določanju lestvic 
katastrskega prihodka niso prišle v strukturo povprečne pro- 
izvodnje zaradi redke zastopanosti na določenem področju, 
kot tudi zavezanci, ki ustvarjajo prihodek od proizvodnje, ki ni 
v večji meri ali ni neposredno vezana na obdelavo zemljišč 
(gojitev živine, pitanje prašičev in govedi na industrijski način, 
proizvodnja sadnih, trsnih cepičev in sadik itd). 

- Ostali zavezanci bi plačali ta davek po katastrskem pri- 
hodku. Da bi bil katastrski prihodek čim realnejši je bil sprejet 
poseben Dogovor o valorizaciji katastrskega prihodka (»Ura- 
dni list SFRJ«, št. 4/83), po katerem bo valorizacija pogostejša 
in bo usklajena z gibanjem dohodka v kmetijstvu v rokih, ki 
praviloma ne morejo biti daljši kot štiri leta. 

Obdavčevanje po dejanskem osebnem dohodku ali po valo- 
riziranem katastrskem prihodku bo ustvarilo pogoje za real- 
nejše obdavčevanje kmetov. 

Po predlogu so davčne stopnje sorazmerne in so lahko 
različne, odvisno od vrste dejavnosti, pogojev gospodarjenja, 
kot tudi odvisno od tega ali je zavezancu ali članom njegove 
družine kmetijstvo osnovna dejavnost. Po dogovoru so lahko 
stopnje tega davka po dejanskem osebnem dohodku tudi 
povečane na osnovo, ki presega vrednost določeno z za- 
konom. 

Predlog dogovora predvideva olajšave in oprostitve od 
plačila davka od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti 
zaradi stimuliranja določenih oblik kmetijske proizvodnje, 
stimuliranja procesa združevanja, kot tudi olajšave social- 
nega značaja (zavezanci starejši kot 60 let oziroma ženske 55 
let, zavezanci, ki vzdržujejo člane gospodinjstva, nesposobne 
za delo). 

Davek od osebnega dohodka iz gospodarske 
dejavnosti in davek od osebnega dohodka iz 
poklicne dejavnosti 

Po predloženih rešitvah za urejanje teh davkov mora biti 
osnovna oblika obdavčevanja zavezancev teh davkov po 
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dejanskem osebnem dohodku. Obdavčevanje v letnem 
pavšalnem znesku je predvideno kot možnost za zavezance 
slabše ekonomske moči in to le pod posebnimi pogoji. Plače- 
vanje davka v odstotku od vsakega posameznega bruto pri- 
hodka je predvideno za primere občasnega opravljanja stori- 
tev družbeno pravnih oseb. 

S predlogom dogovora je predvideno, da bodo davčne 
stopnje od gospodarske in poklicne dejavnosti sorazmerne in 
da so lahko različne po vrstah dejavnosti, pogojih gospodar- 
jenja in odvisno od mesta kjer se dejavnost opravlja. Predlog 
dogovora predvideva, da so davčne stopnje lahko tudi 
povečane na osnovo, ki presega vrednost določeno z za- 
konom. 

Predlog dogovora predvideva, da se predpišejo davčne 
olajšave in oprostitve od davka od osebnega dohodka iz 
gospodarske dejavnosti zaradi spodbujanja razvoja dejavno- 
sti s področja malega gospodarstva, združevanja dela in sred- 
stev, spodbujanja zaposlovanja na področju gospodarskih in 
poklicnih dejavnosti, kot tudi olajšave socialnega značaja. 

Pri izdelavi tega besedila dogovora je bilo predloženo sta- 
lišče, da bi morali tretman obresti pri kmetih in dejavnosti na 
področju osebnega dela izenačiti z rešitvami pri obdavčeva- 
nju dohodka organizacij združenega dela. 

Davek iz avtorskih pravic,patentov in tehničnih 
izboljšav 

Novost predloženih rešitev pri urejanju tega davka je v 
spremembi načela plačevanja davka jugoslovanskih državlja- 
nov, ki ustvarjajo prihodke od avtorskih pravic v tujini. Po 
sedanjih predpisih so plačilu tega davka zavezani samo 
osebni dohodki ustvarjeni na ozemlju SFRJ, po predloženi 
rešitvi pa so plačilu tega davka zavezani tudi osebni dohodki 
od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, ki jih 
državljani SFRJ ustvarijo v tujini pod pogojem da imajo stalno 
bivališče na ozemlju SFRJ. 

Zaradi velikega pomena stroškov pri oblikovanju davčne 
osnove je v danem predlogu predvideno izenačevanje višine 
(stopnje) stroškov, ki so bili nujni za uresničevanje prihodka. 
Glede na dosedanje velike razlike pri določanju stroškov je 
ocenjeno, da je to izenačevanje stroškov enako pomembno 
kot tudi vprašanje davčnih stopenj. Prav tako je v predloženih 
rešitvah popolneje uporabljeno načelo splošnosti glede 
plačevanja tega davka tujih fizičnih in pravnih oseb, ki nado- 
mestila od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav 
ustvarjajo na ozemlju SFRJ. Predlog dogovora predvideva, da 
se lahko predpišejo olajšave in oprostitve od plačila tega 
davka zaradi spodbujanja razvoja znanstveno raziskovalnega 
dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav. 

Davek od dohodka iz premoženja 
in premoženjskih pravic 

Osnovne razlike oziroma novosti predloženih rešitev tega 
davka so povezane s tujimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki 
ustvarjajo dohodek od premoženja na ozemlju SFRJ in to 
predvsem pri zavezancih tega davka in predmetih obdavčeva- 
nja. S predloženimi rešitvami je predvideno obdavčevanje 
prihodka tujih fizičnih in pravnih oseb od izdajanja v zakup 
razne opreme in prevoznih sredstev organizacijam združe- 
nega dela, z velikimi nadomestili, ki so bila do zdaj najpogo- 
steje neobdavčena. Pričakovati je da bo obdavčevanje teh 
dohodkov, poleg ostalih ukrepov ekonomske politike, delo- 
valo destimulativno na zelo široko uporabo tuje opreme in 
prevoznih sredstev v zakup in tako k zmanjšanju deviznega 
odliva prispevati k izboljšanju plačilne bilance države. 

Davek od premoženja 
Izhajajoč iz razlik v obstoječem sistemu, kot tudi enotno 

zastavljenih ciljev davčnega sistema in družbenih opredelitev 
je predvideno da je nujno treba določiti na enotnih osnovah 
premoženje oziroma predmete premoženja, ki predstavljajo 
večjo ekonomsko moč zavezanca in ki so pomembni za vse 
republike in pokrajine. Prav tako je pomembna razširitev 
predmetov premoženja, ki so zavezani obdavčevanju, cestnih 
motornih vozil, plovnih objektov itd. 

Pri delu besedila tega dogovora je bilo postavljeno vpraša- 
nje republik in avtonomnih pokrajin, da bi morali predložene 

rešitve preskusiti, ker je plačilu tega davka zavezano samo 
naslednje premoženje: stanovanjske stavbe in stanovanje, 
poslovni prostori, stavba ali stanovanje za počitek ali rekrea- 
cijo in garaža in da se vprašanje avtomobilov in drugega 
premoženja uredi z večjimi komunalnimi prihodki in drugimi 
dajatvami. 

Ob tej priložnosti je treba poudariti, da bi pri širitvi obvezno- 
sti in zaostrovanju obdavčevanja premoženja, s sistemom 
olajšav in oprostitev zavezanci tega davka za stanovanja in 
stavbe v katerih stanujejo sami ali člani njihove ožje družine 
ne bi bili destimulirani, da z osebnimi sredstvi rešujejo svoja 
stanovanjska vprašanja. Prav tako je v osnutku dogovora 
predlog oprostitve od plačila davka na premoženje, ki lastniku 
služi za opravljanje dejavnosti. 

Davek na dedovanja in darila 
S preloženimi rešitvami se izenačujejo merila oproščanja 

od plačila tega davka. Predloženo je, da se plačila oprosti 
zavezanec tega davka, ki je z zapustnikom oziroma tistim, ki je 
dal darilo v prvem dednem redu, kot tudi naslednik katerega- 
koli dednega reda, ki deduje kmetijsko zemljišče in ki mu je 
kmetijstvo osnovni poklic, kot tudi naslednik stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, pod pogojem, da na ta način rešuje 
stanovanjsko vprašanje. 

Davek na dobitke od iger na srečo 
Predložene rešitve ustrezajo povsem sedanjim rešitvam. 

Prevladuje mnenje, da bi za igre na srečo, ki so na vsem 
ozemlju SFRJ (loterija, loto itd) morala biti enotna davčna 
stopnja. 

Davek od skupnega dohodka občanov 
Davek od skupnega dohodka občanov je v sistemu obdav- 

čevanja v uporabi že prek 20 let. Uvajanje tega davka v sistem 
je bilo motivirano predvsem z uresničevanjem socialno politi- 
čnih ciljev v obdavčevanju. Njegova osnovna naloga je bila, 
da je v sistemu proporcionalnega obdavčevanja posameznih 
kategorij osebnih dohodkov in prihodkov, da s svojo dopol- 
nilno in korektivno funkcijo z uporabo progresivnih davčnih 
stopenj prispeva k uresničevanju načela plačevanja davka 
sorazmerno ekonomski moči. To svojo vlogo je davek od 
skupnega prihodka občanov uresničil v preteklem obdobju s 
spremenljivim uspehom, v glavnem v odvisnosti od spre- 
memb instrumentov obdavčevanja (neobdavčeni znesek, Ola- 
jšave za vzdrževanje družinskih članov davčne stopnje). 
Splošna ocena je, da se je v nekaj zadnjih letih zmanjšal 
pomen in delovanje tega davka v sistemu obdavčevanja. 
Zaradi tega je predloženo zmanjšanje neobdavčenega zneska 
s treh na dva čista osebna dohodka zaposlenih v gospodar- 
stvu republike oziroma avtonomne pokrajine in uporaba ola- 
jšave za vzdrževanje članov gospodinjstva od zneska zaja- 
mčenega osebnega dohodka na znesek povprečnega čistega 
osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine. 

V zvezi s tem predlogom so skupščine republik in avtono- 
mnih pokrajin predlagale pri delu besedila tega dogovora, da 
mora neobdavčeni znesek znašati tri povprečne osebne 
dohodke v gospodarstvu republike oziroma avtonomne 
pokrajine, medtem ko je SR Makedonija predlagala da naj bo 
to najvišji osebni dohodek ustvarjen v delovnem razmerju v 
gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine. 

V besedilu osnutka dogovora je bila največja novost, ki je 
bila predložena pri tem davku, zajemanje obresti na podlagi 
dinarskih hranilnih vlog v skupni čisti prihodek, ki je zavezan 
obdavčevanju. Ta predlog je bil obrazložen s tem, da je po 
spremembi politike obrestnih mer za hranilne vloge in zaradi 
tega povečanih možnosti občanov, da si pridobijo visoke 
dohodke na podlagi obresti pri varčevanju, ocenjeno je, da so 
razlogi v tako spremenjenih pogojih tudi za zajemanje s tem 
davkom in prihodkov od obresti na hranilne vloge. 

Toda za takšne rešitve po katerih bi se tudi obresti obdavče- 
vale so bile danes pripombe večine republiških in pokrajin- 
skih sekretariatov za finance, v delovni skupini pa je bilo 
sprejeto stališče, da se obresti izključijo iz besedila osnutka 
dogovora oziroma iz obdavčevahja. To zaradi tega, ker je bilo 
ocenjeno, da bi obdavčevanje obresti v katerikoli obliki desti- 
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mutiralo varčevanje in imelo neugodne politične implikacije. 
Razen tega je ocenjeno, da ni ekonomskih razlogov za obdav- 
čevanje obresti od dinarskega varčevanja, ker je tudi po 
velikem povečanju obrestnih mer tudi najvišja obrestna mera 
varčevanja na vpogled še vedno nižja od stopnje inflacije in 
torej občani z varčevanjem niti po novih obrestnih merah ne 
uresničujejo realne vrednosti rasti. 

Poudarjeno je, da je treba mesto in vlogo tega davka kot 
dopolnilnega in korektivnega instrumenta v sistemu obdavče- 
vanja gledati v vsem konceptu sistema. 

III. OBDAVČEVANJE TUJIH OSEB 
Poleg davka, ki ga tuji državljani plačajo kot naši državljani, 

plačajo tuje fizične in pravne osebe tudi davke, ki so bili 
ustanovljeni s posebnimi zakoni republik in avtonomnih 
pokrajin. Zaradi izenačevanja sistema obdavčevanja je v 
dogovoru predlagano, da tuje osebe plačajo naslednje davke: 

- davek od dohodka tuje osebe od gospodarske in 
poklicne dejavnosti; 

- davek od nadomestila ustvarjenega na podlagi vlaganja 
sredstev tujih oseb v organizacijo združenega dela; 

- davek od dohodka ustvarjenega od prevozniške dejavno- 
sti tuje osebe, ki nima predstavništva na ozemlju SFRJ. 

S predloženimi rešitvami se v predlogu dogovora ustrez- 
neje ureja davčni tretman tujih oseb, ki ustvarjajo dohodek na 
podlagi opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejav- 
nosti v naši državi v smislu uredbe o ustanavljanju in delu 
predstavništev tujih firm v Jugoslaviji (»Uradni list SFRJ, št. 
30/77). 

Poseben pomen med temi davki ima davek na nadomestila, 
ustvarjena na podlagi vlaganja tujih oseb v domače organiza- 
cije združenega dela. S predloženim predlogom dogovora so 
izdelana merila sistema olajšav in je pričakovati, da bo to 
prispevalo k povečanju vlaganja sredstev tujih oseb v organi- 
zacije združenega dela. Zaradi elementov iz tujine in pomena 
tega davka je predloženo izenačevanje višine davčnih sto- 
penj.. To je pomembna novost predloženih rešitev zaradi 
odpravljanja razlik v višini davčnih stopenj po republikah in 
avtonomnih pokrajinah in izenačevanja davčnega položaja 
tujih oseb na enotnem jugoslovanskem trgu. 

S preloženimi rešitvami davka od prihodka ustvarjenega od 
prevozniške dejavnosti tuje osebe, ki nima predstavništva na 
ozemlju SFRJ, se zagotavlja možnost retorzivne uporabe tega 
davka zaradi izenačevanja pogojev poslovanja jugoslovan- 
skih prevoznikov potnikov in blaga in tujih prevoznikov, regi- 
striranih v državah.s katerimi jugoslovanski prevozniki potni- 
kov in blaga plačajo ustrezni davek. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 31. seji dne 30. 
oktobra 1984 obravnaval: 

- PREDLOG DOGOVORA O USKLAJEVANJU 
DAVČNEGA SISTEMA, 
ki ga je poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da 
ga predložimo Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo. 

Predlog dogovora o usklajevanju davčnega sistema je pri- 
pravljen na podlagi usmeritev dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije ter pripomb in stališč, ki so jih skup- 
ščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin sprejele ob obravnavi osnutka tega dogovora. 

Skupščina SR Slovenije je osnutek dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema obravnavala na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin dne 28. marca 1984 in sprejela določene 
pripombe in predloge ter pooblastila Izvršni svet■ Skupščine 
SR Slovenije, da jih uveljavlja pri pripravi in usklajevanju 
predloga dogovora. 

V navedenem predlogu dogovora so upoštevane naslednje 
pripombe in predlogi: 

- da se pri davku od osebnega dohodka delavcev prefor- 
mulira določba, s katero se izvzema iz obdavčitve določene 
prejemke; 

- pri davku od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti 
se ne glede na način obdavčitve (po katastrskem dohodku ali 
dejanskem dohodku) da možnost uvedbe različnih stopenj za 
zavezance, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost; 

- da se pri davku od osebnega dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti da možnost uvedbe drugih olajšav; 

- pri davku od dohodka iz premoženja in premoženjskih 
pravic se obdavčevanje dohodkov od prodaje ne pogojuje s 
plačilom drugega davka, kar bi onemogočalo ostrejše pose- 
ganje na Spekulativne preprodaje premoženja; 

- pri ponovni proučitvi primernosti obdavčitve premoženj- 
skih predmetov so v predlogu dogovora črtane stanovanjske 
prikolice in motorna kolesa, iz obdavčitve pa se izvzemajo 
osebni avtomobili do 1,6 I (po osnutku 1,21) delovne prostor- 
nine motorja in plovni objekti do 8 metrov dolžine (po osnutku 
do 7 metrov dolžine z motorjem do 18 KM); uvedena pa je tudi 
oprostitev za stavbe, razglašene za kulturne ali zgodovinske 
spomenike ter cerkve in samostane; 

- pri davku na dobitke od iger na srečo bo določena 
enotna višina davčne stopnje z dogovorom o temeljih davčne 
politike; 

- pri davku od skupnega dohodka občanov je bil upošte- 
van predlog, da se zavezancem pri odmeri davka od samostoi- 

nega opravljanja dejavnosti, skupen čisti dohodek zmanjša za 
davke v višini, kot bi bili odmerjeni, če olajšava ne bi bila- 
priznana. V zvezi s predlogom, da se za otroke, motene v 
telesnem in duševnem razvoju priznavajo višje davčne olaj- 
šave je sprejeta rešitev, po kateri se za vse vzdrževane družin- 
ske člane predlaga davčna olajšava v višini poprečnega 
čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodar- 
stvu republike oziroma avtonomne pokrajine. Predlog, da se v 
skupni čisti dohodek ne vštevajo izdatki za nakup delovnih 
predmetov oziroma priprav za pridobivanje znanja, je v pred- 
logu dogovora delno upoštevan z ureditvijo, da se za strošek 
štejejo izdatki za vsak neodkupljeni patent in tehnično izbolj- 
šavo ter izdatki zagovora doktorske disertacije in magistr- 
skega dela davčnega zavezanca. 

Pri pripravi predloga dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema, niti v usklajevalnem postopku SR Slovenije ni uspelo 
uveljaviti predloga, da bi se kot odbitna postavka pri davku iz 
dohodka TOZD upoštevali osebni dohodki v višini, določeni s 
predpisi republik in avtonomnih pokrajin. Vse republike in 
pokrajini (z izjemo SR Hrvatske, ki predlaga, da se osebni 
dohodki naj ne bi obravnavali kot odbitna postavka) vztrajajo, 
da se kot odbitna postavka upoštevajo zajamčeni osebni 
dohodki delavcev z utemeljitvijo, da je predlagana rešitev v 
skladu s tretjim odstavkom 153. člena zakona o združenem 
delu, po katerem temeljne organizacije združenega dela, ki ne 
ustvarijo tolikšnega dohodka, da bi nadomestile z zakonom 
zajamčene osebne dohodke, niso dolžne izolnjevati obvezno- 
sti do družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki se plačujejo iz dohodka. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije kljub temu ponovno predlaga, da se kot odbitna 
postavka upoštevajo osebni dohodki v višini, določeni s pred- 
pisi republik in pokrajin. 

SR Sloveniji tudi ni uspelo uveljaviti predloga, da bi se pri 
davku od skupnega dohodka občanov v skupni čisti dohodek 
ne vštevala vrednost daril v naravi s kulturno-zgodovinskim in 
nacionalnim pomenom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme predlog dogovora pod pogojem, da se v 
nadaljnjem usklajevalnem postopku upoštevajo tudi nasled- 
nje pripombe: 

Črta naj se tretji odstavek 5. člena predloga dogovora in 
doda nova alinea v 3. členu predloga dogovora, po kateri se 
davčna osnova zmanjša tudi za del dohodka, ki ga je davčni 
zavezanec dosegel s poslovanjem v tujini, če je bil ta del 
dohodka obdavčen po predpisih države, v kateri je bil do- 
sežen. 

V tretjem odstavku 5. člena je predvideno, da se obračunani 
znesek davka iz dohodka TOZD zmanjša za davek, plačan v 
tujini na del dohodka, ustvarjenega v tujini. 
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Tako opredeljeno določilo ni skladno z opredelitvami med- 
državnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka in premoženja. Ti sporazumi omogočajo izogibanje 
dvojnega obdavčevanja dohodka in ne predvidevajo zmanjša- 
nja davka kot je predlagano v predlogu dogovora. Zato je 
izogibanje dvojnega obdavčevanja potrebno urediti z odbitno 
postavko pri določitvi davčne osnove. 

- V tretji alinei 6. člena predloga dogovora naj se dopolni 
opredelitev državljana SFRJ, ki doseže osebni dohodek z 
delom v jugoslovanskem predstavništvu ali delovni enoti, ki jo 
v tujini ustanovi organizacija združenega dela, kot zavezanca 
s pogojem, če v sporazumih o izogibanju dvojnemu obdavče- 
nju ni drugače določeno oziroma če ta dohodek še ni bil 
obdavčen v državi, v kateri je bil dosežen. 

Pri obdavčevanju osebnih dohodkov delavcev, doseženih v 
tujini, je potrebno upoštevati že sklenjene sporazume o izogi- 
banju dvojnemu obdavčevanju, po katerih se osebni dohodki, 
doseženi v drugi državi pogodbenici, smejo obdavčiti le v njej. 

- V 23. členu predloga dogovora naj se stroški, ki se 
priznavajo za doseganje dohodka iz avtorskih pravic, oprede- 
lijo le okvirno oziroma dopusti naj se možnost opredelitve 
stroškov v enotnem odstotku od doseženega dohodka, ne 
glede na vrsto avtorskega dela. 

Pri davku od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehni- 
čnih izboljšav so v 23. členu določbe o stroških, ki se prizna- 
vajo avtorjem, obdavčenim po odbitku, opredeljene na način, 
ki ne sodi v temelje sistema, ker vsebuje preveč izvedbenih 
elementov in s tem onemogoča republiki oziroma pokrajini 
vodenje davčne politike na tem področju. 

Presoja realnosti stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju 
dohodkov iz patentov in tehničnih izboljšav, naj ne bo pre- 
puščena izključno Združenju jugoslovanskih izumiteljev, 
temveč naj bo republikam in avtonomnima pokrajinama dana 
možnost, da določijo tudi drugo ustrezno organizacijo na 
območju republike. 

- Pri davku na dediščine in darila se po 33. členu predloga 
dogovora obdavčujejo civilno pravne osebe, ki iz tujine pode- 
dujejo denar ali prejmejo denarno darilo. Civilno pravne 
osebe so v pravnem sistemu (tako določa naš zakon o davkih 
občanov) praviloma izenačene z občani. Poleg tega pa bi taka 
določba v dogovoru onemogočala upoštevanje specifičnega 
položaja verskih skupnosti v posameznih republikah. Zato bi 
bilo treba to določbo dogovora oblikovati tako, da bi sicer 
omogočala ne pa zavezovala republike za tovrstno obdavče- 
vanje civilno pravnih oseb. 

Pripombi iz prvih dveh alinej, ki se nanašata na obdavčeva- 
nje dohodka TOZD in obdavčevanje osebnih dohodkov, dose- 
ženih v tujini, je treba uveljaviti, saj se republike ne morejo 
dogovarjati v nasprotju s prevzetimi mednarodnimi obvez- 
nostmi SFRJ. O teh vprašanjih je treba zahtevati tudi mnenje 
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve in Zveznega komi- 
teja za zakonodajo. 

Pripombi o davku od dohodka iz avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav in o davku na dediščine in darila pa se 
nanašata na tiste dele dogovora, ki niso v zvezi z zagotovitvijo 
enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga in glede katerih 
torej ne obstoji z zvezno ustavo prevzeta obveznost republik 
in avtonomnih pokrajin za usklajeno urejanje. 

