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Predlog za izdajo zakona o FINANCIRANJU JAVNE PORABE
z osnutkom zakona ESA 170
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 33. seji
dne 7. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O FINANCIRANJU
JAVNE PORABE Z OSNUTKOM ZAKONA, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. člena,,
drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav-

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja
za finance,
- Marija FERLEŽ, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance,
- Mihailo MADŽAROVIČ, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance.

Predlog za izdajo zakona o financiranju javne porabe
z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna
komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor skupščine za proračun
in javne finance.
POVZETEK
S tem zakonom se v skladu s sprejetimi amandmaji
k ustavi Republike Slovenije, z osnutkom nove ustave
Republike Slovenije in s predvidenimi rešitvami v novem
davčnem sistemu ureja sistem financiranja javne,
porabe. Kot javna poraba se bodo financirale funkcije in
naloge, ki jih v skladu z ustavo in zakoni izvajajo republika in občine.
S predlaganim zakonom so načelno določene naloge
republike oziroma občin, ki se financirajo iz proračuna.
Zakon postavlja načelo, da se vsi prihodki republike

oziroma občine stekajo v njen proračun. Za financiranje
javne porabe se uporabljajo prihodki, ki jih republika in
občine dosegajo z davčnimi viri in z gospodarjenjem
s svojim premoženjem. Zakon podrobneje določa pripadnost posameznih davčnih virov republiki in občinam.
Z zakonom so podrobneje urejena zlasti naslednja
vprašanja: sistem sprejemanja in izvajanja proračuna,
zagotavljanje dopolnilnih sredstev občinam, oblikovanje
rezerv republike in občin, načela za zadolževanje republike in občin ter sistem proračunskega nadzora nad
oblikovanjem in uporabo proračunskih sredstev.
Nov sistem financiranja javne porabe bo pričel veljati
1.1.1991.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o financiranju javne porabe
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna polaga za sprejetje zakona je utemeljena v 7.točki
321.člena Ustave Republike Slovenije, po kateri se sistem
financiranja in finančnega poslovanja družbenopolitičnih
skupnosti določa z zakonom.
II. OBSTOJEČA UREDITEV IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Sistem financiranja in finančnega poslovanja republike in
občin je urejen z zakonom o financiranju splošnih družbenih
potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS,
št.39/74 in 4/78).
Obstoječa ureditev financiranja javne porabe je bila sprejeta neposredno po uveljavitvi ustave iz leta 1974 in pozneje
bistveno ni bila spremenjena. V veljavnem zakonu so urejena
zlasti naslednja vprašanja: vrste prihodkov in njihova razporeditev med republiko in občine, sistem zagotavljanja namenskih dopolnilnih sredstev občinam, proračunsko poslovanje
(sprejemanje proračuna, obseg, izvajanje, pooblastila izvršnega sveta, uporaba tekoče proračunske rezerve, ipd.), oblikovanje stalne rezerve družbenopolitičnih skupnosti, združevanje sredstev družbenopolitičnih skupnosti, zadolževanje
družbenopolitičnih skupnosti ter nadzor nad oblikovanjem in
uporabo proračunskih sredstev.
Po dosedanji ureditvi so se iz proračuna financirale samo
tako imenovane klasične oblike splošne porabe (delo državnih organov, družbenopolitične organizacije ipd.), medtem ko
so se naloge na področjih skupne porabe (družbene dejavnosti in gospodarska infrastruktura) financirale s prispevki
preko samoupravnih interesnih skupnosti. Tudi sedanji viri
prihodkov republike in občin so omejeni le na klasične
davčne vire.
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Obstoječo ureditev financiranja splošne porabe je treba
spremeniti oziroma uskladiti s poznejšimi zakonskimi in
ustavnimi spremembami na področju javnih financ in političnega sistema nasploh. Z ustavnimi amandmaji, sprejetimi ob
koncu leta 1989, so bile ukinjene samoupravne interesne
skupnosti na področju družbenih dejavnosti (razen Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja) in na področji
gospodarske infrastrukture. Sredstva za financiranje teh
dejavnosti so bila prenešena v proračune, vendar so se zaenkrat še zbirala v obliki prispevkov. V skladu s predvideno
spremembo davčnega sistema bo treba vse dosedanje prispevke, razen za socialno varnost, preoblikovati v ustrezne
davke in jih v celoti usmeriti v proračune. V skladu s spremembami na lastninskem področju bo treba predvideti oblikovanje sredstev za javno porabo tudi iz dobička javnih podjetij, ki jih ustanovi republika oziroma občina ter s prihodki od
prodaje in uporabe premoženja republike oziroma občinePrav tako bo treba razširiti tudi dosedanje namene za uporabo sredstev za financiranje javne porabe od dosedanjih1
klasičnih državnih funkcij na določena področja družbeni!
dejavnosti in gospodarske infrastrukture. Pri oblikovanju
predvidenih sprememb veljavne ureditve bo treba upoštevati
spremenjeno vlogo republike in občin po osnutku nove republiške ustave.
Predlagamo, da se vsa ta vprašanja dograjevanja sistema
financiranja države zaradi precejšnjih sprememb ne uveljavijo3
z novelo obstoječega zakona temveč s sprejetjem noveg
zakona.
III. TEMELJNA NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE
1. Z novim zakonom bodo razširjene naloge oziroma dejavnosti, ki se financirajo preko proračuna. Tako bodo poleS
poročevalk