Kolikor bi prišlo do uskladitve glede prvih dveh pripomb, ki 
se nanašata na obdavčevanje dohodka TOZD in obdavčevanje 
osebnih dohodkov, doseženih v tujini, bi kazalo sprejeti sta- 
lišče, da Skupščina SR Slovenije sicer podpiše dogovor, 
vendar da pri tem izrecno izjavi, da ne pristaja na rešitvi v 23. 
in 33. členu predloga dogovora. Da pa bi bil dogovor pri 
takem pridržku povsem v skladu s sistemom medrepubliš- 
kega dogovarjanja, je treba pri takem stališču predlagati, naj 
se dogovor dopolni z določbo, ki bo opredeljevala tiste člene 
dogovora, ki vsebujejo rešitve, pomembne za zagotavljanje 
enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga, pri drugih dolo- 
čbah dogovora pa dopuščati možnost, da posamezna repu- 
blika oziroma pokrajina k tem členom ne pristopi. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET Zvezni sekretariat za finance 
28. št. 43-2/84 Medrepubliško - pokrajinska delovna skupina 
Sprejeto 26. 9.1984 
Pretipkano 3.10.1984 
Beograd 

OSNUTEK DOGOVORA 

o temeljih davčne politike 

Na osnovi 265. člena Ustave SFRJ, Skupščina Sociali- 
stične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Sociali- 
stične republike Črne gore, Sabor Socialistične republike 
Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije, 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina 
Socialistične republike Srbije, Skupščina Socialistične Avto- 
nomne pokrajine Kosovo in Skupščina Socialistične Avtono- 
mne pokrajine Vojvodine sklepajo 

DOGOVOR 
O TEMELJIH DAVČNE POLITIKE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Republike in avtonomni pokrajini (v nadaljnjem besedilu: 

udeleženci dogovora) se obvezujejo, da bodo zaradi uresniče- 
vanja opredelitev iz dolgoročnega programa ekonomske sta- 

bilizacije s področja davčnega sistema in davčne politike, kot 
tudi zaradi uresničevanja dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema, s svojimi predpisi in ukrepi zagotovili usklajevanje 
temeljev davčne politike v skladu z določbami tega dogovora. 

2. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili 

zmanjševanje izločanja po davčni osnovi v skladu s politiko, 
opredeljeno v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju SFR 
Jugoslavije za tekoče leto, kot tudi z drugimi akti in ukrepi, 
opredeljenimi v Skupščini SFRJ. 

3. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo v obdobju od 

1985. do 1990. leta v okviru skupnega zmanjšanja davka 
pričeli s postopno spremembo kvantitativnih odnosov posre- 
dnih in neposrednih davkov v strukturi skupnih dohodkov kot 
davčne osnove. 

4. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo z davčno 
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politiko zagotovili uresničevanje ustavnega načela plačevanja 
davka skladno z ekonomsko močjo davčnega zavezanca. 

številk 11 in 12 Tarife temeljnega prometnega davka, plača po 
zbirni stopnji od 6% do 8%. 

5. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo z davčno 

politiko prispevali k uresničevanju hitrejšega družbenoeko- 
nomskega razvoja dejavnosti, ki so prioritetnega pomena, v 
družbenem planu razvoja Jugoslavije in dogovorih za realiza- 
cijo družbenega plana. 

6. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo za zagotavlja- 

nje enakopravnejšega položaja davčnega zavezanca na enot- 
nem jugoslovanskem trgu uskladili višino davčnih stopenj, 
višino davčnih olajšav in oprostitve po določbah tega dogo- 
vora. 

Posebni davek na promet proizvodov in 
storitev v prometu 

7. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zaradi iz- 

enačevanja pogojev gospodarjenja in zagotavljanja enotnega 
jugoslovanskega trga uskladili politiko posebnega davka na 
promet proizvodov in storitev v prometu, v skladu z določ- 
bami tega dogovora. 

8. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo od leta 1985 

pričeli z letnim zmanjševanjem in izenačevanjem zbirne 
splošne republiške oz. pokrajinske in občinske stopnje 
posebnega davka na promet proizvodov in storitev v prometu 
za 0,80 odstotnih točk in zagotovili, da bodo povprečne zbirne 
splošne stopnje do 1990. leta znašale 10%, razen v SR Make- 
doniji, kjer lahko povprečna zbirna splošna stopnja znaša tudi 
do 13%. 

9. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili 

skupno zbirno stopnjo posebnega republiškega oziroma 
pokrajinskega in občinskega davka na promet alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač iz tarifne številke 4 pri: 
- vinu od 5% do 10% 
- naravnem žganju in vinjaku od 20% do 30% 
- ostalih (žganih) alkoholnih pijačah od 45% do 60% 
- pivu od 20% do 30% 
- brezalkoholnih pijačah od 5% do 10% 

10. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da se bo posebni repu- 

bliški oziroma pokrajinski in občinski davek na promet proiz- 
vodov iz tarifne številke 5 Tarife temeljnega prometnega 
davka plača po skupni zbirni stopnji 2,00 din za eno hektolitr- 
sko stopnjo čistega alkohola. 

11. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

se republiški oziroma pokrajinski in občinski posebni davek 
na promet potniških avtomobilov (tarifna številka 6) plača po 
zbirni stopnji 10%, s tem da je za rabljene avtomobile ta 
stopnja lahko tudi višja. 

12. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

se posebni republiški oziroma pokrajinski in občinski davek 
na promet proizvodov, ki niso življenjskega pomena za stan- 
dard občanov (kozmetični proizvodi, okrasno blago itd.) iz 
tarifnih številk 7, 8, 9 in 10 Tarife temeljnega prometnega 
davka plača po splošni stopnji posebnega prometnega davka. 

13. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

se posebni republiški oziroma pokrajinski in občinski davek 
na promet proizvodov, ki so širšega pomena za standard 
občanov (oblačila, obutev, bela tehnika, pohištvo), iz tarifnih 

Davek na promet nepremičnin in pravic 

14. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma zagotovili, da bo stopnja davka na prodajno vrednost 
gradbenega objekta proporcionalna in bo znašala 15%, stop- 
nja na razliko med prodajno in gradbeno vrednostjo pa bo 
progresivna in ne more biti večja od 50% na razliko med 
prodajno in gradbeno vrednostjo. 
Če je razlika med prodajno in Plača se na 
gradbeno vrednostjo po kvadratnem naslov davka 
metru površine objekta (dinarjev) 
Nad Do Dinarjev 

1.000 -15% 150 
1.000 3.000 150+20% na osnovo nad 1.000 
3.000 5.500 550+25% na osnovo nad 3.000 

5.500 8.500 1.375+30% na osnovo nad 5.500 
8.500 11.500 2.375+40% na osnovo nad 8.500 
11.500 - 3.475+50% na osnovo nad 11.500 

15. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

se na promet z zemljišči plača davek po naslednjih stopnjah: 
- na kmetijsko zemljišče na prodajno vrednost po kvadrat- 

nem metru do 15% 
- na gradbeno zemljišče in drugo zemljice, ki ne služi v 

kmetijske namene, na prodajno vrednost po kvadratnem 
metru (dinarjev), in sicer: 

Plača se na naslov 
davka 

Nad Do Dinarjev 
10 

10 15 1,00+15% Na osnovo nad 10 
15 30 1,75+18% Na osnovo nad 15 
30 60 4,45+25% Na osnovo nad 30 
60 80 11,95+30% Na osnovo nad 60 
80 110 17,95+40% Na osnovo nad 80 

110 160 29,45+50% Na osnovo nad 110 
160 240 54,95+55% Na osnovo nad 160 

16. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

obveznost valorizacije vrednosti nepremičnin iz 14. in 15. 
člena tega dogovora, ki je predmet prometa, v rokih, ki ne 
morejo biti daljši od dveh let. 

17. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

se davek na promet nepremičnin, katerih prodaja se vrši pred 
iztekom roka 5 let od predhodnega nakupa, plača po poveča- 
nih stopnjah^ 

18. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

se pri zamenjavi ene nepremičnine za drugo (stanovanj, sta- 
novanjskih stavb, kmetijskega in gradbenega zemljišča) plača 
davek samo na razliko vrednosti nepremičnin, ki se zamenju- 
jejo. 

19. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali, da 

se davek na promet nepremičnin in pravic ne plača, kadar se 
lastninska pravica na nepremičnini prenaša na dosmrtnega 
preživljalca, ki se glede na preživljanca nahaja v prvem 
dednem redu in to samo na del nepremičnine, ki bi ga pode- 
doval po zakonu o dedovanju. 

20. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali, da 

se davek na promet nepremičnin ne plača, ko se vrši prva 
prodaja še nevseljive stanovanjske stavbe oziroma stanova- 
nja, če bo zgrajena s sredstvi družbeno-pravnih oseb pod 
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pogojem, da kupec nima drugega lastniškega stanovanja 
oziroma, če je nosilec stanovanjske pravice v družbeni last- 
nini, da le-tega izprazni po nakupu lastniškega stanovanja. 

21. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali, da 

se prenos pravice uporabe nepremičnine med uporabniki 
družbenih sredstev ne šteje kot promet nepremičnin. 

22. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali, da 

se prodajo oziroma zamenjava gradbenega zemljišča, družin- 
ske stanovanjske stavbe ali stanovanja, kot tudi druge nepre- 
mičnine oprostijo plačevanja davka na promet nepremičnin in 
pravic, ki se izvršijo na območju Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, pod pogoji, določenimi z zakonom 
republike oziroma avtonomne pokrajine in pod pogojem, da 
oseba, ki prodaja oziroma zamenjuje navedene nepremi- 
čnine, s sredstvi, pridobljenimi s takšno prodajo oziroma 
zamenjavo, v roku dveh let od dneva izvršene prodaje oziroma 
zamenjave, kupi stanovanjsko stavbo ali stanovanje ali jih 
vloži v izgradnjo družinske stanovanjske stavbe ali stanovanja 
zaradi reševanja svojega stanovanjskega vprašanja ali stano- 
vanjskega vprašanja članov svoje ožje družine. 

Davek od dohodka organizacij združenega 
dela 

23. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

bo povprečna stopnja davka od dohodka organizacij združe- 
nega dela v letu 1985 znašala 2,5%, s tem da najnižja stopnja 
davka iz dohodka ne more biti manjša od 0,40%. 

24. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

se bodo v obdobju od 1985. do 1990. leta postopno zmanjše- 
vale stopnje davka od dohodka organizacij združenega dela 
za 0,10% letno tako, da bo stopnja davka iz dohodka organi- 
zacij združenega dela v 1990. letu znašala največ do 2%. 

25. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

olajšave glede plačevanja davka od dohodka sorazmerno 
udeležbi ustvarjenega dohodka po osnovi prometa blaga in 
storitev s tujino v skupnem dohodku davčnega zavezanca in 
to: 

Če znaša udeležba do 10%, znaša olajšava od 5-10% 
Če znaša udeležba do 20%, znaša olajšava od 10-20% 
Če znaša udeležba do 30%, znaša olajšava od 20-50% 
Če znaša udeležba do 40%, znaša olajšava od 50-100% 

26. člen 
Udeleženci dogovora se obvezuejo, da bodo predpisali 

oprostitev glede plačevanja davka iz dohodka: 
-organizacije združenega dela delavcev z jamskim kopom; 
- organizacije združenega dela, za del dohodka, ki je dose- 

žen s povečanjem števila zaposlenih, še posebno z uvajanjem 
novih izmen (druge, tretje in četrte) v enem letu od uvajanja 
nove izmene; 

- organizacije združenega dela, za del dohodka, doseže- 
nega na osnovi proizvodnje drobne obrti (sic. dela); 

- organizacije združenega dela za del dohodka, izločenega 
za znanstveno-raziskovalno delo, izumiteljstvo in racionaliza- 
torstvo; 

- za del dohodka organizacije združenega dela, ki vlagajo 
sredstva na nezadostno razvita območja; 

- za del dohodka organizacij združenega dela, zadrug in 
drugih organizacij s področja kmetijstva, ki je dosežen z 
drugo in tretjo žetvijo. 

Davek od osebnega dohodka delavcev 

27. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo v obdobju 

1985-1990 zagotovili, da povprečna stopnja davka od oseb- 

nega dohodka delavcev lahko znaša v 1990. letu največ 
2,50%. 

28. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 

stopnja davka od osebnega dohodka delavcev na osnovi dela, 
daljšega od polnega delovnega časa, razen kadar je bil dela- 
vec dolžan delati preko polnega delovnega časa na osnovi 
zakona, znaša najmanj 32,00%. 

29. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da predpišejo oprosti- 

tev glede plačevanja davka od osebnega dohodka delavcev, 
in to za: 
- osebni dohodek pripravnikov; 
- osebni dohodek delavcev v rudniku z jamskim kopom; 
- osebni prejemek, dosežen v organizaciji združenega dela 

na osnovi izumiteljstva, inovatorstva in racionalizatorstva. 

Davek od osebnega dohodka iz kmetijske 
dejavnosti 

30. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da predpišejo oziroma 

da z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagoto- 
vijo, da povprečna zbirna stopnja davka od osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se plača glede na katastr- 
ski dohodek, ne more biti nižja od 3%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da za davčne zavezance od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti, ki jim kmetijstvo ni osnovna dejavnost, 
znaša najnižja stopnja davka do višine zbirne stopnje davka in 
prispevka davčnih zavezancev, ki jim je kmetijstvo osnovna 
dejavnost. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali, da 
je kmetijstvo osnovna dejavnost zavezanca tega davka, v 
čigar gospodinjstvu je vsaj en član gospodinjstva zavarovan 
po predpisih o zdravstvenem oziroma pokojninskem zavaro- 
vanju kmetov. 

31. člen 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali, da 
davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti glede na 
dejanski osebni dohodek plača zavezanec, ki doseže skupen 
dohodek iz kmetijske dejavnosti v letu, za katero se odmerja 
davek, in to: 
- od rastlinske proizvodnje nad 1.500,000 dinarjev; 
- od živinorejske proizvodnje nad 2.500,000 dinarjev; 
- od ostale proizvodnje nad 1.000,000 dinarjev, 

oziroma 
- od skupne kmetijske proizvodnje nad 2.500,000 dinarjev. 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo vršili letno 

valorizacijo zneska iz prejšnjega odstavka v skladu s poveča- 
njem cen kmetijskih proizvodov. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da za davčnega zave- 
zanca od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti,ki ta 
davek plača glede na dejanski osebni dohodek, predpišejo 
vodenje poslovnih knjig ali drug način ugotavljanja dejan- 
skega dohodka in stroškov poslovanja. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da povprečna zbirna stopnja davka od osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se plačuje glede na dejan- 
ski osebni dohodek, ne more biti nižja od 2,5%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo z dogovorom 
o usklajevanju davčne politike občin zagotovili kar 
najskladnejši nivo stopenj davka od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti. 

32. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili olajšave v smislu zmanjšanja odmerjenega davka 
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od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti za dogovorjeno 
in izročeno kmetijsko proizvodnjo organizacijam združenega 
dela in zadrugam. 

33. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili oprostitev glede plačevanja davka od osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti zavezancu, ki mu je kmetij- 
stvo osnovna dejavnost, vendar čigar katastrski dohodek ne 
presega zneska najmanj 2000 dinarjev po članu gospo- 
dinjstva. Udeleženci dogovora soglašajo, da se vrši letna 
valorizacija tega zneska skladno z rastjo katastrskega do- 
hodka. 

34. člen 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da predpišejo oziroma 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovijo 
združenemu kmetu davčno olajšavo v smislu zmanjšanja 
odmerjenega davka do 90%, odvisno od obsega in časa traja- 
nja sodelovanja. 

35. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili zavezancu davka od osebnega dohodka iz kmetij- 
ske dejavnosti, ki vlaga sredstva v melioracijo, komasacijo in 
arondacijo, olajšavo glede plačevanja tega davka v višini 50% 
od zneska odmerjenega davka, v času trajanja postopka 
melioracije, arondacije in komasacije. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da lahko predpišejo 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovijo davčnemu zavezancu od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti, ki vlaga sredstva v ekonomske stavbe, 
kmetijsko opremo, razen kombajna in plemenskega mate- 
riala, olajšavo v smislu zmanjšanja odmerjenega davka do 
80%, odvisno od višine in roka vlaganja. 

36. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili olajšavo v smislu zmanjšanja odmerjenega davka 
od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti skladno zmanj- 
šanju katastrskega dohodka, če se zaradi elementarnih nez- 
god letni katastrski dohodek zmanjša najmanj 25%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dohovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili oprostitev do 100% plačevanja davka od osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti zavezancu davka, ki mu je 
kmetijstvo osnovna dejavnost, kot tudi nekmetu, ki stalno^živi 
na tem območju in obdeluje zemljo, za dohodek - dosežen iz 
kmetijske dejavnosti na hribovsko-planinskem in obmejnem 
območju. 

37. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali ozi- 
roma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zago- 
tovili olajšavo v smislu zmanjšanja odmerjenega dohodka od 
osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti žavezancu tega 
davka za zemljišče, ki je dano v zakup kmetijski zadrugi ali 
organizaciji združenega dela, odvisno od časa trajanja 
zakupa, in to: 

- 30% za zakup nad 1 do 3 let 
- 50% za zakup nad 3 do 5 let 
- 70% za zakup nad 5 do 7 let 
- 100% za zakup nad 7 let 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o davčni politiki občin zagotovili opro- 
stitev glede plačevanja davka od osebnega dohodka iz kmetij- 
ske dejavnosti za zemljišče, dano v zakup organizaciji združe- 
nega dela ali drugi organizaciji za kmetijsko proizvodnjo, če 
lastnik zemljišča na osnovi pogodbe doživljenjsko prejema 
zakupnino, zemljišče pa po njegovi smrti preide v družbeno 
lastnino. 

poročevalec 

Davek od osebnega dohodka iz gospodarske 
dejavnosti 

38. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da najnižja stopnja davka od osebnega dohodka iz 
gospodarske dejavnosti, ki se plačuje glede na dejanski 
osebni dohodek, znaša 10%, razen naslednjih dejavnosti, za 
katere najnižja stopnja znaša: 
- 15% za pekovsko, slaščičarsko, kozmetičarsko, frizersko 

(za žene), cvetličarsko; 
- 18% za zlatarsko, mesarsko, trgovinsko, avtomehaničar- 

sko, avtolakirniško, avtoelektričarsko, avtokleparsko; 
- 22% za gradbeniško, storitve gradbeniške mehanizacije, 

avtoprevozniško, plastičarsko, butiki (konfekcija) in go- 
stinsko. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
ozirma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da letni pavšalni znesek davka od osebnega 
dohodka iz gospodarske dejavnostiznaša najmanj 5% od let- 
nega povprečnega osebnega dohodka delavca v združenem 
delu v republiki oziroma avtonomni pokrajini v preteklem letu. 

39. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali ozi- 
roma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zago- 
tovili, da davka od osebnega dohodka iz gospodarske dejav- 
nosti ne plačuje zavezanec tega davka v obdobju 1 leta od 
začetka opravljanja dejavnosti, razen če opravlja dejavnost, ki 
je z dogovorom o davčni politiki občin v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini izvzeta od te oprostitve. 

40. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davne politike občin 
zagotovili, da se odmerjen davek od osebnega dohodka iz 
gospodarske dejavnosti zmanjšuje zavezancu, ki je prvič 
pričel z opravljanjem dejavnosti, razen izjem, predvidenih 
zdogovorom o davčni politiki občin v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini, in to: 
- za drugo leto 50% 
- za tretje leto 25% 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da se odmerjen davek od osebnega dohodka iz 
gospodarske dejavnosti zmanjšuje do 25% v trajanju do 5 let 
zavezancu tega davka, ki vlaga v opremo, rekonstrukcijo in 
modrnizacijo delavnice zaradi izboljšanja dejavnosti v skladu 
z družbenim planom občine. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da se odmerjen davek od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti zmanjšuje do 10% za vsakega novozapo- 
slenega delavca, s katerim se povečuje število zaposlenih 
delavcev, v letu, v katerem je delavec zaposlen, in sicer tako, 
da skupno zmanjšanje odmerjenega davka lahko znaša 
največ 50%. 

Davek od osebnega dohodka iz poklicnih 
dejavnosti 

41. člen 
Udeleženci dogovor se obvezujejo, da bodo predpisali ozi- 

roma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zago- 
tovili, da najnižja stopnja davka od osebnega dohodka iz 
poklicnih dejavnosti, ki se plačuje glede na dejanski osebni 
dohodek, znaša 10%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da bo stopnja davka od sebnega dohodka iz 
poklicnih dejavnosti, ki se plačuje v odstotku od vsakega 
posamezno doseženega bruto dohodka, znašala od 5% do 
40% odvisno od vrste dejavnosti. 
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Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da letni pavšalni znesek davka od osebnega 
dohodka iz poklicnih dejavnosti znaša 5 do 20% od letnega 
povprečnega osebnega dohodka delavca v združenem delu v 
republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

42. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevaju davčne politike občin 
zagotovili, da davek od osebnega dohodka iz poklicnih dejav- 
nosti ne plačuje zavezanec tega davka v obdobju 1 leta od 
začetka opravljanja dejavnosti, razen če opravlja dejavnost, ki 
je z dogovorom o davčni politiki občin v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini izvzeta od te oprostitve. 

43. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da se odmerjen davek od osebnega dohodka iz 
poklicnih dejavnosti zmanjšuje zavezancu, ki je prvič pričel z 
opravljanjem dejavnosti, razen izjem, predvidenih z dogovo- 
rom o davčni politiki občin v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini, in to; 
- za drugo leto 50% 
- za tretje leto 25% 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da se odmerjen davek od osebnega dohodka iz 
poklicnih dejavnosti zmanjšuje do 25% v trajanju do 5 let 
zavezancu tega davka, ki vlaga v izgradnjo poslovnega pro- 
stora, nabavo nove opreme in modernizacijo delavnice zaradi 
izboljšanja dejavnosti v skladu z družbenim planom občine. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občine 
zagotovili, da se odmerjen davek od osebnega dohodka iz 
poklicnih dejavnosti zmanjšuje do 10% za vsakega novozapo- 
slenega delavca, s katerim se povečuje število zaposlenih 
delavcev, v letu, v katerem je delavec zaposlen, in to tako, da 
skupno zmanjšanje odmerjenega davka lahko znaša največ 
50%. 

Davek od nadomestil iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav 

44. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da povprečna stopnja davka od nadomestil iz 
avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, glede na 
dejanski osebni dohodek, od nadomestil iz avtorskih pravic 
znaša najmanj 5%, od nadomestil na osnovi patenta in tehni- 
čnih izboljšav pa znaša do 5%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka od nadomestil iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav, ki se plačuje v procentu od 
vsakega posamezno ustvarjenega zneska bruto dohodka, od 

i nadomestil iz avtorskih pravic znaša najmanj 7%, od nado- 
mestil za patente in tehnične izboljšave pa znaša do 3%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da se stopnja davka od nadomestil iz avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih izboljšav povečuje za 50% zave- 
zancu tega davka, ki doseže nadomestilo na podlagi pre- 
nešene oziroma podedovane avtorske pravice. 

45. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka od nadomestil iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav, ki se plačuje v odstotku od 
vsakega posamezno ustvarjenega zneska bruto dohodka, za 
tujo fizično ali pravno osebo znaša 20%. 

46. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili oprostitev glede plačevanja davka od nadomestil iz 
avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav za nadome- 
stila od patentov in tehničnih izboljšav zavezancu, ki svoj 
patent ali licenco proda ali odstopi v uporabo domači organi- 
zaciji združenega dela. 

Davek od dohodka iz premoženja in 
premoženjskih pravic 

47. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da se stopnje davka od dohodka iz premoženja in 
premoženjskih pravic glede na dejanski dohodek giblje od 
15% na osnovo do 50.000 dinarjev, na osnovo nad 300.000 
dinarjev pa do 70%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka od dohodka iz premoženja in 
premoženjskih pravic, ki ga plačuje tuja fizična ali pravna 
oseba, znaša 20%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
določili višino dohodka iz premoženja, do katere se ta davek 
plačuje, v letnem pavšalnem znesku, stopnjo davka po 
odbitku, kot tudi olajšave socialnega značaja. 

Davek od premoženja 

48. člen 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka od premoženja za stanovanjske 
stavbe in stanovanja ter garaže, ki jih lastnik oziroma člani 
njegove družine ne uporabljajo, ne more biti nižja od 0,10% 
na osnovo do 1,000.000 dinarjev, na osnovo nad 10,000.000 
dinarjev, pa stopnja tega davka na more biti nižja od 1,0%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo zagotovili, da 
stopnja davka od premoženja po osnovi poslovnega prostora, 
ki ga lastnik in člani njegove družine ne uporabljajo za oprav- 
ljanje dejavnosti, ne more biti nižja od 0,15% na osnovo do 
1,000.000, na osnovo nad 5,000.000 dinarjev pa ne more biti 
nižja od 1,25%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka od premoženja za stavbo ali 
stanovanje za počitek in oddih ne more biti nižja od 0,20% na 
osnovo do 1,000.000 dinarjev, na osnovo nad 10,000.000 
dinarjev pa stopnja tega davka na more biti nižja od 1,5%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
določili stopnjo davka oziroma pavšalni znesek davka za 
premičnino odvisno od vrste in vrednosti premoženja. 

Davek na dediščine in darila 

49. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka na dediščine in darila za premi- 
čnine, stvari in denar ne more biti nižja do 5% na osnovo do 
200.000 dinarjev, na osnovo nad 3,000.000 dinarjev pa stopnja 
tega davka ne more biti nižja od 30%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da bo stopnja davka na dediščine in darila za 
zavezanca, ki podeduje ali dobi v dar nepremičnino, ista kot 
stopnja davka na promet nepremičnin in pravic. 

Davek na dobitek od iger na srečo 

50. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
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oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka na dobitke od iger na srečo znaša 
15%. 

Davek od skupnega dohodka občanov 

51. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da se davek od skupnega dohodka občanov po 
odbitku dvakratnega povprečnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih v gospodarstvu republike oziroma avto- 
nomne pokrajine na osnovo do 40.000 dinarjev plačuje po 
stopnji 3%, na osnovo nad 500.000 pa po stopnji od 80%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
davčno olajšavo zavezancu davka na skupen dohodek v smi- 
slu zmanjšanja davčne osnove v višini povprečnega čistega 
osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine za vsakega vzdrževanega člana 
ožje družine, ki ga je zavezanec dolžan po zakonu vzdrževati. 

Davek od dohodka tuje osebe iz gospodarskih 
in poklicnih dejavnosti 

52. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 

oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da stopnja davka od dohodka tuje osebe iz gospo- 
darskih in poklicnih dejavnosti za tujo pravno osebo znaša 
2,5%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
oziroma z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin 
zagotovili, da najnižja stopnja davka od dohodka tuje osebe iz 
gospodarskih in poklicnih dejavnosti za tujo fizično osebo 
znaša 10%. 

Davek iz nadomestil, doseženih na osnovi 
vlaganj sredstev tujih oseb v organizacije 
združenega dela 

53. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo za vsak davek 

iz nadomestil, doseženih na osnovi vlaganj sredstev tujih 
oseb v organizaciji združenega dela, predpisali stopnjo 20%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali 
olajšave glede plačevanja davka iz nadomestil, doseženih na 
osnovi vlaganj sredstev tujih oseb v organizacije združenega 
dela: 

- če tuja oseba reinvestira ali deponira pri banki najmanj 
30% od ustvarjenega nadomestila v obdobju do 3 let, se 
znesek davka zmanjša za 30%; 

- če tuja oseba reinvestira ali deponira pri banki najmanj 
50% od ustvarjenega nadomestila v obdobju od 3 do 5 let, se 
znesek davka zmanjša za 50%; 
- če tuja oseba reinvestira ali deponira pri banki nad 50% 

od ustvarjenega nadomestila v obdobju nad 5 let, se znesek 
davka zmanjša za 70%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo mednarodnim 
korporacijam za investicije v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji, pri njihovem kapitalu pa sodelujejo tudi organiza- 
cije združenega dela in mednarodne organizacije, ki so po 
mednarodnih sporazumih oproščene plačevanja tega davka, 
predpisali oprostitev glede plačevanja davka iz nadomestila, 

doseženega na območju Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, za gospodarjenje vloženih sredstev kot del ude- 
ležbe teh korporacij v dohodku, doseženem s skupnim poslo- 
vanjem skladno z udeležbo sredstev organizacij združenega 
dela in takšnih mednarodnih organizacij v skupnem kapitalu 
(fondih) teh korporacij. 

Davek od dohodka, doseženega od 
prevozniške dejavnosti tuje osebe, ki nima 
predstavništva na območju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 

54. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali, da 

se davek od dohodka, doseženega od prevozniške dejavnosti 
tuje osebe, ki nima predstavništva na območju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, plačuje po stopnji od 5%. 

Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo predpisali tudi 
nižjo ali višjo stopnjo od 5% za davčne zavezance, ki pripa- 
dajo državam, ki jugoslovanskim prevoznikom zaračunavajo 
ustrezen davek glede na nižje ali višje stopnje. 

Prehodne in končne določbe 

55. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo najkasneje do 

31. 12. 1984 uskladili svoje predpise z obveznostmi, prevze- 
timi s tem dogovorom. 

56. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta dogovor, preneha veljati dogo- 

vor o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbujanje 
razvoja znanstvenoraziskovalnega dela, izumiteljstva in tehni- 
čnih izboljšav (Uradni list SFRJ, št. 56/76), dogovor o uskladi- 
tvi davčne politike na področju samostojnega opravljanja 
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z delovnimi sred- 
stvi, ki so lastnina občanov (Uradni list SFRJ, št. 19/77) in 
dogovor o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbuja- 
nje stanovanjske graditve s pritegnitvijo lastnih sredstev 
občanov (Uradni list SFRJ, št. 25/81). 

57. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni 

predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih po- 
krajin. 

58. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da se bodo spre- 

membe in dopolnitve tega dogovora izvršile na način in po 
postopku, predvidenim za sprejetje dogovora. 

59. člen 
Ta dogovor bo objavljen v Uradnem listu SFRJ. 
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine  

Za Skupščino SR Črne gore  

Za Sabor SR Hrvatske  

Za Sobranje SR Makedonije  

Za Skupščino SR Slovenije  

Za Skupščino SR Srbije. . . .*  

Za Skupščino SAP Kosovo  

Za Skupščino SAP Vojvodine  

OBRAZLOŽITEV 
Besedilo osnutka dogovora o temeljih davčne politike je Spremembe v davčni politiki bi zagotovile: 

izdelano v skladu z določbami 265. člena Ustave SFRJ. ~ krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva z 
Temeljni koncept tega dogovora je operacionalizacija opre- zmanjšanjem skupnih izločanj za zadovoljevanje splošnih in 

delitev iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije s skupnih družbenih potreb; 
področja davčne politike. ~ krepitev ekonomske in socialne funkcije davčnega 
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sistema in davčne politike; 
- uporabo ustavnega načela obdavčevanja, skladno eko- 

nomski moči davčnih zavezancev; 
- ostrejše obdavčevanje dohodka mimo osebnega dela, 

dohodka iz premoženja in premoženja; 
- zagotovitev večje vloge delovnih ljudi in občanov pri 

odločanju o višini izločanja za zadovoljevanje splošne in 
skupne porabe; 

- usklajevanje davčne politike in 
- postopno spremembo razmerja posrednih in neposre- 

dnih davkov. 
Ta dogovor pomeni operacionalizacijo navedenih opredeli- 

tev iz dolgoročnega programa kot tudi konkretizacijo dogo- 
vora o usklajevanju davčnega sistema, s katerimi mora pred- 
stavljati komplementarno celoto. 

Dogovor o temeljih davčne politike omogoča zmanjšanje 
materialnih obveznosti gospodarstva na osnovi manjšega 
zajemanja dela dohodka organizacij združenega dela in oseb- 
nih dohodkov delavcev iz združenega dela prek predlaganih 
rešitev o višini davčnih stopenj, kot tudi oprostitev in olajšav, 
kar bo pripomoglo k povečanju reproduktivne in akumula- 
tivne sposobnosti gospodarstva. S predlaganimi rešitvami V 
osnutku dogovora se bo z letom 1985 pričel proces razbreme- 
nitve gospodarstva, kar mora predstavljati trajno usmeritev. 

Krepitev ekonomske in socialne funkcije se bo uresničevala 
z diferencirano politiko davčnih stopenj in večjo vlogo olajšav 
in oprostitev za spodbujanje razvoja posameznih gospodar- 
skih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj jugoslovanskega 
gospodarstva in so v interesu vseh socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin. 

Z izborom davčne osnove in večjo uporabo plačevanja 
davka glede na dejanski dohodek in višino davčnih stopenj pri 
določenih dejavnostih, kot tudi z ostrejšim obdavčevanjem 
dohodka iz premoženja in samega premoženja ter s popolnej- 
šim obdavčevanjem z davkom od skupnega dohodka obča- 
nov (zmanjšanjem neobdavčenega zneska na dva osebna 
dohodka) se bo ustrezneje uporabljalo ustavno načelo plače- 
vanja davkov glede na ekonomsko moč davčnega zavezanca. 
Na ta način se bo poleg drugih ukrepov tudi z ukrepi davčne 
politike prispevalo k zmanjšanju socialnih razlik v družbi. 

Opredelitev o postopni in dolgoročni spremembi kvantita- 
tivnih odnosov posrednih in neposrednih davkov se bo ure- 
sničila v procesu, ki se bo od 1985. leta pričel z zmanjšanjem 
posebnega davka na promet za 0,80 procentnih točk letno, ob 
hkratnem povečanju neposrednih davkov. Ocenjeno je, da bi 
hitra sprememba razmerja med posrednimi in neposrednimi 
davki povzročila vrsto negativnih posledic, kot so znatno 
povečanje obremenitev dohodka in osebnih dohodkov delav- 
cev, kar je v nasprotju z opredelitvijo o razbremenitvi gospo- 
darstva. Hkrati bi prišlo do težav pri financiranju ožjih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, neugodno pa bi vplivala tudi na spre- 
membe relativnih cen in zmanjšanje izvozne konkurenčnosti 
gospodarstva. 

Poudarja se, da je za uresničevanje opredelitev iz dolgoro- 
čnega programa ekonomske stabilizacije nujno, poleg spre- 
memb v davčnem sistemu hkrati proučiti tudi spremembe 
glede financiranja splošnih in skupnih družbenih potreb. 

Posebni davek na promet proizvodov in 
storitev 

Republike, avtonomni pokrajini in občine samostojno ure- 
jajo politiko tega davka y ovir u sistema in v skladu z zakonom 
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

Posebni davek na promet se plačuje v končni porabi in ima 
za razliko od temeljnega davka na promet proizvodov, ki ima 
poleg izrazite ekonomske tudi socialno in fiskalno funkcijo, 
pretežno fiskalno funkcijo. Med tem ko temeljni davek na 
promet proizvodov deluje v smislu enakega proizvoda z 
enako stopnjo na celotnem jugoslovanskem trgu, so za ta isti 
proizvod stopnje posebnega davka na promet pogosto 
različne, in to ne samo med posameznimi republikami ozi- 
roma avtonomnima pokrajinama, temveč tudi med posamez- 
nimi občinami v okviru iste republike in pokrajine, kar vse 
povzroča neenoten tretma enakih proizvodov na enotnem 
jugoslovanskem trgu in zelo različne in diferencirane davčne 
obremenitve posameznih proizvodov. To je ena od temeljnih 
neugodnm posledic, ki v določenih pogojih otežuje tudi pla- 

sma določenih proizvodov na posameznih območjih, kar vse 
povzroča neposredne posledice tudi na oblikovanje malopro- 
dajnih cen oziroma vpliva na življenjske stroške občanov, na 
neenake pogoje gospodarjenja in različne pogoje za pridobi- 
vanje dohodka in podobno. Poleg tega ta davek s svojo maso, 
ki se giblje v višini 1/3 temeljnega prometnega davka, močno 
vpliva na promet proizvodov na enotnem jugoslovanskem 
trgu, tako da v primerih, ko ta politika ni usklajena s politiko 
temeljnega prometnega davka, lahko pride tudi do nevtralizi- 
ranja ukrepov, ki se izvajajo na področju temeljnega promet- 
nega davka, še posebno pa v primerih, ko so stopnje poseb- 
nih davkov večje od stopenj temeljnega prometnega davka. 

Zadnjih nekaj let je prisotno znatno povečanje in porast 
dohodkov od posebnega davka na promet, ki znatno odstopa 
tudi od porasta temeljnega prometnega davka. Razloge za to 
je treba iskati v nenehnem povečevanju cen in njihovem 

1981 1982 1983 
Indeks 

82/81 83/82 
- Posebni republiški 
oziroma 
pokrajinski prometni davek 
- posebni občinski 
prometni davek 

23.714 

29.239 

30.431 

37.464 

42.475 

47.150 

128 

128 

135 

125 

Iz predloženega pregleda je razvidno, da se je ta davek 
znatno povečeval na nivoju republik in avtonomnih pokrajin, 
tako da je indeks rasti v 1982. letu glede na 1981. leto znašal 
128, v letu 1983 glede na leto 1982 pa se je znatno povečal in 
znaša 135, medtem ko je pri posebnem občinskem promet- 
nem davku znašal indeks v letu 1982 128, vendar se je le-ta v 
letu 1983 nekoliko zmanjšal in znaša 125. 

Glede višine razpona davčnih stopenj posebnega davka, ki 
so v veljavi, ko gre za splošne stopnje republik oz. pokrajin in 
njihovih glavnih mest, je razvidno, da so le-te sedaj glede 
višine zelo različne, in sicer:    
SR Bosna in Hercegovina 4% 
Sarajevo 10% 
SR Črna gora 8% 
Titograd 3% 
SR Hrvatska 7% 
Zagreb 6% 
SR Makedonija 5% 
Skopje 10,5% 
SR Slovenija 11,5% 
Ljubljana 0% 
SR Srbija 7% 
Beograd 6,5% 
SAP Kosovo 6% 
Priština 6% 
SAP Vojvodina ' 7% 
Novi Sad 7% 

zbirna stopnja 13% 
zbirna stopnja 16% 

zbirna stopnja 13% 

zbirna stopnja 15,5%" 

zbirna stopnja 11,5% 

zbirna stopnja 13,5% 

zbirna stopnja 12% 

zbirna stopnja 14% 

'V vseh občinah SR Makedonije znaša povprečna zbirna stopnja 
posebnih davkov okoli 17,5%. 

Glede na obstoječe velike razlike v višini davčnih stopenj, 
kot tudi njihov skupni učinek, ki ga imajo sedaj za zagotovi- 
tev sredstev za proračune republik oziroma pokrajin in občin, 
se predlaga, da se za daljše obdobje (od 1985-1990. leta) 
izvrši njihova postopna izenačitev oziroma da se vrši njihovo 
letno zmanjšanje, tako da bo 1990. leta skupna zbirna splošna 
stopnja republiškega oziroma pokrajinskega in občinskega 
posebnega prometnega davka znašala 10%, pri čemer je 
izvzeta samo SR Makedonija, pri kateri je lahko ta stopnja tudi 
13%. To se predlaga zaradi tega, ker se Sedanja povprečna 
zbirna stopnja v SR Makedoniji giblje okoli 17,5% tako da bi 
se brez večjih posledic težko uresničilo njeno zmanjšanje na 
nivo 10%. 

Za uresničitev predlagane politike posebnega davka na 
promet je nujno, da se pri nekaterih proizvodih, ki so zelo 
pomemben vir dohodka, poleg zmanjšanja v večji meri ure- 
sniči tudi izenačevanje. 

Ocenjuje se, da je v bodoče nujno izvajati uravnovešeno in 
čimbolj poenoteno politiko obdavčevanja alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač, ki so zelo pomemben del dohodka od dav- 
kov, tako da skupna zbirna stopnja posebnega republiškega 
oziroma pokrajinskega in občinskega prometnega davka ne 
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bi smela biti večja od stopnje temeljnega prometnega davka, 
pri pivu in brezalkoholnih pijačah pa bi morala biti še znatno 
nižja. 

Glede obdavčevanja alkohola (etanola) prevladuje mnenje, 
da je treba v bodoče na področju posebnega prometnega 
davka izvajati povsem poenotetno davčno politiko in ta proiz- 
vod obdavčevati po enotni zbirni stopnji 2,00 dinarja za eno 
hektolitrsko stopnjo čistega alkohola. Takšno poenotenje 
davčne stopnje posebnega prometnega davka bi moralo 
začeti veljati že s 1. januarjem 1985. 

Ker je davek od prometa avtomobilov zelo pomembna 
postavka pri zagotavljanju sredstev za proračune socialisti- 
čnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin oziroma 
občin, je jasno, da je na tem področju nujno izvajati povsem 
poenoteno davčno politiko zaradi izenačitve pogojev gospo- 
darjenja na enotnem jugoslovanskem trgu, tako da skupna 
zbirna stopnja znaša 10%, medtem ko pri prometu rabljenih 
avtomobilov zbirna stopnja ni limitirana in je v načelu lahko 

■večja od 10%. Te stopnje bi začele veljati že s 1. januarjem 
1985. leta. 

Mnenje je, da morajo tudi pri posebnem prometnem davku 
nujno priti do izraza njegove socialne funkcije oziroma da se 
pri tistih proizvodih, ki so pomembni za standard občanov, 
kot so obleka, obutev, pralni praški, pohištvo, bela tehnika, 
določeni gradbeni materiali in drugo, skupna zbirna stopnja 
posebnega republiškega oziroma pokrajinskega in občin- 
skega prometnega davka lahko giblje v razponu med 6% in 
8% oziroma da skupna obremenitev s posebnim prometnim 
davkom ne sme biti nad obdavčevanjem s temeljnim promet- 
nim davkom, hkrati pa bi se za tiste proizvode, ki niso poseb- 
nega pomena za standard občanov (kozmetika, parfumerija, 
okrasno blago in drugo), plačal posebni prometni davek po 
splošni davčni stopnji. Plačevanje davka po teh stopnjah bi 
moralo začeti veljati že s 1. januarjem 1985. leta. 

Davek na promet nepremičnin in pravic 
Davek na promet nepremičnin ima poleg fiskalne funkcije 

tudi_ funkcijo instrumenta, s katerim se delno zajema pri- 
laščana zemljiška (mestna) renta, kar posebej prihaja do 
izraza v urbaniziranih okoljih oziroma v prometno atraktivnih 
mestih (turistična mesta, toplice in drugo), kjer se le-ta tudi 
največj zajema od bivših lastnikov nepremičnin, ki na podlagi 
pogodb in za nadomestilo prenašajo lastninsko pravico na 
zgrajenih stavbah in stanovanjih oziroma na zemljišču in 
gradbenih objektih, kjer je to zaradi razvoja infrastrukture in 
določenih družbenih vlaganj (ceste in druge prometnice, turi- 
stična mesta in podobno) pomembno vplivalo tudi na obliko- 
vanje znatno višjih prodajnih cen. 

Vendar pa je učinkovanje tega davka kot instrumenta za 
zajemanje dela prilaščene zemljiške (mestne) rente omejeno z 
obstoječimi tržnimi pogoji oziroma permanentno izraženo 
konjunkturo v prometu nepremičnin, ki ustreza oblikovanju 
znatno višjih cen nepremičnin, kar pa hkrati omogoča, da 
prodajalec kot davčni zavezanec, ne samo da največkrat pre- 
vali davek na promet nepremičnin na kupca, temveč pri tem 
tudi obdrži največji delež prilaščene zemljiške rente. 

V sedanji politiki obdavčevanja prometa nepremičnin so 
znatne razlike in odstopanja, posebno v razponih davčnih 
stopenj in davčnih osnov, kar je bilo pogosto pogojeno tudi s 
krajem prometa (mestni predeli, turistična mesta in podobno), 
tako da se kaže potreba po večjem poenotenju kriterijev za 
obdavčevanje glede na občinske tarife, ker je ta davek 
izključno dohodek občin, le-te pa so samostojne, da v okvirih, 
določenih z zakoni socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin, izvajajo konkretno politiko obdavčeva- 
nja nepremičnin na svojem območju. 

Pr'i določanju predmeta obdavčevanja je nujno opredeliti, 
da je to promet nepremičnin, pri obdavčevanju zemljišč pa je 
nujno določiti za davčno osnovo prodajno vrednost takšne 
nepremičnine, medtem ko je pri gradbenih objektih (stano- 
vanjskih stavbah, stanovanjih, poslovnih prostorih, garažah in 
dr.) poleg prodajne vrednosti takšnih objektov nujno uvesti 
tudi korektivni način obdavčevanja oziroma naj bo to mesto 
realnejšega obdavčevanja in zajemanja dela zemljiške rente, 
tako da bi se davek posebej obračunaval na pozitivno razliko 
v ceni objekta, do katere prihaja med prodajno in gradbeno 
vrednostjo. 

Pri tem je nujno, da republike in avtonomni pokrajini spora- 
zumno določijo enotno proporcionalno davčno stopnjo na 
prodajno vrednost nepremičnin, ki naj znaša 15%, medtem ko 
bi se na pozitivno razliko med prodajno in gradbeno vre- 
dnostjo objekta v vsakem primeru uporabljala progresivna 
diferencirana davčna stopnja glede na kvadratni meter zgraje- 
nega gradbenega objekta, ob zagotovitvi pogojev, da le-ta ne 
bi smela biti večja od 50% na razliko med prodajno in grad- 
beno vrednostjo. 

Prav tako je ocenjeno, da je zaradi realnejšega zejemanja 
deja zemljiške rente tudi pri obdavčevanju gradbenega zem- 
ljišča nujno vzpostaviti načelo diferenciranega progresivnega 
obdavčevanja v odvisnosti od prodajne vrednosti kvadratnega 
metra takšnega zemljišča, medtem ko bi za kmetijsko zem- 
ljišče morali ugotoviti proporcionalne stopnje do 15% na 
prodajno vrednost po kvadratnem metru takšnega zemljišča. 

Glede preprodaje nepremičnin prevladuje mnenje, da je 
zaradi zatiranja takšnih pojavov in večjega zajemanja dohod- 
kov z davkom, doseženih s preprodajo, nujno znatno poostriti 
davčno politiko tako, da se v roku 5 let od dne predhodne 
nabave nepremičnine, ki je pridobljena z nakupom v rednih 
primerih prometa, uporabljajo davčne stopnje, povečane od 
20% - 30% od odmerjenega davka, da pa se pri zamenjavi ene 
za drugo nepremičnino plačuje davek samo na pozitivno 
razliko vrednosti nepremičnine, ki se zamenjuje. 

V primeru pridobitve nepremičnine na osnovi dosmrtnega 
preživljanja se davek ne bi plačeval samo v primerih, ko je 
prejemnik nepremičnine hkrati tudi dedič prvega dednega 
reda in da se oprostitev nanaša samo na del nepremičnine, ki 
bi mu pripadal po zakonu kot dedni delež. 

Ocenjuje se, da je zaradi spodbujanja individualne stano- 
vanjske gradnje nujno, da se v vseh socialističnih republikah 
in socialističnih avtonomnih pokrajinah oprosti plačevanja 
davka prva prodaja nevseljivih stanovanjskih stavb in stano- 
vanj pod pogojem, da so le-te zgrajene s sredstvi družbeno- 
pravnih oseb in da gre za takšne kupce, ki niso lastniki 
kakšnega drugega stanovanja niti stanovanjske stavbe in da 
niso nosilci stanovanjske pravice v družbeni lastnini. SAP 
Vojvodina meni, daje treba takšno davčno oprostitev obdržati 
v vsakem primeru, ne glede na to, ali so ta stanovanja ali 
stanovanjske stavbe zgrajene s sredstvi družbeno-pravnih 
oseb ali ne oziroma da to velja tudi v primeru, kadar so objekti 
zgrajeni z lastnimi sredstvi. Mnenje je, da je zaradi enotnosti 
jugoslovanskega trga nujno v vseh socialističnih republikah 
in socialističnih avtonomnih pokrajinah oprostiti plačevanja 
davka prenos pravice uporabe nepremičnine med uporabniki 
družbenih sredstev, ker gre pri tem v bistvu za prenos pravice 
uporabe na osnovnih sredstvih in bi različno ravnanje pri tem 
prometu privedlo do neenakega davčnega tretmaja istih 
osnovnih sredstev dela in nšenakih pogojev poslovanja in 
pridobivanja dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Zaradi spodbujanja stanovanjske gradnje z angažiranjem 
lastnih sredstev občanov se predlaga enotna ureditev oprosti- 
tve glede plačevanja davka pri prodaji nepremičnin, s prodajo 
katere se usmerjajo sredstva za reševanje stanovanjskih 
potreb občanov. 

Davek od dohodka 
Sprejete opredelitve in cilji dolgoročnega programa eko- 

nomske stabilizacije v procesu zmanjševanja sredstev za 
splošne in skupne potrebe iz dohodka organizacij združe- 
nega dela in osebnih dohodkov delavcev se lahko dosežejo z 
zmanjšanjem skupnih izločanj iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in osebnih dohodkov delavcev. 

Zaradi razlik v sistemu in politiki obdavčevanja v socialistič- 
nih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah in 
občinah so različne tudi obremenitve ustvarjenega dohodka z 
davki in prispevki temeljnih organizacij združenega dela, kar 
je omogočalo različne pogoje gospodarjenja in vplivalo na 
spodkopavanje enotnega jugoslovanskega trga. 

Delež davkov in prispekov v ustvarjenem dohodku sociali- 
stičnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin je bil 
različen in se je v letu 1983 gibal od 2,45% v SAP Vojvodini do 
10,96% v SR Hrvatski. 

Takšne razlike pri obremenjevanju dohodka z davki in pri- 
spevki v temeljnih organizacijah združenega dela so nega- 
tivno vplivale na gospodarsko stabilnost države, in to: z umet- 
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nim ustvarjanjem konkurenčne prednosti določeni skupini 
proizvajalcev z njihovega območja; prevalitvijo davčnega bre- 
mena na druga območja, uporabljajoč tržne pogoje; omejeva- 
njem svobodnega gibanja združenega dela in sredstev na 
gospodarskem področju Jugoslavije. 

S poenotenjem davčnega sistema in politike, z dogovorom, 
skupno usklajeno davčno obremenitvijo in s strukturo davka 
bi se odpravile očitne slabosti, s tem pa bi se pospešil tudi 
proces stabilizacije gospodarstva. 

Osnovni namen predlaganih rešitev v osnutku dogovora o 
osnovah davčne politike pri davku iz dohodka organizacij 
združenega dela in osebnih dohodkov delavcev je: 

- zagotovitev enakih pogojev gospodarjenja temeljnih 
organizacij združenega dela; 

- zagotovitev zmanjševanja izločanja kot davčne osnove iz 
dohodka od 0,10% letno, začenši z letom 1985 do 1990. leta; 

- zagotavljanje davčnih olajšav in oprostitev, ki so v inte- 
resu razvoja celotnega jugoslovanskega gospodarstva. 

Z osnutkom dogovora je predlagano, da znaša največja 
povprečna stopnja temeljnih organizacij združenega dela 
2,5% na predlagano osnovo iz dogovora o usklajevanju davč- 
nega sistema. 

Ker pa je v procesu poenotenja dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema imela Socialistična republika Hrvatska 
osnovno dilemo in pripombo na opredelitev davčne osnove 
(integralni dohodek), bo rešitev o višini stopnje pogojena s 
sprejemom davčne osnove, sprejete v dogovoru o usklajeva- 
nju davčnega sistema. 

Pri predlaganju olajšav in oprostitev v smislu olajšav, kise 
nanašajo na stimulacijo izvoza, je bilo opozorjeno na stališče 
SR Črne gore, da se oprostitev davka od dohodka nanaša na 
del dohodka, ki je ustvarjen na tujem tržišču, konvertibilnem 
in klirinškem. 

Davek od osebnega dohodka delavcev 
V sedanjem sistemu obdavčevanja osebnih dohodkov 

delavcev obstajajo razlike v obračunavanju in zaračunavanju 
davka, s čimer prihaja do zapletenosti pri uporabi predpisov. 

Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb iz osebnih 
dohodkov delavcev se plačujejo republiški oziroma pokrajin- 
ski in občinski davek. 

Stopnje republiškega davka od osebnega dohodka delavca 
so v republikah in pokrajinah različne in se gibljejo v razponu 
od 0,50% (SR Makedonija in SAP Kosovo) do 2,00% (SAP 
Vojvodina v 1983. letu), med tem ko vSR Bosni in Hercegovini 
le-ta sploh ni uveden. 

Stopnje občinskega davka od osebnega dohodka so 
različne in se usklajujejo z dogovorom občin na nivoju repu- 
blik in pokrajin. 

Povprečna udeležba republiško-pokrajinskih davkov v 
izplačanih osebnih dohodkih na nivoju SFRJ znaša v letu 
1983 0,66%, med tem ko je udeležba v posameznih republikah 
in pokrajinah različna in se giblje od 1,85% (v SR Sloveniji) do 
0,07% (v SAP Kosovo). 

Vse republike in SAP Vojvodina imajo v 1983. letu manjšo 
udeležbo davka v osebnih dohodkih glede na 1982. leto, razen 
SR Bosne in Hercegovine in SR Srbije brez SAP Vojvodine in 
SAP Kosovo, ki imajo povečano udeležbo. 

Povprečna udeležba občinskega davka v izplačanih oseb- 
nih dohodkih na nivoju SFRJ je v 1982. letu znašala 1,19% in 
je večja za 0,02 procentne točke v primerjavi z letom 1981, 
vendar pa je le-ta v 1983. letu znašala 0,90% in je nižja za 0,29 
procentne točke glede na 1982. leto. Udeležba občinskega 
davka v SR Bosni in Hercegovini, SR Hrvatski, SR Sloveniji, 
SAP Kosovo in SAP Vojvodini je zmanjšana glede na leto 
1981, medtem ko je v ostalih republikah povečana, razen v SR 
Makedoniji, kjer je ostala na nivoju iz 1981. leta. 

Učinke zaračunavanja republiško-pokrajinskega in občin- 
skega davka od osebnih dohodkov in njihovo strukturo prika- 
zuje naslednji pregled: 

- v milijonih dinarjev 

1981 1982 1983 

Znesek Struk. Znesek Struk. Znesek Struk. 
v% r% v% 

10.602 42,62 

14.218 57,38 

Skupaj 16.506 100 21.009 100 24.880 100 

Povprečna udeležba republiško-pokrajinskih in občinskih 
davkov v izplačanih osebnih dohodkih je v 1983. letu znašala 
1.56% oziroma za 0,14 manj kot v 1982. letu. Udeležba teh 
davkov je bila v 1982. letu nižja v SR Bosni in Hercegovini, SR 
Hrvatski, SR Makedoniji, SR Slovenji, SAP Kosovo in SAP 
Vojvodini, medtem ko je v ostalih republikah povečana v 
razponu od 0,07 procentne točke (SR Črna gora) do 0,37 
(območje SR Srbije brez SAP). 

Z osnutkom dogovora je predlagano poenotenje davčnih 
stopenj od osebnega dohodka delavcev za redni delovni čas 
in za osebni dohodek na osnovi dela, daljšega od polnega 
delovnega časa. 

Za uresničevanje opredelitev o zmanjšanju sredstev za 
splošno porabo se z osnutkom dogovora predlaga, da lahko v 
obdobju od 1985. do 1990. leta znaša povprečna stopnja 
davka od osebnega dohodka delavca največ 2,50%. 

Z osnutkom dogovora so predlagane tudi olajšave in opro- 
stitve ekonomskega značaja, kot je oprostitev osebnih pre- 
jemkov, doseženih v organizacijah združenega dela na osnovi 
izumiteljstva, inovatorstva in racionalizatorstva. 

Davek od osebnega dohodka iz kmetijske 
dejavnosti 

Izhajajoč iz opredelitve za najrealnejše obdavčevanje kme- 
tov in njihovo izenačevanje glede plačevanja davkov (kolikor 
je mogoče) z ostalimi delovnimi ljudmi in občani, z osnutkom 
dogovora so dani kriteriji za uporabo davčne osnove glede na 
katastrski dohodek oziroma dejanski dohodek, je predlagana 
višina davčnih stopenj kot tudi kriteriji — za uporabo davčnih 
olajšav in oprostitev ter njihova višina. 

Plačevanje davka za opravljanje kmetijske dejavnosti glede 
na katastrski dohodek bi bil še naprej osnovni namen obda- 
včevanja kmetov, medtem ko bi se plačevanje davkov glede 
na dejanski osebni dohodek opravljalo glede na poentene 
kriterije iz tega dogovora. 

Po osnutku dogovora bi davek od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti glede na dejanski osebni dohodek plače- 
vali zavezanci tega davka, ki dosežejo skupni dohodek iz 
kmetijske dejavnosti v letu, v katerem se odmerja davek, in to: 
od rastlinske proizvodnje nad 1,5 mil. dinarjev, od živinorej- 
ske proizvodnje nad 2,5 mil. dinarjev in od ostale proizvodnje 
nad 1,0 mil. dinarjev oziroma od skupne kmetijske proizvod- 
nje nad 2,5 mil. dinarjev, s tem, da se ti zneski letno valorizi- 
rajo v skladu z rastjo cen kmetijskih proizvodov. V postopku 
priprave tega dogovora so bila izražena tudi mnenja, da so 
navedeni zneski majhni in da jih je treba povečati. 

Zaradi specifičnosti opravljanja kmetijske proizvodnje je z 
dogovorom za zavezance, ki morajo plačati davek glede na 
dejanski osebni dohodek, predvidena možnost, da se lahko 
stroški poleg vodenja poslovnih knjig ugotavljajo tudi na drug 
enostavnejši način. 

Za uresničitev opredelitve o najrealnejšem obdavčevanju 
kmetov se z dogovorom predlaga, da povprečna zbirna stop- 
nja davka od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se 
plačuje glede na katastrski dohodek, ne more biti nižja od 3% 
na ugotovljeno osnovo, s pripombo, da v vseh republikah in 
avtonomnih pokrajinah valorizirajo katastrske dohodke, s 
čimer so po katastrskih kulturah povečani katastrski dohodki 
za cca 4 krat. 

1. Republiško- 
pokrajinski davek 
od osebnega 
dohodka 5.417 
2. Občinski davek 
od osebnega 
dohodka 11.089 

32,80 6.407 30,50 

67.20 13.602 69,50 
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Povprečna zbirna stopnja davka od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti, ki se plačuje glede na dejanski osebni 
dohodek, po osnutku dogovora ne more biti nižja od 2,5%. 

Zaradi uresničevanja opredelitve, da se z ukrepi davčne 
politike in drugimi ukrepi spodbuja razvoj kmetijske proizvod- 
nje, razvoj procesa združevanja je z osnutkom dogovora pred- 
videno več olajšav, ki se gibljejo tudi do 100% od odmerje- 
nega davka oziroma od oprostitve plačevanja davka. 

Prav tako je predvidena tudi oprostitev socialnega značaja 
za zavezance davka od osebnega dohodka iz kmetijske dejav- 
nosti, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, katerih katastr- 
ski dohodek pa ne presega zneska 2.000 dinarjev na člana 
gospodinjstva. 

Davek od osebnega dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti 

Dejavnosti s področja osebnega dela in drobnega gospo- 
darstva so v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije 
dobile pomembno mesto. Hitrejši razvoj teh dejavnosti je 
treba poleg drugih ukrepov spodbujati tudi z ukrepi davčne 
politike. V tem smislu je z osnutkom dogovora predlagano 
poenotenje stopenj olajšav in oprostitev. Tako je predlagano, 
da najnižja stopnja davka od osebnega dohodka iz gospodar- 
skih dejavnosti, ki se plačuje glede na dejanski osebni doho- 
dek, znaša 10%, razen za posamezne skupine dejavnosti, pri 
katerih znaša najnižja stopnja 15%, 18% in 22%, odvisno od 
pomena, ki ga imajo v razvoju drobnega gospodarstva in 
povečanju zaposlenosti v njih. 

Za zavezanca, ki plačuje ta davek, se stopnja giblje od 10% 
do 40%, odvisno od vrste poklica. 

Za zavezanca, ki ta davek plačuje v letnem pavšalnem 
znesku, znaša davek od 5% do 20% povprečnega osebnega 
dohodka delavca v združenem delu za isti ali podoben poklic 
v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Zavezancu davka iz gospodarskih dejavnosti, ki začenja z 
opravljanjem dejavnosti, se priznavajo olajšave pri plačevanju 
davka za prva tri leta dela. 

Olajšave se priznavajo tudi zavezancu davka iz gospodar- 
skih dejavnosti v višini 10% za vsakega novozaposlenega 
delavca, vendar največ 50%, kot tudi zavezancu, ki vlaga 
sredstva v opremo, rekonstrukcijo in modernizacijo delavnice 
zaradi pospeševanja dejavnosti. 

Davek od osebnega dohodka iz poklicnih 
dejavnosti 

Stopnja davka od osebnega dohodka iz poklicne dejavno- 
sti, ki se plačuje glede na dejanski osebni dohodek, znaša 
najmanj 10%, za zavezanca, ki plačuje davek v procentu od 
vsakega posamezno doseženega bruto dohodka, pa znašajo 
stopnje od 10% do 40% odvisno od vrste poklica. 

Pavšalni znesek tega davka znaša 5% do 20% povprečnega 
osebnega dohodka delavca v združenem delu za isti ali podo- 
ben poklic v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Olajšave in oprostitve glede plačevanja davka od osebnega 
dohodka iz poklicne dejavnosti so predvidene kot pri zave- 
zancu davka od osebnega dohodka iz gospodarske dejav- 
nosti. 
Davek od nadomestil iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav 

Opredelitev za spodbujanje domačih inovacij, iznajdb in 
tehničnih izboljšav v osnutku dogovora je našla svoj odraz v 
predlaganih diferenciranih nižjih davčnih stopnjah na nado- 
mestila po osnovi patentov in tehničnih izboljšav glede na 
ostala avtorska dela kot tudi olajšave za nadomestila od 
patentov in tehničnih izboljšav zavezancu, ki svoj patent ali 
licenco proda ali odstopi v uporabo domači organizaciji zdru- 
ženega dela. 

Davek od dohodkov iz premoženja in 
premoženjskih pravic 

Z osnutkom dogovora je predvideno progresivno in ostrejše 
obdavčevanje dohodka iz premoženja in premoženjskih pra- 
vic in določeni razponi davčnih stopenj ter progresivna 
lestvica tega davka, ki se plačujejo glede na dejanski doho- 
dek. Glede na dokaj izražene specifičnosti pri predmetih 

obdavčevanja s tem davkom po posameznih republikah in 
avtonomnih pokrajinah, je z osnutkom dogovora predvideno, 
da republike in avtonomni pokrajini samostojno določijo 
višino dohodka iz premoženja, do katere se plačuje ta davek v 
letnem pavšalnem znesku, stopnjo davka po odbitku, kot tudi 
olajšave socialnega značaja. 

Davek od premoženja 
Predlagane rešitve davčne politike s področja obdavčeva- 

nja premoženja se sestojijo v diferenciranem davčnem tret- 
maju stanovanj in stanovanjskih stavb, v katerih stanuje last- 
nik ali člani njegove družine (milejše obdavčevanje aH oprosti- 
tve in olajšave) glede na ostalo premoženje (strožje obdavče- 
vanje), ki je podvrženo obdavčevanju. Zaradi poenotenja 
davčne politike so predlagani razponi davčnih stopenj in 
progresivna lestvica, in to posebej za stanovanjske stavbe in 
garaže ter posebej za stavbe in stanovanja za počitek in oddih 
ter poslovni prostor. 

Z osnutkom dogovora je za premičnine, ki na podlagi dogo- 
vora o usklajevanju davčnega sistema morajo biti podvržene 
plačevanju davka, predvideno, da stopnje davka oziroma 
pavšalni znesek davka odvisno od vrste in vrednosti premože- 
nja samostojno uredijo republike in avtonomni pokrajini. 

Davek na dediščine in darila 
Za davek na dediščine in darila je z osnutkom dogovora 

predvideno poenotenje možnega razpona davčnih stopenj in 
progresivna lestvica. Politika oprostitve in olajšav je v skladu z 
dednim redom podedovanega oziroma v dar prejetega pre- 
moženja, opredeljena z dogovorom o usklajevanju davčnega 
sistema. Zato v osnutku dogovora o osnovah davčne politike 
ni posebej obdelana. 

Davek na dobitek od iger na srečo 
Izhajajoč iz opredelitve za povečanje pomena neposrednih 

davkov, se z osnutkom dogovora predlaga povečanje stopnje 
davka na dobitek od iger na srečo od 10% na 15%. (Pripomi- 
nja se, da se je proučevalo mnenje o nepovečanju stopenj 
tega davka). 

Davek od skupnega dohodka občanov 
Predlagano poenotenje možnega razpona davčnih stopenj 

in progresivnih lestvic pri davku od skupnega dohodka obča- 
nov (osnovna rešitev) temelji na opredelitvi iz dohodka o 
usklajevanju davčnega sistema o neobdavčenem znesku, ki je 
enak znesku dvakratnega povprečnega osebnega dohodka v 
gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine, med 
tem ko alternativna rešitev temelji na predlogu iz procedure 
poenotenja dogovora v republikah in avtonomnih pokrajinah, 
da naj bo neobdavčeni znesek znesek trikratnega povpreč- 
nega osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

Z osnutkom dogovora je predvideno zmanjšanje davčne 
osnove v višini 60% povprečnega čistega osebnega dohodka 
zaposlenih v gospodarstvu republike oziroma avtonomne 
pokrajine tudi za vzdrževanega člana ožje družine, ki ga je 
zavezanec dolžan po zakonu vzdrževati. 

Davek, ki ga plačujejo tuje osebe 
S sprejemom koncepcije za sprejem posebnega dogovora o 

davčni politiki se s tem dogovorom prevzemajo določbe o 
višini davčnih stopenj in olajšav ter oprostitev pri vseh davkih, 
ki jih plačujejo tuje osebe iz dohodka o usklajevanju dav- 
čnega sistema, s tem, da je v nadaljnji proceduri treba te 
določbe črtati iz dogovora o usklajevanju davčnega sistema. 

• • • 

Rešitve v tem dogovoru glede višine davčnih stopenj, olaj- 
šav in oprostitev so predlagane v skladu z osnutkom dogo- 
vora o usklajevanju davčnega sistema s pripombo, da končna 
opredelitev, vezana na obdavčevanje dohodka organizacij 
združenega dela, premoženja, ki je podvrženo obdavčevanju 
in skupnega dohodka občanov, pogojuje sprejem rešitev iz 
dogovora o usklajevanju davčnega sistema. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 31. seji dne 30. 
oktobra 1984 obravnaval: 

- OSNUTEK DOGOVORA O TEMELJIH 
DAVČNE POLITIKE, 

ki ga je poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da ga predlo- 
žimo Skupščini SR Slovenije v obravnavo. 

Osnutek dogovora o temeljih davčne politike pomeni kon- 
kretizacijo rešitev iz predloga dogovora o usklajevanju dav- 
čnega sistema. V osnutku dogovora je predvidena postopna 
krepitev neposrednih davkov in zmanjševanje vloge posre- 
dnih davkov, ostrejše poseganje na premoženje in druge 
dohodke, ki ne temeljijo na rezultatih dela, s predlaganimi 
davčnimi oprostitvami in olajšavami pa naj bi vzpodbujali 
razvoj posameznih gospodarskih dejavnosti, vlaganje sred- 
stev v razširitev materialne osnove dela, večje zaposlovanje, 
izvoz in podobno. 

Z osnutkom dogovora so za posamezne vrste davkov 
določeni razponi davčnih stopenj, davčne oprostitve in 
okvirna merila za priznavanje davčnih olajšav po posameznih 
vrstah davkov. 

Z dogovorjenimi razponi davčnih stopenj in dogovorjenimi 
merili za priznavanje davčnih oprostitev in olajšav naj bi 
uskladili republiške in občinske davčne predpise. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da v osnutku 
dogovora predlagane rešitve presegajo okvire 265. člena 
Ustave SFRJ, ki določa, da republike in avtonomni pokrajini 
usklajujejo osnove davčne politike, če to zahteva zagotovitev 
enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga. Na enotnost in 
stabilnost jugoslovanskega trga pa lahko vpliva davek iz 
dohodka TOZD, obdavčitev tujih oseb in davek od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve. Zato bi lahko bile predmet 
dogovarjanja stopnje ter davčne olajšave in oprostitve le za 
navedene vrste davkov. 

Po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa se 
lahko republike in pokrajini dogovarjajo o elementih davčne 
politike tudi za druge vrste dohodkov, ki so skladno s predpisi 
o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopoliti- 
čnih skupnostih vir republiških oziroma pokrajinskih proraču- 
nov, ne pa tudi za dohodke, ki so vir občinskih proračunov. V 
SR Sloveniji so po predpisih o financiranju splošnih družbe- 
nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih opredeljeni kot 
viri republiškega proračuna davek iz dohodka TOZD, davek 
od osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, davek od 
skupnega dohodka občanov, davek na dediščine in merila, 
temeljni in posebni republiški davek dod prometa proizvodov 
in storitev ter davki, ki jih plačujejo tuje osebe, ostale vrste 
davkov pa so opredeljene kot viri občinskih proračunov. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je glede na navedeno 
sprejel pripombe samo na določene vrste republiških davkov 
in to: 

Davek iz dohodka TOZD 
- V 23. členu osnutka dogovora predložene stopnje za 

davek iz dohodka izhajajo iz osnov, ki temeljijo na obračun- 
skem sistemu, veljavnem v letu 1984. Skupščina SFRJ je 
sprejela zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, 
ki bo bistveno spremenil obračunske kategorije. Zato je 
potrebno pri določanju višine stopenj, upoštevati sprejete 

spremembe v obračunskem sistemu. 
- Obseg v 25. členu predvidenih davčnih olajšav izvozni- 

kom je bistveno manjši od sedaj veljavnega obsega teh dav- 
čnih olajšav v SR Sloveniji. Po oceni Izvršnega sveta Sku- 
pščine SR Slovenije zdaj še ni primeren trenutek za zmanjše- 
vanje obsega davčnih olajšav izvoznikom. V kolikor predla- 
gana rešitev drugim republikam in pokrajinam zadošča za 
spodbujanje izvoza na konvertibilno področje pa Izvršni svet 
predlaga, da dogovor o davčni politiki opredeli minimalni 
obseg teh olajšav, ki bo republikam in pokrajinam dopustil 
možnost uveljavitve oziroma učinkovanja dosedanjega tudi 
večjega obsega teh davčnih olajšav. 

- Izvajanje v 26. členu osnutka predlaganih davčnih olajšav 
narekuje ugotavljanje dela dohodka, ustvarjenega na primer s 
povečanjem zaposlenosti in uvajanjem novih izmen, ustvarje- 
nega z drugo ali tretjo žetvijo ali ustvarjenega z delom na 
domu. Predlagana rešitev bi zahtevala, da TOZD posebej 
ugotavlja dohodek realiziran na predložene načine, kar bi 
nedvomno povečalo obseg administrativno-tehničnih opravil 
v TOZD, saj se dohodek sedaj ugotavlja na enoten način za 
vso dejavnost. Izvršni svet ocenjuje, da je enak učinek stimuli- 
ranja namenov, opredeljenih v tem členu možno doseči tudi s 
preoblikovanjem tega člena tako, da se zmanjša davčna 
osnova za zneske, ki jih je zavezanec vložil v določene na- 
mene. 

Posebni davek na promet proizvodov 
in storitev v prometu 
- V 8. členu osnutka dogovora je predvideno, da bi se od 

leta 1985 dalje zmanjševala zbirna stopnja republiškega ozi- 
roma pokrajinskega davka na promet proizvodov in storitev 
letno za 0,8 odstotnih točk tako, da bi do leta 1990 znašala 
10%, razen v SR Makedoniji, kjer bi bila lahko 13%. 

Glede na trenutno različne veljavne zbirne stopnje tega 
davka v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah 
linearno zmanjševanje ni ustrezno, zato Izvršni svet predlaga, 
da bi bilo to znižanje sorazmerno veljavnim stopnjam v posa- 
meznih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Davek na dediščine in darila 
- Stopnje davka na dediščine in darila je potrebno 

ponovno proučiti in naravnati tako, da ne bodo delovale 
ostreje kot pri davku na promet nepremičnin in pravic. 

Izvršni svet tudi predlaga, da bi davek na dediščine in darila 
plačevali po stopnjah, predpisanih za davek na promet nepre- 
mičnin le zavezanci, ki z darovalcem niso v sorodstvenem 
razmerju do vključno tretjega dednega reda. 

Davek od dohodka tujih oseb od gospodarskih 
in poklicnih dejavnosti 

- Prouči naj se primernost višine stopnje, saj je predlagana 
2,5% stopnja prenizka. 

Ob tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripominja, da 
ima pripombe in dodatne predloge tudi na rešitve pri ostalih 
vrstah davkov, ki so po predpisih o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih občinski 
vir dohodkov, vendar jih v stališča ni vključil, ker meni, da 
vrste občinskih davkov ne bi mogle biti predmet tega dogo- 
varjanja. 
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Koordinacijski odbor za pripravo 
Družbenega dogovora 
Številka: 0804-2430/1 
Beograd, 26. oktobra 1984 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o skupnih osnovah in merilih 

samoupravnega urejanja odnosov pri 

pridobivanju in delitvi dohodka 

v Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
PREDSEDNIKU 
Pošiljamo vam Predlog družbenega dogovora o skupnih 

osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pri- 
dobivanju in delitvi dohodka v SFRJ, ki ga je Koordinacijski 
odbor za pripravo Družbenega dogovora določil in sprejel na 
seji 24. oktobra 1984. 

Ob predložitvi Predloga družbenega dogovora vas prosimo, 
da sprejmete svoje stališče o Predlogu in pooblastite vašega 

Na podlagi 124. člena Ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in 579. člena Zakona o združenem 
delu Skupščina SFRJ, Skupščina SR Bosne in Hercegovine, 
Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skup- 
ščina SR Srbije, Skupščina SAP Vojvodine, Skupščina SAP 
Kosova, Sabor SR Hrvatske, Skupščina SR Črne gore, Svet 
Zveze sindikatov Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov Bosne 
in Hercegovine, Svet Zveze sindikatov Makedonije, Svet 
Zveze sindikatov Slovenije, Svet Zveze sindikatov Srbije, 
Svet zveze sindikatov Vojvodine, Svet Zveze sindikatov 
Kosova, Svet Zveze sindikatov Hrvatske, Svet Zveze sindi- 
katov Crne gore, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Gospo- 
darska zbornica SR Bosne in Hercegovine, Gospodarska 
zbornica SR Makedonije, Gospodarska zbornica SR Slove- 
nije, Gospodarska zbornica SR Srbije, Gospodarska zbor- 
nica SAP Vojvodine, Gospodarska zbornica SAP Kosova, 
Gospodarska zbornica SR Hrvatske in Gospodarska zbor- 
nica SR Crne gore (v nadaljnjem besedilu: udeleženci Dogo- 
vora) sklepajo 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH 
SAMOUPRAVNEGA UREJANJA 
ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN 
DELITVI DOHODKA V SOCIALISTIČNI 
FEDERATIVNI REPUBLIKI JUGOSLAVIJI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Udeleženci Dogovora, v okviru svojih pravic in dolžnosti, z 

Družbenim dogovorom o skupnih osnovah in merilih samo- 
upravnega urejanja odnosov pri pridobivanju''in delitvi 

predstavnika, ki bo podpisal Dogovor, in sicer najpozneje do 
15. decembra letos. 

Prav tako vas prosimo, da pooblastite vašega predstavnika 
za usklajevanje stališč, če bo med sprejemanjem Dogovora 
prišlo do različnih mnenj udeležencev. 

Poudarjamo, da je podpisovanje omenjenega Dogovora 
predvideno do 25. decembra 1984. 

Tovariški pozdrav, 
Predsednik Koordinacijskega odbora 

Avdio Alija 

dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (v 
nadaljnjem besedilu Dogovor) določajo skupne osnove in 
merila samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju 
dohodka, razporejanju dohodka in čistega dohodka ter delitvi 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: skupne osnove in merila) ter določajo 
svoje obveznosti za nadaljnje razvijanje odnosov pri pridobi- 
vanju in delitvi dohodka. 

2. člen 
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin, sveti Zveze 

sindikatov republik in avtonomnih pokrajin in gospodarske 
zbornice republik in pokrajin se kot udeleženci Dogovora 
obvezujejo: 
- da z družbenimi dogovori v republikah in pokrajinah 

podrobneje razčlenijo skupne osnove in merila, določene v 
Dogovoru; 

- da spodbudijo dejavnost za konkretizacijo skupnih osnov 
in meril, določenih v družbenih dogovorih v republikah in 
avtonomnih pokrajinah, v samoupravnih sporazumih in samo- 
upravnih splošnih aktih organizacij in skupnosti. 

3. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da s podrobnejšo 

razčlenitvijo in doslednim izvajanjem osnov in meril, določe- 
nih v Dogovoru, zagotovijo uresničevanje naslednjih ciljev: 

- večjo ekonomsko in družbeno motiviranost ter odgovor- 
nost delavcev za povečevanje produktivnosti dela in učinkovi- 
tosti gospodarjenja z družbenimi sredstvi ter za prilagajanje 
proizvodnje in opravljanja druge dejavnosti organizacij zdru- 
ženega dela pogojem na tržišču in družbenim potrebam, na 
teh temeljih pa za ustvarjanje večjega dohodka in povečeva- 
nje osebnega ter družbenega standarda; 

- družbeno usmerjanje politike delitve v skladu z načelom, 
da se za približno enako količino in kakovost dela ter dose- 
žene rezultate dela realizira približno enak osebni dohodek; 
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— preseganje razlik pri osebnih dohodkih in sredstvih za 
skupno porabo, ki ne izvirajo iz dela in rezultatov dela delav- 
cev, med organizacijami združenega dela in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi. 

4. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se v smislu tega Dogo- 

vora: «. , < ■ i — kot bruto osebni dohodek upoštevajo čisti osebni doho- 
dek, obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 
benih potreb, ki se poravnavajo iz osebnega dohodka in 
sredstva za skupno porabo, ki se uporabljajo za neposredno 
porabo delavcev; 

— kot akumulacija upoštevajo sredstva za zboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela ter za ustvarjanje in obnav- 
ljanje sredstev rezerv. 

Skupščina republik in skupščine avtonomnih pokrajin se 
zavezujejo, da bodo z dogovorom določile skupne osnove 
definiranja bruto osebnega dohodka, v skladu s 1. alinejo 1. 
odstavka tega člena, ter s tem dogovorom določile, katere 
skupne in splošne družbene potrebe se bodo zadovoljevale iz 
bruto osebnega dohodka, v skladu s tem pa s predpisi uredile 
bruto osebni dohodek. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da Skupščina SFRJ, bvet 
ZSJ in Gospodarska zbornica Jugoslavije podrobneje 
določijo, kaj se upošteva kot akumulacija v skladu z 2. alineo 
1. odstavka tega člena. 

II. PRIDOBIVANJE DOHODKA 

5. člen 
Udeleženci dogovora se, v okviru svojih pravic in dolžnosti, 

zavezujejo, da bodo zagotavljali pogoje za izenačevanje 
pogojev gospodarjenja na enotnem jugoslovanskem tržišču 
na podlagi delovanja ekonomskih zakonitosti, s tem pa zago- 
tavljali pogoje, da pridobivajo delavci dohodek temeljne orga- „ 
nizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
ter skupnosti v skladu s produktivnostjo dela, uspešnostjo 
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi in prilago- 
jenostjo proizvodnje ter opravljanja druge dejavnosti pogo- 
jem na tržišču in družbenim potrebam. 

6. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se s predpisi in ukrepi 

ekonomske politike, kakor tudi z družbenim usmerjanjem 
gospodarskega in družbenega razvoja ter usklajevanjem 
odnosov na tržišču, predvsem na področju sistema in politike 
cen, na področju kreditno-monetamega sistema in politike, 
na področju deviznega sistema in politike, na področju carin- 
skega sistema in politike; na področju sistema politike davkov 
in prispevkov ter na drugih področjih gospodarskega sistema 
in ekonomske politike, ob upoštevanju ekonomskih zakonito- 
sti, zagotavljajo čimbolj enakopravni pogoji poslovanja in 
pridobivanja dohodka na enotnem jugoslovanskem tržišču. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da s predpisi in ukrepi iz 1. 
odstavka tega člena in drugimi dejavnostmi, v skladu s svojimi 
pravicami in dolžnostmi, zagotavljajo pogoje, da se v vsaki 
dejavnosti, s približno enako količino in enako kakovostjo del 
ter rezultati dela, realizira približno enak bruto osebni doho- 
dek na delavca in približno enaka akumulacija v primerjavi s 
povprečno uporabljenimi sredstvi. 

7. člen 
Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da bodo, v skladu s 

svojimi pravicami in dolžnostmi, s svojimi ukrepi in dejav- 
nostmi na področju sistema in politike cen, in sicer v skladu z 
Zakonom o sistemu družbene kontrole cen, prispevali: 

- k doslednemu izvajanju opredelitev iz 8. člena Dogovora; 
- da se na trajnejših temeljih uredijo odnosi na področju 

cer, ir. cene v organizacijah združenega dela, ki so med seboj 
dohodkovno in reprodukcijsko povezane; 

- da se organizacijam združenega dela v dejavnostih mate- 
rialne proizvodnje, ko se cene in storitve oblikujejo v razme- 
rah ki temeljijo na načelih svobodne menjave dela, zagotav- 
ljajo približno enaki bruto osebni dohodki in praviloma sred- 
stva za zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela, v 

skladu s skupnimi elementi za oblikovanje cen, določenimi v 
planskih aktih in samoupravnih sporazumih z uporabniki sto- 
ritev. 

8. člen 
Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da s predpisi, ukrepi 

ekonomske politike in drugimi dejavnostmi zagotavljajo 
pogoje za večjo ekonomsko in družbeno motiviranost ter 
odgovornost delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah ter skupnostih za 
pridobivanje dohodka v skupnem prihodku oziroma skupnem 
dohodku na podlagi zduževanja dela in sredstev, in na teh 
temeljih za nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov na enot- 
nem jugoslovanskem območju, ter za večjo samoupravno 
koncentracijo družbenih sredstev in smotrno družbeno deli- 
tev dela. 

Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se pri urejanju 
medsebojnih odnosov pri pridobivanju dohodka na temelju 
deleža v skupnem prihodku oziroma skupnem dohodku, 
zagotovijo čimbolj enakopravni pogoji poslovanja in pridobi- 
vanja dohoka na tem temelju, pri čemer pa je treba zagotoviti, 
da se za približno enako količino in kakovost dela ter rezultate 
dela realizirajo približno enaki bruto osebni dohodki na 
delavca in približno enaka akumulacija, v primerjavi s pov- 
prečno uporabljenimi sredstvi. 

9. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da bo samo- 

upravno določena cena oziroma samoupravno dogovorjeno 
nadomestilo med uporabniki in izvajalci storitev na področju 
družbenih dejavnosti oblikovano na podlagi samoupravno 
dogovorjenih planov in programov dela ter razvoja. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da se kot skupne osnove in 
merila za določanje višine cene oziroma samoupravno dogo- 
vorjenega nadomestila uporabljajo samoupravno določeni 
standardi in normativi dela ter materialno - tehnične oprem- 
ljenosti za ustrezne vrste storitev, pri čemer pa je izhodišče 
družbeno potrebno delo, ki ustreza normalnim oziroma po- 
dobnim pogojem nuđenja te vrste storitev, tako glede kako- 
vosti storitev, smotrnega in učinkovitega opravljanja storitev 
kot uspešnosti pri upravljanju z delovnimi sredstvi in poslova- 
nju pri opravljanju storitev. 

10. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se bodo kot skupne 

osnove za določanje posameznih setavin samoupravno dogo- 
vorjenega nadomestila iz 9. člena Dogovora uporabljali: 

— za materialne stroške in druge stroške poslovanja samo- 
upravno določeni normativi materialnih stroškov, za katere Je 
mogoče določiti noram.ative oziroma za druge materalne 
stroške in druge stroške poslovanja s samoupravnim sporazu- 
mom določena višina izdatkov, pri čemer bodo upoštevani 
pogoji opravljanja družbene dejavnosti; 

— za amortizacijo, stopnje amortizacije, določene s samo- 
upravnim splošnim aktom na podlagi družbenega dogovora v 
skladu z zakonom; 

- za sredstva, ki so dohodek izvajalca storitve, povprečen 
dohodek na delavca v gospodarstvu občine ali druge družbe- 
nopolitične skupnosti, zmanjšan za sredstva za zboljševanje 
in razširjanje materialne osnove dela, izhajajoč iz normativov 
živega dela oziroma povprečno potrebnega časa za posa- 
mezno vrsto storitev, v časovnih enotah in določenih stopnjah 
zahtevnosti dela; . 

- za sredstva za zboljšanje in razširjanje materialne osnove 
dela, ki se zagotavljajo v okviru cene storitve, znesek, določen 
s smoupravnim sporazumom o temeljih plana samoupravne 
interesne skupnosti ali z drugimi smoupravnimi sporazumi. 

11. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da bodo skupne osnove za 

pridobivanje dohodka delovnih skupnosti, ki opravljajo dela 
skupnega pomena za temeljne organizacije združenega dela 
v delovni organizaciji ali drugi organizaciji združenega dela: 

— uresničevanje plana in delovnega programa delovne 
skupnosti po vrsti, obsegu in kakovosti opravljenih del, dose- 
žena produktivnost dela in ekonomičnost poslovanja; 

- povečanje dohodka v temeljnih organizacijah zdruze- 
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nega dela, za katere delovna skupnost opravlja dela skupnega 
pomena, ki so rezultat prispevka delovne skupnosti. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da se skupne osnove iz 1. 
odstavka tega člena uporabljajo tudi pri pridobivanju 
dohodka v delovnih skupnostih v drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah in 
družbenih organizacijah ter organih družbenopolitičnih skup- 
nosti, v skladu s specifičnimi pogoji njihovega dela. 

Rast bruto osebnega dohodka na delavca v delovnih skup- 
nostih iz 1. odstavka tega člena praviloma ne more biti večja 
od rasti bruto osebnega dohodka na delavca v organizacijah 
in skupnostih, za katere delovna skupnost opravlja dela skup- 
nega pomena; za delovne skupnosti iz 2. odstavka tega člena 
pa rast bruto osebnega dohodka ne sme biti večja od rasti 
bruto osebnega dohodka v gospodarstvu družbenopolitične 
skupnosti. 

III. RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA 
DOHODKA 

1. Planiranje razmerij pri razporejanju dohodka 
in čistega dohodka 

12. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da razporejanje 

dohodka in čistega dohodka temelji na rezultatih dela, na 
ustvarjenem dohodku in določenih realnih razmerjih pri raz- 
porejanju dohodka (v nadaljnjem besedilu proporci razpore- 
janja dohodka in čistega dohodka). 

Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da bodo pri 
določanju proporcev razporejanja dohodka in čistega 
dohodka enakopravno upoštevane potrebe proizvodnje, 
razvoja in porabe, ter da s povečanjem deleža organizacij 
združenega dela v dohodku krepi njihovo akumulacijsko in 
reprodukcijsko sposobnost. 

13. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se pri planira- 

nju razporejanja dohodka in čistega dohodka izhaja iz realno 
ocenjenih rezultatov dela in možnosti pridobivanja dohodka v 
temeljni organizaciji združenega dela, kakor tudi iz njihovega 
primerjanja z rezultati dela delavcev v drugih organizacijah 
združenega dela na temelju kazalcev: dohodek na delavca, 
dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi! 
bruto osebni dohodek na delavca, akumulacija v primerjavi s 
povprečno uporabljenimi sredstvi, pri čemer pa ne bo 
izključno upoštevanje drugih kazalcev iz 140. člena Zakona o 
združenem delu. 

Z uporabo kazalcev iz 1. odstavka tega člena je treba 
ugotoviti, s kakšnim angažiranjem dela in sredstev se ustvarja 
dohodek in kakšne možnosti daje ustvarjeni dohodek za za- 
dovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev, za zboljše- 
vanje in razširjanje materialne osnove dela in za zadovoljeva- 
nje skupnih in splošnih družbenih potreb, izhajajoč iz načela, 
da delavci, ki ustvarjajo večji dohodek glede na vloženo delo 
in uporabljena sredstva lahko planirajo večje bruto osebne 
dohodke na delavca s pogojem, da planirajo tudi večjo aku- 
mulacijo v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi. 

14. člen 
Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da se pred določanjem 

proporcev za razporejanje dohodka, delavcem v temeljnih 
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah ter skupnostih zagotovi predlog vseh potreb in 
obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb, ki se poravnavajo iz dohodka, na podlagi katerega 
ocenjujejo materialne možnosti za zadovoljevanje teh potreb 
s planiranim dohodkom. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da se na podlagi ocenjenih 
potreb in izjavljanja delavcev o možnostih za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb določi v družbenih 
planih družbenopolitičnih skupnosti delež sredstev za zado- 
voljevanje teh potreb v dohodku in meja, nad katero ni 
mogoče določati obveznosti za te namene. 

15. člen 
Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da se, z namenom 

usklajevanja proporcev za razporejanje dohodka, ki se 
določajo v organizacijah združenega dela, s temeljnimi pro- 
porci v družbenih planih republik in avtonomnih pokrajin 
oziroma v Družbenem planu Jugoslavije, v družbenih planih 
izkazujejo kot izhodiščne vrednosti bruto osebni dohodek na 
delavca in akumulacija v primerjavi s povprečno uporablje- 
nimi sredstvi. 

16. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se proporci 

razporejanja dohodka in čistega dohodka določajo v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter usklajujejo s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana delovne organizacije, sestav- 
ljene organizacije združenega dela in druge oblike združeva- 
nja dela in sredstev. 

Pri določanju proporcev razporejanja dohodka in čistega 
dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih se izhaja iz samo- 
upravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih aktov, 
sprejetih obveznosti za uresničevanje razvojnih ciljev in iz 
izhodiščnih vrednosti ter temeljnih proporcev, določenih v 
planih družbenopolitičnih skupnosti. 

Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se pri določa- 
nju proporcev razporejanja dohodka in čistega dohodka v 
okviru delovne organizacije, sestavljene organizacije združe- 
nega dela ali druge oblike združevanja dela in sredstev, pri- 
merjajo kazalci: bruto osebni dohodek na delavca in akumu- 
lacija v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi, z 
ustreznimi izhodiščnimi vrednostmi, določenimi v družbenih 
planih republik oziroma avtonomnih pokrajin ali Jugoslavije. 

Na podlagi tako usklajenih proporcev določenih v okviru 
delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega 
dela ali druge oblike združevanja dela in sredstev, se določajo 
proporci razporejanja dohodka in čistega dohodka v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

17. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se kot skupne osnove in 

merila za določanje proporcev razporejanja čistega dohodka, 
s katerimi se oblikuje medsebojna odvisnost med porabo in 
akumulacijo, uporabljata bruto osebni dohodek na delavca in 
akumulacija v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi 

Z uporabo osnov in meril iz 1. odstavka pri planiranju 
večjega dohodka, glede na vloženo delo in uporabljena sred- 
stva, so lahko izločanja sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo delavcev, merjena z bruto osebnim dohod- 
kom na delavca, večja s pogojem, da so izločanja sredstev za 
zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela in za 
ustvarjanje ter obnavljanje rezerv, merjena z akumulacijo v 
primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi, tudi relativno 
večja glede na izhodiščne vrednosti, določene za gospodar- 
stvo republike oziroma avtonomne pokrajine ali Jugoslavije 

Pri planiranju manjšega dohodka, v primerjavi z vloženim 
delom in uporabljenimi sredstvi, morajo biti izločanja sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev, merjena 
z bruto osebnim dohodkom na delavca, relativno manjša, če 
so manjša izločanja sredstev za zboljševanje in razširjanje 
materialne osnove dela ter za ustvarjanje in obnavljanje 
rezerv, merjena z akumulacijo v primerjavi s povprečno upo- 
rabljenimi sredstvi, glede na izhodične vrednosti, določene za 
gospodarstvo republike oziroma avtonomne pokrajine ali Ju- 
goslavije. 

18. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da zaradi razlik v pogojih 

poslovanja in pridobivanja dohodka, v prehodnem obdobju, 
dokler ne bodo odpravljene te razlike, primerjanje akumula- 
cije v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi za posa- 
mezne dejavnosti v smislu 15. člena Dogovora, poteka glede 
na enake ali sorodne dejavnosti - podskupine (v nadaljnjem 
besedilu: dejavnosti) v Jugoslaviji; bruto osebni dohodek na 
delavca pa se primerja s povprečjem gospodarstva republike 
oziroma avtonomne pokrajine. 
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Udeleženci Dogovora soglašajo, da se pri sprejemanju 
Družbenega plana Jugoslavije oziroma Resolucije o uresniče- 
vanju Družbenega plana Jugoslavije določijo izhodiščne vre- 
dnosti za akumulacijo v primerjavi s povprečno uporabljenimi 
sredstvi po dejavnostih v Jugoslaviji. 

2. Razporejanje dohodka 

19. člen 
Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da bodo, v okviru svo- 

jih pravic in pristojnosti, sprejemali ukrepe in dejavnosti za 
usklajevanje obveznosti za zadovoljevanje skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb, ki se poravnavajo iz dohodka, z določe- 
nimi razmerji v družbenih planih in z gibanji ustvarjenega 
dohodka. . . 

S tem ciljem udeleženci Dogovora soglašajo, da se zago- 
t0- da vse obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
družbenih potreb, ki se poravnavajo iz dohodka temeljne 
organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, usklajujejo z ustvarjenim dohodkom 
vsako trimesečje in konec leta; 

—da v primerih, ko delavci v temeljni organizaciji Združe- 
nega dela in drugi samoupravni organizaciji in skupnosti 
preko svojih delegacij in delegatov dajo pobudo za usklajeva- 
nje obveznosti iz 1. alinee tega odstavka z določenimi 
razmerji v družbenih planih ali za usklajevanje teh obveznosti 
z možnostmi njihove temeljne organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije ter skupnosti, skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti in skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti uskladijo te obveznosti ali pa v skladu s 
153. členom Zakona o združenem delu, s programom, ki ga 
sprejmejo skupaj s temeljno organizacijo združenega dela ali 
drugo samoupravno organizacijo in skupnostjo, sprejmejo 
ukrepe za odpravljanje vzrokov, zaradi katerih temeljna orga- 
nizacija ne more izpolnjevati svojih obveznosti. 

Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se pri letnem 
določanju obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
družbenih potreb, ki se poravnavajo iz dohodka, izhaja iz 
usklajenih možnosti za njihovo zadovoljevanje v planih 
temeljnh organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter družbenih planih. 

20. člen 
Skupščine republik in skupščine avtonomnih pokrajin se 

zavezujejo, da bodo s svojimi predpisi uredile postopek in 
način odločanja delavcev o obveznostih za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb v skladu s 14. členom 
Doaovora, postopek in način usklajevanja teh obveznosti z 
ustvarjenim dohodkom v skladu z 19. členom Dogovora, 
kakor tudi način zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb v primeru, ko delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugih organiza- 
cijah ter skupnostih ne sprejmejo predlogov za določitev .eh 
obveznosti. 

21. člen 
Skupščine republik in skupščine avtonomnih pokrajin se 

zavezujejo da bodo do konca leta 1985 s posebnim dogovo- 
rom na enotnih in trajnih temeljih uredile ugotavljanje in 
usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, in 
sicer zaradi izjemno ugodnih naravnih pogojev ali izjemnih 
uaodnosti na tržišču oziroma drugih izjemnih ugodnosti pri 
poslovanju in pridobivanju dohodka (v nadaljnjem besedilu, 
dohodek, ki je rezultat izjemnih ugodnosti). 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da se do sklenitve dogo- 
vora iz 1. odstavka tega člena, del dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti, ugotavlja kot razmerje med ustvarjenim 
dohodkom enake ali sorodne dejavnosti, zmanjšanim za 
davke in prispevke, ki se poravnavajo iz dohodka in uravnote- 
ženega dohodka te dejavnosti. 

Uravnotežen dohodek v skladu s 1. odstavkom tega člena 
se ugotovi tako, da se povprečni bruto osebni dohodek na 
delavca v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokra- 
jine, korigiran z razmerjem (indeksom) povprečne zahtevnosti 
dela v podskupini in povprečne zahtevnosti dela v gospodar- 

stvu republike oziroma avtonomne pokrajine ter povečan za 
koeficient težjih delovnih pogojev, pomnoži s številom delav- 
cev v dejavnostih in poveča za dohodek, ki se dobi, ko se 
stopnja akumulacije gospodarstva republike oziroma avtono- 
mne pokrajine, povečana za pogodbene obveznosti, pomnoži 
s povprečno uporabljenimi sredstvi v dejavnosti. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da še z družbenimi dogo- 
vori v republikah in avtonomnih pokrajinah določi meja, nad 
katero se bo tako ugotovljeni del dohodka obravnaval kot del 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti; da se tako ugotov- 
ljen del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, izloča v 
vseh organizacijah združenega dela v dejavnosti, razen ce 
poslujejo z izgubo, in usmerja za razširjanje materialne 
osnove dela v organizacijah združenega dela, kjer je ustvar- 
jen ter se ne upošteva pri primerjanju akumulacije v primer- 
javi s povprečno uporabljenimi sredstvi pri oblikovanju med- 
sebojne odvisnosti med bruto osebnimi dohodki in akumula- 
Cl Udeleženci Dogovora soglašajo, da se v družbenih dogovo- 
rih republik in avtonomnih pokrajin, na podlagi stalisc v 1 2. 
in 3? odstavku tega člena, ureja izločanja dela dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti, če v teh družbenih dogovorih 
niso določene druge osnove in merila za izločanje dela 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti. 

3. Razporejanje čistega dohodka 

22. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se pri razpore- 

janju čistega dohodka izhaja iz doseženih rezultatov dela in 
poslovanja, določenih proporcev za razporejanje čistega 
dohodka in obveznosti, sprejetih s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih plana in drugih samoupravnih sporazumih. 

23. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se razporeja- 

nje čistega dohodka oblikuje na planiranih in doseženih 
rezultatih živega dela in uspešnosti upravljanja in gospodarje- 
nja z družbenimi sredstvi v temeljni organizaciji združenega 
dela in drugi samoupravni organizaciji in skupnosti ter jia 
sredstvih, ki se združujejo z drugimi organizacijami združe- 
nega dela, s primerjanjem z rezultati dela in poslovanja v 
drugih organizacijah združenega dela v skladu s 17. in 18. 
členom Dogovora na temelju kazalcev; dohodek na delavca, 
dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi, 
bruto osebni dohodek na delavca in akumulacija v primerjavi 
s povprečno uporabljenimi sredstvi, ter drugimi kazalci iz 140. 
člena Zakona o združenem delu." 

24. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se kot skupna merila za 

razporejanje čistega dohodka in za oblikovanje medsebojne 
odvisnosti med bruto osebnimi dohodki in akumulacijo upo- 
rabljajo bruto osebni dohodek na delavca in akumulacija v 
primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi. 

Z uporabo merila iz 1. odstavka tega člena pri razporejanju 
večjega dohodka v primerjavi z vloženim delom in uporablje- 
nimi sredstvi, so lahko izločanja sredstev za osebne dohodke 
in za skupno porabo delavcev, merjenih z bruto osebnim 
dohodkom na delavca, večja s pogojem, da so izločanja 
sredstev za zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela 
in za ustvarjanje ter obnavljanje rezerv, merjena z akumula- 
cijo v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi, relativno 
večja v primerjavi s povprečjem gospodarstva republike ozi- 
roma avfonomne pokrajine ali Jugoslavije. 

Ko se razporeja manjši dohodek v primerjavi z vloženim 
delom in uporabljenimi sredstvi, morajo biti izločanja sred- 
stev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev, mer- 
jena z bruto osebnim dohodkom na delavca, relativno manjša, 
ko so manjša tudi izločanja sredstev za zboljševanje in razšir- 
janje materialne osnove dela ter za ustvarjanje in obnavljanje 
rezerv, merjena z akumulacijo v primerjavi s povprečno upo- 
rabljenimi sredstvi glede na povprečje gospodarstva repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine ali Jugoslavije. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da se pri razčlenitvi skup- 
nih osnov in meril iz 1. in 2. odstavka tega čiena, v družbenih 
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dogovorih republik in avtonomnih pokrajin zagotovi, da bodo 
v primerih, ko se ustvarjajo nadpovprečni bruto osebni 
dohodki, izjočanja sredstev za akumulacijo progresivno večja 
kot so večji bruto osebni dohodki na delavca, v primerjavi s 
povprečjem gospodarstva republike oziroma avtonomne 
pokrajine ali Jugoslavije. 

V primerih, ko so ustvarjeni bruto osebni dohodki na 
delavca nižji od povprečja, je lahko zmanjševanje akumulacije 
v primerjavi s povprečno uporabljenim! sredstvi hitrejše od 
zmanjševanja bruto osebnih dohodkov na delavca, v primer- 
javi s povprečjem gospodarstva republike oziroma avtono- 
mne pokrajine ali Jugoslavije. 

25. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se pri skupnih merilih 

za razporejanje čistega dohodka, primerjanje akumulacl e 
glede na povprečno uporabljena sredstva In bruto osebne 
dohodke na delavca, v prehodnem obdobju uporabliaio 
določbe 18. člena Dogovora. 

26. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da še pri primerjanju bruto 

osebnega dohodka na delavca Qlede na povprečje gospodar- 
stva republike oziroma avtonomne pokrajine, zaradi oblikova- 
nja zakonite medsebojne odvisnosti med bruto osebnim 
dohodkom na delavca In akumulacijo v primerjavi z uporab- 
ljenimi sredstvi, v skladu z Dogovorom upoštevajo razlike v 
zahtevnosti dela in težavnosti delovnih pogojev, 

Bruto osebni dohodek na delavca v temeljni organizaciji 
združenega dela in drugi samoupravni organizaciji in skup- 
nosti se primerja s povprečnim bruto osebnim dohodkom na 
delavca gospodarstva republike oziroma avtonomne pokra- 
jine, korigiranim z razmerjem (indeksom) povprečne zahtev- 
nosti dela v podskupini in povprečne zahtevnosti dela v 
gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine. Tako 
ugotovljeni bruto osebni dohodek na delavca v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini se poveča za koeficient težjih 
pogojev dela, ki se ugotavlja kot razmerje med koeficienti 
težavnosti pogojev dela v organizaciji združenega dela in 
drugi samoupravni organizaciji in skupnosti v primerjavi s 
koeficientom težavnosti pogojev dela v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini. 

Skupščine republik In skupščine avtonomnih pokrajin, sveti 
Zveze sindikatov republik in avtonomnih pokrajin in gospo- 
darske zbornice republik in avtonomnih pokrajin se zavezu- 
jejo, da bodo koeficiente zahtevnosti dela in pogojev dela v 
skladu z 2. odstavkom tega člena določile v družbenih dogo- 
vorih v republikah oziroma avtonomnih pokrajinah. 

IV. DELITEV SREDSTEV ZA OSNOVNE 
DOHODKE IN SKUPNO PORABO 

27. člen 
Udeleženici Dogovora se zavezujejo, da bodo v skladu s 

svojimi pravicami in dolžnostmi sprejemali ukrepe in spodbu- 
jali dejavnost, da se na skupnih osnovah dograjujejo in 
nadalje razvijajo merila, ki so podlaga za določanje osebnega 
dohodka delavca, ustreznega njegovemu prispevku, ki ga je 
dal s svojim živim delom in z uporabljanjem ter gospodarje- 
njem z družbenimi sredstvi k povečanju dohodka ter s tem 
zagotavljali pogoje: 

- da se stalno krepi družbena in ekonomska vloga oseb- 
nega dohodka kot motiva za povečevanje dohodka na teme- 
ljih povečevanja proizvodnje in produktivnosti dela, zmanjše- 
vanja stroškov poslovanja, povečevanja učinkovitosti gospo- 
darjenja in kakovosti opravljenega dela; 

- da se prispevek k delu pri vsakem delu in delovni nalogi 
meri ter vrednoti in osebni dohodek pridobiva ustrezno pri- 
spevku delavca k povečevanja dohodka ria temelju živega 
dela in upravljanja ter gospodarjenja z družbenimi sredstvi; 

- da se višje in ustrezneje vrednotijo dela In naloge delav- 
cev v materialni proizvodnji, ki neposredno vplivajo na 
povečevanje proizvodnje in dohodka, na zmanjšanje škarta In 
stroškov na enoto proizvoda; 

- da se višje in utrezneje vrednotijo dela In naloge delavcev 
v družbenih dejavnostih, ki opravljajo dela In naloge temeljne 
dejavnosti; 

- da se višje in ustrezneje vrednotijo dela In naloge, ki se 
opravljajo v težkih delovnih pogojih (delo pod zemljo, v vodi, 
na višini, pri visokih In nizkih temperaturah, telesni napor 
dela, ki škodljivo vplivajo na zdravje, dela, kjer je povečana 
nevarnost poškodb pri delu In nesreč pri delu in druga). 

28. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se skupne 

osnove in merila za ugotavljanje prispevka k povečanju 
dohodka na podlagi živega dela določajo na temelju količine 
In kakovosti dela, pri čemer je treba upoštevati: 

- zahtevnost dela, ki se ugotavlja odvisno od vrste in 
narave dela, zahtevnosti predmetov dela in delovnih sredstev, 
organizacije in tehnologije dela, potrebnega znanja In delov- 
nih Izkušenj; 

- odgovornost pri delu, ki se ugotavlja v odvisnosti od 
vrednosti delovnih sredstev in predmetov dela, odgovornosti 
za normalno potekanje delovnega procesa In zagotavljanja 
varstvenih pogojev pri delu, kakor tudi od pravočasnosti 
izpolnjevanja delovnih nalog; 

- pogoje dela, ki se ugotavljajo odvisno od: mikroklimat- 
skih in tehnično tehnoloških pogojev dela in njihovega vpliva 
na zdravje delavcev; 

- kakovost rezultatov dela, ki se ugotavlja odvisno od kako- 
vosti Izdelkov In storitev, rokov, v katerih so dela in naloge 
opravljene, In dosežene produktivnosti dela. 

29. člen 
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, sveti zveze sindikatov 

republik in avtonomnih pokrajin. Gospodarska zbornica 
Jugoslavije in gospodarske zbornice republik In pokrajin se 
kot udeleženci Dogovora zavezujejo, da bodo, ob upošteva- 
nju skupnih osnov in meril iz 28. člena Dogovora, organizirali 
Izdelavo izhodišč za ugotavljanje zahtevnosti dela, odgovor- 
nosti pri delu in pogojev dela za osnovne poklice oziroma 
dela in naloge v okviru dejavnosti, 

Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se pri ugotav- 
ljanju prispevka k delu na podlagi živega dela zagotovi enoten 
pristop ob upoštevanju izhodišč iz 1, odstavka tega člena. 

30. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se delež sred- 

stev za osebne dohodke Iz minulega dela v celotnih sredstvih 
za osebne dohodke ugotavlja na osnovi uspešnosti upravlja- 
nja In gospodarjenja z družbenimi sredstvi. 

Temeljni kazalec za ugotavljanje mase sredstev za osebne 
dohodke na podlagi minulega dela je tudi akumulacija v 
primerjavi s povprečno uporabljanimi sredstvi, ki se korigira s 
kazalci: dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi 
sredstvi In akumulacija v primerjavi s čistim dohodkom in 
drugimi kazalci. 

Akumulacija v primerjavi s povprečno uporabljenimi sred- 
stvi se primerja s povprečno ustvarjeno akumulacijo v primer- 
javi z uporabljenimi poslovnimi sredstvi v zadnjem ali več 
predhodnih letih. 

31. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali: 
- da se pri realiziranju večje akumulacije v primerjavi s 

povprečno uporabljenimi sredstvi, ob upoštevanju dohodka v 
primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi In akumulacije 
v primerjavi s čistim dohodkom glede na dejavnost republike 
oziroma avtonomne pokrajine, realizira večji delež sredstev za 
osebne dohodke na podlagi minulega dela glede na dejavnost 
republike oziroma avtonomne pokrajine in obratno; 
- da se spodnja meja deleža sredstev za osebne dohodke 

na podlagi minulega dela v celotnih sredstvih za osebne 
dohodke določa s povprečno Akumulacijo v primerjavi s pov- 
prečno uporabljenimi sredstvi dejavnosti v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini, 

32. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se delež sred- 

stev za osebne dohodke na podlagi minulega dela v celotnih 
sredstvih za osebne dohodke v družbenih dejavnostih in 
delovnih skupnostih realizira na osnovi povprečnega deleža 
sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela v 
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celotnih sredstvih za osebne dohodke uporabnikov storiteiv 
skladu z 31. členom Dogovora, kakor tudi z uporabo drugih 
kazalcev, ki se določajo v samoupravnih sporazumih o med- 
sebojnih pravicah in obveznostih uporabnikov in izvajalcev 
storitev. 

33. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se delež sred- 

stev za osebne dohodke na podlagi minulega dela v celotnih 
sredstvih za osebne dohodke v dejavnostih gospodarske 
infrastrukture (elektrogospodarstva, železnice, PTT, komu- 
nalnih in drugih dejavnostih), ki pe ustyanaJO ustrfzn®^u" 
mulaciie realizira v višini povprečnega deleža teh sredstev v 
celotnih sredstvih za osebne dohodke pri uporabnikih njiho- 
vih storitev. 

34. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se prispevekdelavcana 

podlagi minulega dela ugotavlja na osnovi naslednjih skupnih 
osnov in meril: „ ... „ j_i_. 

- osebni dohodek delavca na podlagi živega dela, 
- osebni dohodek delavca, dosežen v letih, ko je prispeval 

" -S^elotn/prispevek defavca „ up™.«,-« in gospod,D.niu 
z družbenimi sredstvi v času skupnega trajanja dela z družbe 
nimi sredstvi. 

35. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se prispevek delavcai na 

podlagi minulega dela v družbenih dejavnostih, kakor tud v 
dejavnostih infrastrukture ugotavlja na podlagi naslednjih 
skuonih osnov in merili 

- povprečni osebni dohodek delavca v obdobju, za katero 
se obračunava osebni dohodek na podlagi minulega dela; 

- skupni čas trajanja dela delavca z družbenimi sredstvi, 
- drugi kazalci prispevkov, določenimi s samoupravnimi 

sporazumi z uporabniki storitev. 

36. člen 
Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da bodo s svojimi 

dejavnostmi spodbujali ustvarjalnost in razvijanje osnov in 
meril za inventivno dejavnost preko družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov ter tako zagotavljali pogojei za 
niihovo konkretno razčlenitev v samoupravnih splosnih aktih. 

Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se s samo- 
upravnimi akti razčlenijo osnove in merila za ugotavljanje 
prispevka delavca k delu na podlagi inovacij racionalizacij 
druaih oblik ustvarjalnosti, da bi na teh podlagah omogočili 
povečevanje učinkovitosti godpodarjenja in zmanjševanje 
stroškov ter prispevali k razvoju lastne tehnologije in zmanj- 
ševanju odvisnosti gospodarstva od uvoza izdelkov in tuje 
tehnologije. 

37. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se v družbenih dogovo- 

rih v republikah in avtonomnih pokrajinah podrobneje razčle- 
nijo osnove in merila za pridobivanje dela osebnega dohodka 
delavcev, v skladu z načelom vzajemnosti in solidarnosti v 
primerih zmanjšane zmožnosti za delo, m sicer zar^ P°š: 
kodb pri delu ali poklicne bolezni, starosti in izčrpanosti pri 
delu, opravljanja del in nalog v težkih delovnih pogojihv 
daljšem obdobju, zaradi porodniškega dopusta ter v drugih 
podobnih primerih. 

38. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se v družbenih 

dogovorih in zakonih v republikah in avtonomnih pokrajinah 
določi zajamčeni osebni dohodek, ki zagotavlja materialno in 
socialno varnost delavca, odvisno od splošne ravni produktiv- 
nosti skupnega dela in splošnih pogojev okolja in dela v 
katerem delavec zadovoljuje svoje osebne in skupne P°treb®_ 

Za'amčeni osebni dohodek ne more biti manjši od 60 
odstotkov povprečnega osebnega dohodka gospodarstva 
republike oziroma avtonomne pokrajine ali občine. 

3S. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se v družbenih 

dogovorih v republikah in avtonomnih pokrajinah določi naj- 
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nižji osebni dohodek, ki zagotavlja realno ekono™ko vredno- 
tenje dela najnižje zahtevnosti stopnje za poln delovni cas in 
normalne rezultate dela. 

1. Davek iz dohodka 

40. člen 
Udeleženci Dogovora se bodo zavzemali, da se v družbenih 

doaovorih v republikah in pokrajinah določi zgornja al' spod- 
nja meja povečevanja osebnega dohodka na podlagi dodat- 
kov, in nadomestil, in sicer: . , cn .0 

- za delo preko polnega delovnega časa, največ 50 odstot 
kov od tekočega osebnega dohodka; ... u 

- za nočno delo najmanj 30 odstotkov od tekočega oseb- 

ne?a
2a°de|0 0b državnih praznikih največ 50 odstotkov od 

povprečnega osebnega dohodka delavca, doseženega v 
tekočem obdobju;   . . __ 

- za čas odsotnosti zaradi bolezni do 30 dni največ do 90 
odstotkov povprečnega osebnega dohodka, doseženega v 
predhodnem obračunskem obdobju, razen za odsotnosti 
zaradi bolezni kot posledice nesreče pri delu in v drugih 
primerih, ko Zakon določa 100 odstotkov od povprečnega 
osebnega dohodka, doseženega v predhodnem obračunskem 

- za dneve letnega dopusta v višini sorazmernega dela 
povprečnega osebnega dohodka, ki ga je delavec dosegel v 
zadnjih treh mesecih;   

- za regresiranje letnega dopusta delavcev v materialni 
proizvodnji do 60 odstotkov povprečja mesečnega čistega 
osebnega dohodka delavcev gospodarstva republike oziroma 
avtonomne pokrajine iz predhodnega leta, pri čemer se v ta 
znesek vračunava tudi regresiranje pensionov in počitniških 
d0m°a regresiranje letnega dopusta delavcev, ki delajo v 
družbenih dejavnostih in delovnih skupnostih, v višini, ki ne 
more biti večja od povprečja izplačanih sredstev za regresira- 
nje letnega dopusta v predhodnem letu na delavca, za katere 
opravljajo storitve. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da se sredstva za regresi- 
ranje letnega dopusta razporejajo na delavce odvisno od 
prihodka delavca na člana gospodinjstva in drugih pogojev, 
določenih v samoupravnih splošnih aktih. 

V SPREMLJANJE IZVAJANJA IN SPREMEMBE TER 
DOPOLNITVE DOGOVORA 

41. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da za spremljanje izvajanja 

Doaovora ustanovijo Koordinacijski odbor. ... 
Skupščina SFRJ, Svet Zveze sindikatov Jugbslavije in 

Gospodarska zbornica Jugoslavije delegirajo v Koordinacijski 
odbor po enega predstavnika in njegovega namestnika, ude- 
leženci Dogovora iz vsake republike in avtonomne pokrajine 
pa delegirajo po enega predstavnika in njegovega namest- 
nika. 

42. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da Koordinacijski odbor 

obravnava stanje, pojave in probleme in daje pobudo za 
sprejetje ukrepov in dejavnosti pri izvajanju Dogovora, pojas- 
njuje in tolmači določbe Dogovora in opravlja druge naloge, 
ki mu jih zaupajo udeleženci Dogovora.   

Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da bodo pošiljali Koor- 
dinacijskemu odboru podatke in obvestila, ki jih potrebuje za 
spremljanje izvajanja Dogovora in za pripravo poročil iz 1. 
odstavka tega člena. 

43. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da pogoje za delo Koordi- 

nacijskega odbora zagotavljajo Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije, Skupščina SFRJ in Gospodarska zbornica Jugoslavije. 

Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Skupščina SFRJ 
gospodarska zbornica Jugoslavije se bodo dogovori i c 
načinu spremljanja izvajanja Dogovora in o strokovni službi 
ki bo opravljala te naloge. 
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44. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da lahko da pobudo za 

spremembe in dopolnitve Dogovora vsak udeleženec Doao- 
vora. M 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da je treba predložiti 
pobudo iz 1. odstavka tega člena Koordinacijskemu odboru, 
ki mora to pobudo, skupaj s svojim mnenjem, poslati drugim 
udeležencem Dogovora najpozneje v 30 dneh od dneva ko 
mu je bila predložena. 

Udeleženci Dogovora soglašajo, da se spremembe in 
dopolnitve Dogovora sprejmejo po enakem postopku kot ie 
bil sklenjen Dogovor. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se družbeni dogovori v 

republikah in avtonomnih pokrajinah, s katerimi bodo pod- 
robneje razčlenjene skupne osnove in merila, določene v 

Dogovoru, sklenejo in uskladijo z Dogovorom v 6 mesecih od 
dneva sprejetja Dogovora. 

46. člen 
Udeleženci Dogovora bodo spodbudili dejavnost, da se 

samoupravni sporazum in drugi samoupravni splošni akti ki 
podrobneje razčlenjujejo oziroma konkretizirajo skupne 
osnove in merila, določene v družbenih dogovorih v republ- 
kah in avtonomnih pokrajinah, sprejmejo oziroma uskladijo v 
rokih, določenih v teh družbenih dogovorih. 

47. člen 
Udeleženci Dogovora se zavezujejo, da bodo najpozneje v 

dveh letih po začetku izvajanja Dogovora, analizirali izvajanje 
18. člena Dogovora in na podlagi te analize predlagali, ali se 
naj ta člen vec ne uporablja ali pa naj se nadalje izvaja. 

48. člen 
Dogovor je sprejet, ko ga sprejmejo udeleženci Dogovora in 

podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev Doaovora 
Dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ 

OBRAZLOŽITEV 

Dolgoročni program ekonomske stabilizacije posebej pou- 
darja pomen doslednega uresničevanja delitve po delu, ki 
temelji na rezultatih živega dela, upravljanja in gospodarjenja 
z družbenimi sredstvi. To mora prispevati k večji motiviranosti 
delavcev za aktiviranje vseh dejavnikov proizvodnje za 
povečevanje produktivnosti dela in učinkovitosti gospodarja- 
nja z družbenimi sredstvi. Prispevati mora tudi k varčevanju in 
zmanjševanju stroškov, hitrejšemu samoupravnemu združe-. 
vanju dela in sredstev in dohodkovnemu povezovanju organi- 
zacij združenega dela na enotnem jugoslovanskem tržišču. V 
kolikšni meri bodo pri samoupravnem urejevanju razmerij pri 
razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke 
delavci motivirani, da se aktivirajo kot temeljni subjekt 
odločanja, pa je odvisno tudi uresničevanje stabilizacijskega 
programa. 

Zaradi tega je ena prednostnih nalog uresničevanja prve 
etape Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
dograjevanje in razvijanje odnosov na področju pridobivanja 
in razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne 
dohodke. Posebej je poudarjena nujnost premagovanja dose- 
danjih slabosti v sistemu samoupravnega urejanja odnosov 
na tem področju. Kažejo se predvsem v premajhnem upošte- 
vanju učinkov, ki se dosegajo z delom in srdstvi pri ustvarja- 
nju dohodka in v nedograjenih ter neizenačenih osnovah in 
merilih. Kakor poudarja separat o prilagajanju gospodar- 
skega sistema stabilizacijskim zahtevam, je treba, v skladu z 
21. in 122. členom Ustave SFRJ in 589. členom Zakona o 
združenem delu oblikovati enotne temeljne razporejanja 
čistega dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke. 

Ob upoštevanju teh zahtev je Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije februarja leta 1983 predlagal sprejetje družbenega 
dogovora, maja pa so delegati predstavnikov podpisnikov 
dogovora oblikovali Koordinacijski odbor, ki je pripravil 
Osnutek in Predlog družbenega dogovora. 

Za vsebino Družbenega dogovora so se udeleženci odločili, 
da se z njim določijo le skupne osnove in merila samouprav- 
nega urejanja odnosov pri pridobivanju, razporejanju 
dohodka in čistega dohodka ter delitve sredstev za osebne 
dohodke in za skupno porabo delavcev, ki bi bile izhodišče pri 
urejanju teh odnosov v družbenih dogovorih v republikah in 
pokrajinah. Skladno s tem, Dogovor določa obveznosti udele- 
žencev, da v okviru svojih pravic in pristojnosti sprejmejo 
ukrepe in zagotovijo pogoje za dosledno razčlenitev in ure- 
sničevanje skupnih osnov in meril. S sprejetjem tega Družbe- 
nega dogovora se ne zavračata in niti ne zmanjšujeta vloga in 
pomen družbenih dogovorov v republikah in avtonomnih 
pokrajinah, s katerimi bodo tudi v prihodnje podrobneje opre- 
deljena omenjena vprašanja. S sprejetjem teh skupnih osnov 
in meril je le omogočeno samoupravno urejanje odnosov na 
tem področju na enotnih temeljih. 

V zelo široko organizirani razpravi o Osnutku družbenega 
dogovora, ki je potekala marca in aprila letos, tako med 
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udeleženci Dogovora kot v precejšnjem številu organizacij 
združenega dela, so dobili Družbeni dogovor in njegove 
temeljne opredelitve polno podporo. Posebej je razprava 
zahtevala, da je treba zagotoviti pogoje za oblikovanje enot- 
nega sistema dohodka, v katerem bo dosledno izpeljano 
načelo, da samo delo in rezultati dela opredeljujejo materialni 
in socialni položaj delavcev. 

V razpravi je bilo izrečeno veliko pripomb in predlogov, ki 
so bili upoštevani pri pripravi Predloga dogovora. Ker je bilo v 
razpravi o Osnutku dogovora tudi več različnih mnenj o posa- 
meznih vprašanjih, je Koordinacijski odbor 27. julija 1984 
pripravil Delovno besedilo dogovora in ga poslal udeležen- 
cem zaradi konzultacije in usklajevanja teh različnih mnenj. 
Po opravljenih posvetovanjih in uskladitvi stališč je Koordina- 
cijski odbor 24. oktobra 1984 oblikoval Predlog družbenega 
dogovora. 

OBRAZLOŽITEV TEMELJNIH REŠITEV 
V PREDLOGU DRUŽBENEGA DOGOVORA 

Splošne določbe opredeljujejo obveznosti udeležencev 
Dogovora pri zagotavljanju pogojev za izvajanje skupnih 
osnov in meril samoupravnega urejanja odnosov pri pridobi- 
vanju dohodka, razporejanju dohodka in čistega dohodka ter 
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delav- 
cev, kakor tudi njihove obveznosti pri uresničevanju ciljev, 
določenih v Dogovoru. V tem delu Dogovora so zapisane tudi 
obveznosti udeležencev pri nadaljnjem razčlenjevanju in 
razvijanju odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka, kakor 
tudi obveznosti, da v družbenih dogovorih, sprejetih v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah podrobneje razčlenijo skupne 
osnove in merila. Zapisana je tudi naloga udeležencev Dogo- 
vora, da spodbudijo nadaljnjo konkretizacijo in izvajanje teh 
določih v samoupravnih sporazumih in drugih samoupravnih 
splošnih aktih, posebej pa, da podpisniki samoupravnih spo- 
razumov uresničujejo sprejete obveznosti. 

Ta del Dogovora vsebuje tudi definicijo bruto osebnega 
dohodka in akumuiacije, ki ju upošteva ta Dogovor. Hkrati 
določbe obvezujejo skupščine republik in skupščine avtono- 
mnih pokrajin, da s posebnim dogovorom o skupnih osnovah 
podrobneje opredelijo bruto osebni dohodek. S tem dogovo- 
rom bo usklajeno in določeno, katere obveznosti za zadovo- 
ljevanje skupnih in splošnih potreb se bodo pokrivale iz bruto 
osebnega dohodka, na podlagi tega pa bo s predpisi urejen 
bruto osebni dohodek. Skuščina SFRJ, Svet ZSJ in Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije pa bodo podrobneje določili kaj 
sodi v akumulacijo. 

Med razpravami o delu Dogovora, ki govori o pridobivanju 
dohodka, je bilo odločno poudarjeno, da je treba določiti 
obveznosti udeležencev Dogovora za zagotavljanje čimbolj 
enakopravnih pogojev gospodarjenja. Poudarjeno je bilo, da 
je to pomembno v vseh delih združenega dela. Obenem pa je 
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to ključno vprašanje za premagovanje sedanjih razlik med 
osebnimi dohodki, ki ne izvirajo iz razlik pri rezuIta ih dela, 
kar je bistveni pogoj za dosledno uresničevanje načela delitve 
po delu In rezultatih dela. 

Zaradi tega 6. člen Dogovora podrobneje določa obveznost, 
da se s sistemskimi zakoni, ki določajo splošne pogoje gospo- 
darjenja z ukrepi ekonomske politike, družbenim usmerja- 
njem gospodarskega In družbenega razvoja in usklajevanjem 
razmerij na tržišču ter drugimi dejavnostmi, zagotavljalo 
čimbolj enakopravni pogoji poslovanja In 
dohodka na enotnem jugoslovanskem tržišču> To je te™^ n' 
pogoj, da bi za enako delo In enak Prl*Pevf t

d?'Z jl!X 
delom in upravljanjem z družbenimi sredstvi dosegali pri- 
bližno enake osebne dohodke, ne glede na to, v kateri dejav- 
nosti opravljajo dela In naloge. 

Zakon o združenem delu In Zakon o razširjeni reprodukciji 
In minulem delu prinašata izhodišča za samoupravno urejanje 
dohodkovnih odnosov z združevanjem delu in sredstev ter za 
pridobivanje skupnega prihodka oziroma skupnega dohodka. 
Zaradi tega Dogovor določa obveznosti udeležencev, da s 
predpisi in ukrepi ekonomske politike in drugimi dejavnostmi 
zagotavljajo pogoje za večjo ekonomsko motiviranost, za 
združevanje dela In sredstev na načelih skupnega prihodka in 
skupnega dohodka, na teh temeljih pa za samoupravno kon- 
centracljo družbenih sredstev in smotrnejšo delitev dela. Ob 
tem se bodo udeleženci Dogovora zavzemali, da se pri ureja- 
nju medsebojnih razmerij organizacij združenega dela pri 
pridobivanju dohodka na podlagi deleža v skupnem prihodku 
oziroma dohodku, zagotovi za približno enako količino in 
kakovost dela ter rezultate dela približno enak bruto osebni 
dohodek na delavca In približno enaka akumulacija, v primer- 
javi s povprečno uporabljenimi sredstvi (S. člen). 

Skupne osnove In merila za pridobivanje dohodka družbe- 
nih dejavnosti, na podlagi svobodne menjave dela, zajemajo 
kriterije za oblikovanje cen storitev. Pri določanju cen storitev, 
so izhodišče samoupravno določeni standardi in normativi 
materialnih stroškov in živega dela. V strukturi cene storitev 
se dohodek družbenih dejavnosti ugotavlja na podlagi pov- 
prečnega dohodka na delavca v gospodarstvu občine ali 
druge družbenopolitične skupnosti, zmanjšanega za sred- 
stva, namenjena zboljševanlu in razširjanju materialne osnove 
dela Pri tem se živo delo ocenjuje na podlagi normativov, 
sredstva za zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela 
pa se oblikujejo v skladu s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana, s katerim se določa, kateri del sredstev za 
razvijanje materialne osnove dela družbene dejavnosti žago- 
tavljajo v okviru cene storitev, kateri del pa s posebnim samo- 
upravnim sporazumom med uporabniki in izvajalci storitev (9. 

'poleg Člfkupnlh osnov in meril za pridobivanje dohodka v 
delovnih skupnostih na načelih svobodne menjave dela je 
določeno, da rast osebnega dohodka na delavca v delovni 
skupnosti praviloma ne more biti večja od rasti osebnega 
dohodka na delavca v temeljnih organizacijah, skupnostih in 
organih, za katere delovne skupnosti opravljalo naloge skup- 
nega pomena. Taka določba mora, ker ni natančnih meril za 
ugotavljanje prispevka k dohodku materialne proizvodnje, 
prispevati k temu, da se bodo osebni dohodki v delovnih 
skupnostih gibali v skladu s povprečnimi osebnimi dohodki 
delavcev, ki neposredno ustvarjajo dohodek v temeljnih orga- 
nizacijah materialne proizvodnje (11. člen). 

Pri pripravi Dogovora In med razpravo o Osnutku je ona 
posebna pozornost namenjena oblikovanju skupno dogovor- 
lenih osnov In meril iz Dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, ki se uporabljajo pri planiranju razmerij In razpo- 
rejanju dohodka ter čistega dohodka. Pri pripravi teh osnov in 
meril so bile zahtevane najbolj ustrezne rešitve s ciljem, da bi 
njihovo Izvajanje prispevalo k doslednejšemu uresničevanju 
zahtev Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. S 
tem namenom je bilo več posvetov, Koordinacijski odbor pa je 
tudi tesno sodeloval s Komisijo Zveznega izvršnega sveta za 
pripravo In Izvalanle programa uresničevanja Dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. Na podlagi teh stališč. 
Predlog dogovora tudi opredeljuje uporabo teh osnov in 
meril. Vsi štirje kazalci (dohodek na delavca, dohodek v pri- 
merjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi, bruto osebni 
dohodek na delavca in akumulacija v primerjavi s povprečno 
uporabljenimi sredstvi) se uporabljajo pri ocenjevanju rezui- 
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tatov dela in oceni možnosti, kijih ponuja ustvarjeni dohodek 
za zadovoljevanje skupnih in osebnih potreb delavcev, potreb 
razširjanja in razvijanja dela in za zadovoljevanje skupnih ter 
splošnih družbenih potreb. Bruto osebni dohodek na delavca 
in akumulacija v primerjavi s povprečno uporabljenim/sred- 
stvi sta temelja in merilo delitve dohodka in delitve čistega 
dohodka. S tem je zagotovljeno, da je z upoštevanjem teh 
postavk pri delitvi dohodka, dosežena zakonita medsebojna 
odvisnost med akumulacijo in porabo. Z razčlenitvijo njiho- 
vega izvajanja pri ugotavljanju razmerij razporejanja in pri 
odločanju o delitvi, je zagotovljeno, da se ti dve merili objekti- 
viziranoprikažeta in pomenita objektivizirano merilo delitve 
dohodka, ob upoštevanju medsebojne usklajenosti živega in 
minulega dela. 
Drugo pomembno vprašanje v razpravi, ki je bilo deležno 
precejšnje pozornosti tako v združenem delu kot med podpi- 
sniki je osnova za primerjanje skupno dogovor/enih kazalcev 
oziroma meril pri planiranju in določanju razmerij pri razpore- 
janju dohodka in čistega dohodka. Dolgoročni program eko- 
nomske stabilizacije predvideva, da se bruto osebni dohodek 
na delavca in akumulacija glede na angažirana sredstva vzpo- 
rejata z gospodarstvom republike oziroma avtonomne pokra- 

'mAnalize so pokazale, da bi bilo v primeru, če bi potekalo 
primerjanje akumulacije glede na uporabljena sredstva in 
bruto osebnih dohodkov na delavca glede na gospodarstvo 
republike oziroma avtonomne pokrajine, in sicer zaradi razlik 
v pogojih poslovanja in pridobivanja dohodka, 'reba izvzeti 
veliko število dejavnosti, ki zaposlujejo več kot 50 odstotkov 
vseh zaposlenih v gospodarstvu. Po republikah in pokrajinah 
se namreč ta odstotek giblje od 31,6 do 67,3 odstotka. Mož- 
nosti primerjanja teh kazalcev z gospodarstvom Jugoslavije 
so pokazale, da bi bilo število dejavnosti, ki bi jih bilo treba 

'^GiedtnTtako veliko število dejavnosti, za katere bi veljale 
izjeme, in ob upoštevanju števila v njih zaposlenih delavcev je 
bilo preučenih več možnosti rešitev v prehodnem obdobju, 
tako da bi v tem Času zagotovili čimbolj enoten pristop pri 
urejanju vprašanj planiranja in določanja razmerij pri razpore- 
janju dohodka in čistega dohodka. Z izjemami za tako veliko 
Število dejavnosti (v nekaterih republikah preko 60 odstotkov) 
od temeljne opredelitve, bi težko zagotovili enotno izvajanje 
skupnih osnov In meril. Zaradi tega je bila kot najbolj sprejem- 
ljiva ocenjena rešitev, ki za prehodno obdobje predvideva 
primerjanje z enako dejavnostjo, in sicer za vse dejavnosti. 
Tak predlog je tudi v skladu s Sklepnim delom Diogoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. 

Kar zadeva kazalec - bruto osebni dohodek na delavca, je 
prevladalo mnenje, kije hkrati temeljna opredelitev Dolgoro- 
čnega programa ekonomske stabilizacije. Gre namreč za to, 
da se zaradi razlik, ki jih pogojujejo stopnja gospodarske 
razvitosti, raven ustvarjenega dohodka, raven produktivnosti 
dela med republikami in pokrajinama, v prehodnem obdobju 
primerja bruto OD v vseh dejavnostih s povprečnim bruto osebnim dohodkom republike oziroma pokrajine 

Dilema je bila tudi, ali je treba primerjati akumulacijo glede 
na povprečno uporabljena sredstva z enakovrstno dejav- 
nostjo v republiki oziroma pokrajini, ali pa naj bi to primerjavo 
izpeljali na ravni Jugoslavije. Na podlagi analize vseh omenje- 
nih kombinacij in primerjav, je Koordinacijski odbor ugotovil, 
da le optimalna rešitev primerjanje enakovrstne dejavnosti \ 
Jugoslaviji. 

Prehodna rešitev bi se na način, kakor je predlagano, upo 
rabljala vse do odprave razlik v pogojih pridobivanja in pošlo 
vanja med panogami in dejavnostmi Po dveh letih pa b 
analizirali prve rezultate Izvajanja te določbe in presodili, če»i« 
omogočen prehod na uresničevanje trajne rešitve, ki |0 opre 
dUpnmerja^e rezuItatov'dela in poslovanja na podlagi skupa 
doaovorienlh kazalcev v enaki dejavnosti v Jugoslaviji, naj b 
motiviralo organizacije združenega dela, da z boljšo organiza 
cijo dela, boljšim Izkoriščanjem sredstev in ^ večjo produktov 
nostio dosegajo tudi nadpovprečne osebne dohodke glede n 
republiško ali pokrajinsko raven. To pomeni, da bi organizc 
clje združenega dela, ki poslujejo v približno enakih pogodi 
aosDodarjenja, dosegajo pa večjo učinkovitost in večjo stop 
njo akumulatlvnosti od povprečja dejavnosti v Jugoslavij 
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lahko imele tudi večje osebne dohodke, pri čemer republiška 
oziroma pokrajinska povprečja niso limit. 

Ob upoštevanju takih stališč je v delu Dogovora, ki obrav- 
nava planiranje odnosov pri razporejanju dohodka in 
čistega dohodkafod 12. do 18. člena), določen način uporabe 
skupnih osnov in meril v funkciji planiranja, razporejanja 
dohodka in čistega dohodka. 

Z uporabo skupnih kazalcev morajo odnosi pri razporejanju 
dohodka in čistega dohodka temeljiti na rezultatih dela in 
njihovem primerjanju z rezultati dela v drugih organizacijah 
združenega dela. Na podlagi teh podatkov se ugotovi, s kakš- 
nim angažiranjem dela in sredstev se ustvarja dohodek in 
kakšne možnosti daje ustvarjeni dohodek za zadovoljevanje 
osebnih in skupnih potreb delavcev, za zboljševanje in razšir- 
janje materialne osnove dela in za zadovoljevanje skupnih ter 
splošnih družbenih potreb. Izhodišče je pri tem načelo, da 
delavci, ki ustvarjajo večji dohodek glede na vloženo delo in 
uporabljena sredstva, lahko načrtujejo večje bruto osebne 
dohodke na delavca. Pogoj pa je, da hkrati planirajo tudi 
večjo akumulacijo v primerjavi s povprečno uporabljenimi 
sredstvi. 

Pred določitvijo sorazmerij za razporejanje dohodka 
morajo udeleženci obvezno zagotoviti, da delavci v temeljnih 
organizacijah dobijo predlog vseh potreb in obveznosti za 
zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, ki se 
poravnavajo iz dohodka. Na podlagi tega pa se ocenjujejo 
materialne možnosti za zadovoljevanje teh potreb s planira- 
nim dohodkom. V skladu z ocenjenimi potrebami in izjavlja- 
njem^ delavcev o možnostih za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb, se v družbenih planih družbeno- 
političnih skupnosti določi delež sredstev v dohodku za zado- 
voljevanje teh potreb in meja, nad katero ni mogoče določiti 
obveznosti za te namene. 

Pri planiranju proporcev razporejanja dohodka in čistega 
dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela so izho-' 
dišče sprejete obveznosti za uresničevanje razvojnih ciljev in 
drugih skupnih interesov ter ciljev, sprejetih s samoupravnimi 
sporazumi. Pomembni pa so tudi izhodiščna vrednost ter 
temeljni proporci, določeni v planih družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Sorazmerja razporejanja dohodka in čistega dohodka se 
določajo v temeljnih organizacijah združenega dela in uskla- 
jujejo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana delovne 
organizacije, sestavljene organizacije združenega dela in 
druge oblike združevanja dela in sredstev. To pomeni, da 
temeljna organizacija svoje proporce ne usklajuje neposre- 
dno s temeljnimi proporci in izhodiščnimi vrednostmi, 
določenimi v družbenih planih. To usklajevanje poteka v 
okviru delovne in sestavljene organizacije združenega dela. 

Del Družbenega dogovora o razporejanju dohodka (od 19. 
do 21. člena) določa obveznost udeležencev, da sprejemajo 
ukrepe in dejavnosti, namenjene usklajevanju obveznosti za 
zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb v skladu 
z določenimi razmerji v družbenih planih in v skladu z giba- 
njem ustvarjenega dohodka, pri čemer je treba zagotoviti, da 
se te obveznosti vsako trimesečje in konec leta usklajujejo z 
ustvarjenim dohodkom. 

V tem delu Družbenega dogovora je zapisana rešitev za 
izločanje dela dohodka, kije rezultat izjemnih ugodnosti, kise 
bo začasno uporabljala, in sicer do sprejetja dogovora repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, ki mora biti podpisan do konca 
leta 1985. Po tej rešitvi se ta del dohodka ugotavlja kot 
razmerje med ustvarjenim dohodkom enake ali sorodne 
dejavnosti, podskupine, zmanjšanim za davke in prispevke iz 
dohodka, in uravnoteženim dohodkom te dejavnosti. Druž- 
beni dogovori v republikah in avtonomnih pokrajinah morajo 
določiti mejo, ko se bo tako ugotovljeni del dohodka obravna- 
val kot del dohodka, pridobljen v izjemnih ugodnostih. Tako 
določen del dohodka, pridobljen v izjemnih ugodnostih, v 
dohodku na ravni grupacije, bodo upoštevale organizacije 
združenega dela v grupaciji (razen tistih, ki poslujejo z 
izgubo), pri čemer se tako izločena sredstva uporabljajo za 
razvijanje materialne osnove dela v organizaciji, če z Zako- 
nom, n' drugače določeno. Tako izločena sredstva se ne 
upoštevajo pri primerjanju akumulacije glede na povprečno 
uporabljena sredstva pri oblikovanju medsebojne odvisnosti 
bruto osebnih dohodkov in akumulacije. 

Te rešitve bi se uporabljale le v primerih, ko z družbenimi 
dogovori republik in avtonomnih pokrajin niso že določene 
skupne osnove in i^brila izločanja tega dela dohodka. 

V delu Družbenega dogovora o razporejanju čistega 
dohodka (od 22. do 26. člena), so določena kot izhodišča pri 
razporejanju čistega dohodka; doseženi rezultati dela in 
poslovanja, določena sorazmerja in obveznosti, sprejete s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih plana in drugih samo- 
upravnih sporazumih. 

Pri primerjanju in ocenjevanju rezultatov dela in poslovanja 
zaradi ugotavljanja planskega sorazmerja, se uporabljajo 
kazalci: dohodek na delavca, dohodek v primerjavi s pov- 
prečno uporabljenimi sredstvi. 
■ Razporejanje čistega dohodka poteka na podlagi ugotovlje- 
nih rezultatov dela in poslovanja ter uporabe meril: bruto 
osebni dohodek na delavca in akumulacija v primerjavi s 
povprečno uporabljenimi sredstvi, in sicer na enakih načelih 
kot so določeni v delu Dogovora, ki obravnava planiranje. 

I/ družbenih dogovorih v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah je treba podrobneje razčleniti 24. člen oziroma stališče 
Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, po katerem 
mora biti pri razporejanju nadpovprečnega dohodka akumu- 
lacija relativno večja od rasti sredstev za osebne dohodke; pri 
razporejanju dohodka, ki je manjši od povprečnega, pa mora 
biti zmanjševanje akumulacije relativno večje od zmanjševa- 
nja sredstev za osebne dohodke. Pri urejanju teh razmerij je 
treba upoštevati specifičnosti posameznih dejavnosti. 

Pri primerjanju bruto osebnega dohodka na delavce glede 
na povprečje v republiki oziroma avtonomni pokrajini zaradi 
oblikovanja zakonite medsebojne odvisnosti bruto osebnega 
dohodka na delavca in akumulacije v primerjavi s 
povprečno uporabljenimi sredstvi, se i/ skladu s tem dogovo- 
rom upoštevajo razlike v zahtevnosti dela in težavnosti delov- 
nih pogojev. Dogovor opredeljuje način korigiranja bruto 
osebnih dohodkov na delavca na podlagi zahtevnosti in pogo- 
jev dela, zahteva pa tudi, da je treba v družbenih dogovorih v 
republikah in avtonomnih pokrajinah določiti koeficiente 
zahtevnosti dela in delovnih pogojev na ravni podskupine v 
republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Skupne osnove in merila za delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo delavcev (od 27. do 40. člena), 
morajo zagotoviti enoten pristop pri vrednotenju dela in 
delovnega prispevka k povečanju dohodka na podlagi živega 
in minulega dela. 

Ta del Družbenega dogovora prinaša skupne osnove in 
merila za ugotavljanje prispevka k povečanju dohodka na 
podlagi živega dela oziroma kvantitete in kvalitete dela, pri 
čemer se upoštevajo: zahtevnosti dela, odgovornost pri delu, 
delovni pogoji in kakovost delovnih rezultatov. 

Da bi zagotovili enotno izvajanje teh skupnih osnov in meril, 
Dogovor obvezuje Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije in gospodarske zbornice repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, da organizirajo izdelavo izhodišč 
za metodologijo ugotavljanja zahtevnosti dela, odgovornosti 
pri delu in pogojev dela za osnovne poklice, dela in naloge v 
okviru enakih oziroma sorodnih dejavnosti. Za uspešno izpe- 
ljavo te naloge je potrebna precejšnja aktivnost, ki jo je treba 
organizirati v okviru zveznih, republiških in pokrajinskih 
odborov sindikata, splošnih združenj gospodarskih zbornic, 
znanstvenih in strokovnih inštitucij. 

Kot skupno osnovo in merilo za ugotavljanje višine sredstev 
za osebne dohodke na podlagi minulega dela Dogovor upoš- 
teva akumulacijo v primerjavi s povprečno uporabljenimi 
sredstvi, korigirano s kazalci - dohodek v primejavi s pov- 
prečno uporabljenimi sredstvi in akumulacija v primerjavi s 
čistim dohodkom in drugimi kazalci, odvisno od konkretnih 
pogojev dela in vrste proizvodnje, ki bodo izhodišče pri 
razčlenjevanju teh vprašanj v družbenih dogovorih v republi- 
kah in pokrajinah. 

Dogovor predlaga spodnjo mejo deleža v masi osebnih 
dohodkov, ki je določena z razmerjem akumulacije v primer- 
javi s povprečno uporabljenimi sredstvi v enaki ali sorodni 
dejavnosti. To je izhodišče pri planiranju in določanju deleža 
mase za minulo delo v celotni masi za osebne dohodke. 

Delež sredstev za osebne dohodke za minulo delo v celotni 
masi sredstev osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih in v 
delovnih skupnostih se določa na podlagi povprečnega 
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deleža sredstev za minulo delo v celotnih sredstvih za osebne 
dohodke uporabnikov storitev, kakor tudi z upoštevanjem 
drugih kazalcev, ki se določijo v samoupravnih sporazumih o 
medsebojnih pravicah in obveznostih uporabnikov in izvajal- 
cev storitev. Delež sredstev za osebne dohodke za minulo 
delo v celotnih sredstvih za osebne dohodke v dejavnosti 
gospodarske infrastrukture (elektrogospodarstvo, železnica, 
PTT, komunalne in druge dejavnosti), ki ne ustvarjajo 
ustrezne akumulacije, se določa v višini povprečnega deleža 
teh sredstev v celotnih sredstvih za osebne dohodke pri 
uporabnikih njihovih storitev. 

Delež delavcev pri delitvi sredstev za osebne dohodke na 
podlagi minulega dela je odvisen, predlaga Dogovor, od oseb- 
nega dohodka delavca na podlagi živega dela, osebnega 
dohodka v letih, ko je prispeval k ustvarjanju akumulacije in 
skupnega trajanja dela z družbenimi sredstvi. 

Delež delavca pri delitvi sredstev za osebne dohodke na 
podlagi minulega dela v družbenih dejavnostih in delovnih 
skupnostih se določa na podlagi povprečnega osebnega 

dohodka delavca, skupne delovne dobe delavca z družbenimi 
sredstvi in na podlagi drugih kazalcev individualnega pri- 
spevka k skupnim rezultatom minulega dela. 

Dogovor določa najnižjo mejo za višino zajamčenega oseb- 
nega dohodka glede na povprečni osebni dohodek gospodar- 
stva republike, pokrajine ali občine (60 odstotkov). Podrob- 
neje bo zajamčeni osebni dohodek opredeljen v družbenih 
dogovorih ali zakonih republik ali pokrajin. O tem vprašanju 
so različna mnenja glede tega, ali naj bo zajamčeni osebni 
dohodek enak za vse delavce ali pa diferenciran, za kar se 
zavzema Dolgoročni program ekonomske stabilizacije. Zaradi 
teh razlik in ob upoštevanju mnenja Zakonodajnopravnc 
komisije Skupščine SFRJ, predlagana rešitev v Dogovoru 
omogoča, da se zajamčeni osebni dohodek v republikah in 
pokrajinah določa na dosedanji način. 

Dogovor določa tudi zgornjo in spodnjo mejo povečevanja 
osebnih dohodkov z dodatki in nadomestili (delo preko pol- 
nega delovnega časa, nočno delo in podobno). 
Beograd, 24. oktobra 1984 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPSOINE SR SLOVENIJE 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Medzborovska skupina 
delegatov za proučevanje 
vprašanj s področja kulture 

POROČILO 

k analizi »Kulturni in 

slovenske knjige«   

Medzborovska skupina delegatov za 
proučevanje vprašanj s področja kulture 
je na 6. seji dne 2. 10. 1984 obravnavala 
analizo »Kulturni in gospodarski položaj 
slovenske knjige«, ki jo je posredoval v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ter dopolnitve analize za celovito 
predstavitev stanja knjižne produkcije v 
letih 1982 in 1983 ter poslovanja založ- 
niških organizacij v tem obdobju. 

Analiza je prvi prikaz družbenega in 
gospodarskega položaja knjige In te v 
celotni verigi od ustvarjalcev do uporab- 
nikov in torej obravnava tri temeljne čle- 
ne, ki določajo nastajanje in obstajanje 
knjige, ti so: avtorji, posredniki (založbe, 
grafična industrija, knjigotržci) in bralci 
(individualni in knjižnice). 

Iz celovitega prikaza, kako se je spre- 
minjal kulturni in gospodarski položaj 
slovenske knjige do konca leta 1983, so 
ugotovitve podane po temeljnih seg- 
mentih. 

1. Ugotovljeno je, da sta avtorsko delo 
in družbeni položaj avtorja kljub ustrezni 
zakonski ureditvi v zakonu o založništvu 
še vedno neurejena. Razmerje med av- 
torjem in založbo ne temelji na svobodni 
menjavi dela, temveč se ohranja pogod- 
beni odnos. Posledica tega je, da avtor v 
svojih pravicah ni enak drugim delavcem 
v založbi in da cena avtorskega dela že 
nekaj desetletij upada. Gre torej za mo- 
čno razvrednotenje avtorskega dela. De- 
loma je upadanje vrednotenja avtorskega 
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dela zaustavil sporazum med založniki in 
slovenskim pisateljskim društvom, ni pa 
še sklenjen samoupravni sporazum v 
Kulturni skupnosti Slovenije, kot ga pfe- 
dvideva Zakon o založništvu, s katerim bi 
se uredil in izboljšal položaj avtorjev. Do- 
seči je treba zlasti v okviru Kulturne 
skupnosti Slovenije in Zveze sindikatov 
Slovenije, da se tudi na tem področju 
vzpostavi tak sistem nagrajevanja, ki bo 
stvarno upošteval pravo vrednost avtor- 
skega dela. 

2. Za slovensko založništvo je značilna 
srednja razvitost in precejšnja razdrob- 
ljenost, ki lahko pomeni s kulturnega vi- 
dika prednost, za gospodarjenje pa ni 
najboljše. Posebna značilnost založniške 
dejavnosti v primerjavi s svetom je visok 
odstotek knjig družboslovne narave, zao- 
stajanje na področju medicine, tehnike, 
matematičnih in naravoslovnih ved ter 
enak delež beletristike. V letih 1982 in 
1983 se ta slika delno spreminja v korist 
leposlovne literature. 

V zadnjem desetletju sta bili za knjigo 
najbolj konjunkturni leti 1978 in 1979, 
delno je k temu prispevalo obravnavanje 
založništva kot družbene in ne gospodar- 
ske dejavnosti. Analiza pa je pokazala, da 
je založništvo velik del prednosti že izgu- 
bilo deloma zaradi novih davkov in pri- 
spevkov, deloma zaradi velikega zapo- 
slovanja v letih konjunkture. Tako v seda- 
njih zaostrenih gospodarskih razmerah 
bremeni slovensko založništvo poleg no- 

vih družbenih obveznosti, skokovitega 
naraščanja stroškov tudi notranja režija. 
Kljub vsem je treba ugotoviti, daje poslo- 
vanje založniških organizacij relativno 
dobro, opazno pa je stagniranje kvalitete 
gospodarjenja, zlasti če upoštevamo 
učinke inflacije. 

Analiza tudi kaže, da je po kriznih letih 
1980 in 1981 knjižna produkcija ponovno 
v vzponu, kar je nedvomno tudi rezultat 
povečane družbene skrbi za knjigo. 

Poseben problem v času velike inflaci- 
je predstavljajo zaloge knjig. Zaloge so 
sicer s kulturnega vidika nujne, saj je 
treba skrbeti za stalno dostopnost dela 
knjig in je zato tudi funkcionalna zaloga 
potrebna. Sedanje knjižne zaloge s tega 
vidika niso dramatično, velike; problema- 
tična je le ena petina, kot rezultat zgreše 
nih založniških pa tudi širših družbeni! 
odločitev. Dobra tretjina po fizičnem ir 
skoraj polovica po vrednostnem obsegi 
je dejansko »tekoča proizvodnja«. Ker p< 
založbe krijejo zaloge s krediti in ker ce 
ne knjig ni mogoče valorizirati, so zaloge 
kapital, ki izredno hitro izgublja vre 
dnost. S kulturnopolitičnega vidika bi bi 
lo treba zagotoviti trdnejše in selektivn. 
oblike kreditiranja zalog in glede dajate 
založniške organizacije izenačiti s čase 
pisnimi. Založniške organizacije same p 
bi morale zmanjšati režijo in doseči višj 
produktivnost dela. Kot rezultat tesnejše 
ga sodelovanja so založniške organizac 
je v postopku usklajevanja knjižnih pre 
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gramov v zadnjih dveh letih obogatile 
naš knjižni trg z nekaj skupnih izdaj. 

Knjigarnam kot pomembnim kulturnim 
organizacijam bi bilo treba nameniti več 
družbene skrbi. Le tistim knjigarnam, ki 
so v sklopu založniških organizacij, je 
priznan značaj družbene dejavnosti in so 
deležne določenih olajšav, druge so trgo- 
vinske organizacije. Iz kulturnopolitičnih 
razlogov je potrebna njihova izenačitev 
in večja skrb založnikov za knjigotržko 
mrežo kot bistveno komponento založ- 
ništva in nacionalne kulture. 

3. Ugotovitve analize kažejo, da delež 
bralcev narašča, kar je prav gotovo odraz 
splošnega kulturnega napredka in po- 
večane skrbi knjigi. Podatki kažejo, da se 
krepi vloga knjižnic, kar je delno posledi- 
ca zmanjšane kupne moči prebivalstva in 
omejevanje uvoza tuje literature pa tudi 
modernejše in strokovnejše oblike knjiž- 
ničnega poslovanja, kot rezultat večje 
družbene skrbi za knjižnično mrežo. 
Množijo se izposojevalnice, veča se 
knjižni fond in članstvo ter število izposo- 
jenih knjig. Ker bi morali po strokovnih 
normativih doseči v splošno izobraževal- 
nih knjižnicah 3 knjige na prebivalca, do- 
segamo pa 1,7 je še potrebna posebna 
družbena skrb za knjižnice. V teku je 
akcija »Knjige v knjižnici«, ki jo vodi od- 
bor pri Svetu za kulturo Predsedstva RK 
SZDL. Namen akcije je obogatiti knjižni 
fond knjižnic, saj je glede na obstoječe 
razmere treba krepiti vlogo knjižnic, da bi 
zagotavljale najširšo dostopnost knjige 
občanom. 

Največ družbene skrbi knjigi posveča 
Kulturna skupnost Slovenije, čeprav je le 
dobra tretjina slovenske knjižne ponud- 
be takšne narave, da sodi v njeno dome- 
no z vidika, kako se pri nas združujejo 
interesi. Kulturna skupnost Slovenije je 
svobodno menjavo dela uresničevala zla- 
sti z založniki in knjižnicami, pri čemer se 
je pokazalo, da centraliziran odkup knjig 
ni najboljša oblika skrbi zanje. Ustrezne- 
je bi bilo del prispevne stopnje prepustiti 
občinskim kulturnim skupnostim, ki bi 
svojim potrebam primerneje namenjale 
sredstva za knjižne nakupe. Prav gotovo 
pa ostaja z vidika enotnega slovenskega 
kulturnega prostora Kulturni skupnosti 
Slovenije skrb za založništvo in avtorja. 
Skrb za knjigo pa bi bilo treba jasneje 
razmejiti tudi z izobraževalnimi in razi- 
skovalnimi skupnostmi. 

Poleg ugotovitev iz analize »Kulturni in 
gospodarski položaj slovenske knjige«, o 
kateri so delegati menili, da je zelo dober 
prikaz stanja na tem področju, je bilo v 
razpravi na medzborovski skupini dele- 

gatov še poudarjeno, da je knjiga tisto 
področje kulture, ki je najbolj prepušče- 
no tržnim zakonitostim in se zato v zao- 
strenih pogojih gospodarjenja razmere 
tudi na tem področju zaostrujejo. V ban- 
kah bi bilo treba doseči benificirane 
obresti vsaj za družbeno najbolj po- 
membne knjige. Posebno občutljiv je tu- 
di mladinski tisk, tu se sicer manjšajo 
fiksni stroški, ker gre za velike naklade, 
po drugi strani pa se dražijo drugi stroš- 
ki. Zato je nujen dogovor z bankami gle- 
de prioritetnega kreditiranja. Poudarjeno 
je tudi bilo, da se položaj avtorjev stalno 
slabša in so poklicni avtorji dejansko že 
na robu eksistenčnega minimuma, zato 
bi zlasti Kulturna skupnost Slovenije in 
Društvo slovenskih pisateljev moralo ta 
problem učinkoviteje razreševati z založ- 
niki. 

V zvezi z delovanjem svetov založniš- 
kih organizacij kot organov upravljanja 
in uveljavljanja posebnega družbenega 
interesa v svetih, je medzborovska skupi- 
na delegatov menila, da je vpliv delega- 
tov družbene skupnosti prešibak, saj 
često nimajo ustrezne delegatske baze in 
s tem ni zagotovljen pretok družbenopo- 
litičnih usmeritev za njihovo odločanje. 

Medzborovska skupina delegatov je 
obravnavala in podprla priporočila, in 
predloge sklepov iz analize, ki se glasijo: 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj založniški dejavnosti zagotovi skla- 
dno z družbenimi razmerami in možnost- 
mi ugodnejše pogoje poslovanja in 
prouči možnost oprostitve določenih pri- 
spevkov (za pokrivanje izgub v železniš- 
kem gospodarstvu), pri politiki vodenja 
realnih obrestnih mer pa naj se založniš- 
kim organizacijam zagotove najugodne- 
jše obrestne mere za kreditiranje družbe- 
no pomembne literature in učbenikov. 
Skupaj z Ljubljansko banko naj se dose- 
že ugodnejše kreditiranje tistih zalog, ki 
jih kulturno tržišče trajneje potrebuje. 

- Republiški komite za kulturo naj v 
sodelovanju z založniškimi organizacija- 
mi zagotovi, da bodo pripravile program 
ukrepov za zmanjševanje režije, preudar- 
no založniško politiko, plasman zastara- 
nih zalog, zlasti pa program medsebojne- 
ga sodelovanja pri zalaganju in razpeča- 
vanju publikacij. 

- Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve naj prouči 
možnost, da se cene publikacij v založ- 
niških organizacijah tekoče oblikujejo 
(valorizacija njihovih vrednosti). 

- Založniške organizacije in samou- 
pravne interesne skupnosti s področja 
kulture, vzgoje in izobraževanja tšr razi- 

skovalne dejavnosti naj z namenskim 
usmerjanjem družbenih sredstev utrdijo 
in izboljšajo vrednotenje ustvarjalnega, 
umetniškega in znanstvenega dela ter za- 
gotovijo avtorjem dostojno višino avtor- 
skih honorarjev 

- Socialistična zveza delovnega ljud- 
stva naj skupaj z drugimi družbenimi de- 
javniki posveča večjo skrb za polno uve- 
ljavljanje družbenega vpliva v založniških 
in knjižničnih svetih, ter v drugih z zako- 
nom določenih oblikah. 

- Raziskovalna skupnost Slovenije 
naj prouči družbeni in gospodarski polo- 
žaj znanstvene knjige, ki je z redkimi izje- 
mami podvržena delovanju trga in stihiji 
ter z ukrepi izboljša njen položaj ter po- 
veča njeno dostopnost delovnim ljudem 
in občanom. 

- Republiški komite za kulturo ter za- 
ložniške organizacije in knjigarne naj 
preko poslovnega združenja skušajo do- 
seči spremembo zvezne nomenklature 
dejavnosti, da bi bila tudi knjigotržka de- 
javnost uvrščena med družbene dejavno- 
sti in s tem deležna enakih ugodnosti kot 
založništvo. 

Medzborovska skupina delegatov je na 
podlagi pobud in predlogov iz razprave 
še predlagala: 

- naj se v Kulturni skupnosti Slovenije 
za ureditev in izboljšanje položaja avtor- 
jev prizadevajo za sklenitev samouprav- 
nega sporazuma, ki ga predvideva zakon 
o založništvu. Ta prizadevanja naj vzpod- 
buja z družbeno akcijo tudi Socialistična 
zveza delovnega ljudstva in Zveza sindi- 
katov. Republiški komite za kulturo pa 
naj analizira pereč problem vrednotenja 
avtorskega dela; 

- za učinkovitejše uveljavljanje druž- 
benega vpliva v založniških in knjižničnih 
svetih naj organizacije in organi, ki dele- 
girajo delegate v te svete ovrednotijo na- 
loge in vlogo delegatov ter jim omogoči- 
jo boljše opravljanje njihovih nalog; 

- Gospodarski zbornici Slovenije naj 
prouči s stališča svojih pristojnosti, ka- 
kšen je položaj v reprodukcijski verigi ter 
na podlagi teh ugotovitev doseže boljše 
sodelovanje založniških, papirniških in 
grafičnih organizacij za izboljšanje go- 
spodarskega položaja slovenske knjige. 

- Medzborovska skupina delegatov 
tudi predlaga, naj Skupščina SR Sloveni- 
je predvidi možnosti obravnave na zborih 
in o odprtih vprašanjih založništva, avtor- 
jev, knjigotrštva in podružbljanja kultur- 
nih organizacij v skupnem poročilu o 
uresničevanju zakonov s področja kul- 
ture. 
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R A š A NJ%E3ELiE0AGIJ iN DE LEG 

ZBOR OBČIN 24. 10. 1984 

- Ali že tečejo priprave za spremembo 
zakona o volitvah? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zboru 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Ljubljana Center je 
podala naslednje delegatsko 
vprašanje ter pobudo: 

»V zadnjem času je bilo več 
razprav v okviru raznih orga- 
nov o volilnem sistemu in še 
zlasti o nekaterih njegovih do- 
ločbah kot je npr. kadrovanje 
in število predlaganih kandi- 
datov itd. O volilnem sistemu 
smo razpravljali tudi pri zad- 
njih izvoiitvah funkcionarjev v 
mestu in občini. V sredstvih 
javnega obveščanja in tudi na 
razpravah v nekaterih institu- 
cijah je bilo omenjeno, da so 
sedanji volilni zakoni in drugi 
predpisi o volitvah v mar- 
sičem neučinkoviti, preveč 
zapleteni pa tudi, da so neka- 
tere določbe o predpisih o vo- 
litvah neustrezne. 

Ta vprašanja so izredno ak- 
tualna in jih je potrebno pra- 
vočasno rešiti zaradi bliža- 
jočih se volitev. 

Omenjena vprašanja so bi- 

la izpostavljena na seji zbora 
krajevnih skupnosti skupšči- 
ne občine Ljubljana Center 
dne 27.10.1984, zato skupina 
delegatov postavlja naslednji 

VPRAŠANJI: 1. Ali že tečejo 
priprave za spremembo zako- 
na o volitvah in delegiranju v 
skupščine, s katerimi bi poe- 
nostavili sedanje volilne po- 
stopke, tako da bo zakon ra- 
zumljiv slehernemu občanu? 
2. Ali se predvideva v nasled- 
njem mandatnem obdobju 
uvedba zamenljivega delega- 
ta tudi v družbenopolitičnih 
zborih skupščin družbenopo- 
litičnih skupnosti? 

S tema vprašanjema daje 
skupina delegatov Skupščini 
SR Slovenije pobudo za uved- 
bo postopkov za spremembo 
predpisov, ki urejajo ta 
vprašanja, tako da se predlog 
za spremembo volilnih pred- 
pisov uvrsti v program sku- 
pščine SR Slovenije v letu 
1985. Skupina delegatov še 
posebej daje pobudo za spre- 
membo ustreznih predpisov, 

tako da bo mogoča uvedba 
zamenljivega mandata tudi v 
družbenopolitičnih zborih 
skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti.« 
Na vprašanje je odgovoril Jer- 
nej Vrhunec, namestnik repu- 
bliške sekretarke za pravoso- 
dje in upravo: 

Glede na ocene in stališča, 
sprejeta ob razpravah o pote- 
ku splošnih volitev v letu 1982, 
da je potrebno volilno zakono- 
dajo proučiti tudi z vidika poe- 
nostavitve volilnih postopkov, 
je v Republiški volilni komisiji 
in ustreznih telesih Republiške 
konference SZDL Slovenije v 
teku proučevanje nekaterih 
možnih predlogov za dograje- 
vanje zakona o volitvah in de- 
legiranju v skupščine. Del teh 
predlogov se nanaša tudi na 
poenostavitev volilnih postop- 
kov v smislu racionalizacije 
dokumentiranja 1 posameznih 
vrst volilnih opravil. Del teh 
vprašanj je povezan z vpraša- 
njem morebitnih vsebinskih 
sprememb v volilni zakonoda- 
ji, glede katerega pa razprave 
še niso zaključene. 

Uvedba sistema zamenljive- 
ga delegata tudi za družbeno- 
politične zbore skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti je 
glede na vsebino 163. člena 
ustave Socialistične republike 

Slovenije, ki ureja izvolitev de- 
legatov družbenopolitičnih 
zborov občinskih skupščin, 
skupščin posebnih družbeno- 
političnih skupnosti ter Sku- 
pščine SR Slovenije, pogojena 
s spremembo te ustavne dolo- 
čbe. V dosedanjih razpravah o 
vprašanjih volilnega sistema 
pobude v smeri spremembe 
163. člena ustave niso bile da- 
ne. Če bi hoteli zamenljivi 
mandat za delegate v družbe- 
nopolitičnih zborih uvesti v na- 
slednjem mandatnem obdob- 
ju, bi morali dotlej izpeljati po- 
trebni postopek za spremem- 
bo ustave. 

V zvezi s pobudo skupine 
delegatov • daje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednje 

mnenje: 
Glede na nekatera odprta 

vprašanja v zvezi z morebitni- 
mi spremembami volilnega si- 
stema Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da spre- 
membe volilne zakonodaje 
zaenkrat ne bi kazalo definitiv- 
no vključevati v program dela 
Skupščine SR Slovenije za leto 
1985, zlasti še, ker bo, glede na 
odprtost programa dela sku- 
pščine, mogoče vključiti spre- 
membe oziroma dopolnitve 
volilne zakonodaje tudi tekom 
leta. 
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INFORMACIJE O GRADIVIH - INFORMACIJ 

RAZLAGA VSEBINE PRDVIDENIH POLJ V 
OBRAZCU: 
10 - šifra, vir: izdajatelj, organizacija ali skupnost, ki je gradivo pripra- 
vila ali razposlala 
20 - tekoča številka kartice v biltenu 
30 - klasifikacijski znak (osnovni) 
31 - klasifikacijski znak (povezave) 
32 - geslo/signatura: navedeno geslo - ali signaturo - pod katerim je 

celovito gradivo hranjeno v dokumentacijski službi, arhivu. 
40 - naslov gradiva 
41 - vrsta gradiva 
42 - povzetek vsebine 
50 - ustvarjalec gradiva: šifra ustvarjalca gradiva, kolektivni in indivi- 
dualni 
60 - kje je gradivo hranjeno in dostopno 
70 - gradivo objavljeno 
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107/84, 108/84 
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PREDMETNO KAZALO 
CESTNI PROMET 106/84 
DAVKI - republiški 111/84 
DAVKI - stopnje in osnove 109/84, 111/84 
DOHODEK - pridobivanje - delitev 104/84 
DRUŽBENI IN GOSPODARSKI RAZVOJ SR107/84 
SLOVENIJE - resolucija 1985 
DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE - smerni-114/84 
ce 1986-90 
FEDERACIJA - financiranje 101/84 
MEDNARODNO ZDRUŽEVANJE ZA RAZVOJI02/84 
/ IDA 
OSEBNI DOHODEK - družbene dejavnosti 105/84 
PRORAČUN SR SLOVENIJE 1985 108/84 
RAČUNALNIŠTVO - pismenost 113/84 
REZERVE - sredstva 103/84 
SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA110/84 
- Slovenija 
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dejavnosti 
TAKSE - republiške 111/84 
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