dosedanjih nalog financiranja dela republiških in občinskih
organov iz proračunov financirane tudi naloge na področju
družbenih dejavnosti in socialne varnosti (razen pokojninskega in invalidskega zavarovanja) na področju gospodarske
infrastrukture, na področju gospodarskih intervencij in druge
naloge na področju javne porabe v skladu z zakonom. Zakon
ne bo podrobneje oziroma taksativno navajal vseh nalog, ki se
financirajo preko proračuna, temveč bo opredelitev teh nalog
prepustil posebnim predpisom.
2. V skladu s spremembami na področju lastninskih odnosov bo zakon predvidel oblikovanje posebnih premoženjskih
bilanc republike in občin, v katerih bo izkazana vrednost
njihovega premoženja (nepremičnine, premično premoženje,
vrednostni papirji, ipd.). Te bilance se bodo oblikovale po
posebnih predpisih in bodo sestavni del vsakoletne skupščinske razprave ob sprejemanju finančnega načrta in zaključnega računa.
3. Z zakonom bodo določeni viri prihodkov za financiranje
javne porabe. Ti prihodki se bodo oblikovali v prvi vrsti iz
obveznih javnih dajatev (davki, takse in druge davščine). Vrste
davkov, taks in drugih davščin bodo v tem zakonu določene
v skladu z rešitvami v novih predpisih s področja davčnega
oziroma fiskalnega sistema, ki bodo v skupščinskem
postopku obravnavani hkrati s tem zakonom.
Poleg virov iz navedenih obveznih dajatev bodo republika
in občine za financiranje javne porabe uporabljale tudi prihodke, ki jih bodo dosegale od dobička njihovih javnih podjetij ter od dohodkov, doseženih s prodajo in uporabo republiškega oziroma občinskega premoženja.
4. Glede pripadnosti prihodkov iz javnih dajatev bo zakon
postavil načelo, da nekateri prihodki pripadajo samo republiki, nekateri samo občinam in da se določeni prihodki delijo
v ustreznem razmerju med republiko in občino. Konkretna
razmerja za usmerjanje skupnih virov med republiko in
občino ne bodo določena s tem sistemskim zakonom temveč
s posebnim izvedbenim aktom, ki ga bo sprejela Skupščina
Republike Slovenije.
5. V zakonu bo tudi za naprej zadržana ureditev glede
zagotavljanja dopolnilnih sredstev občinam. Ta sredstva se
bodo zagotavljala tistim občinam, ki s svojimi prihodki ne
bodo mogle zagotoviti izvajanja z ustavo in zakonom določenih nalog na področju javne porabe na ravni občine.
6. Glede sistema proračunskega poslovanja z novim zakonom ne bodo predvidene bistvene razlike v primerjavi z obstoječo ureditvijo. Proračun bo še naprej edini finančni instrument, preko katerega se bodo usmerjala sredstva za financiranje nalog javne porabe v republiki in občinah. Proračun bo
sprejemala skupščina republike oziroma občine na predlog
Izvršnega sveta. Izvršni svet bo skrbel za izvajanje proračuna
in bo v zvezi s tem lahko tudi v bodoče spreminjal namen
Posameznih proračunskih postavk v okviru skupnega obsega
Proračunskih sredstev. Izvršni svet bo tudi v prihodnje odločal
0
uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve. Ob neenakomernem pritekanju prihodkov proračuna se bodo za kritje
OSNUTEK ZAKONA o financiranju j
'■ SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem zakonom se ureja financiranje funkcij, ki jih v skladu
z ustavo in zakonom opravljajo Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) in občine (v nadaljnjem besedilu:
lavna poraba).
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo republiki in občinam
Prihodki
iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih s tem
z
akonom, in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
, Republika in občine samostojno razpolagajo s svojimi prihodki.
3. člen
Vsi prihodki za financiranje javne porabe morajo biti zajeti
v
proračunu republike oziroma v proračunih občin.
V proračunu se zagotavljajo sredstva za delo republiških
oziroma občinskih organov, za izvajanje nalog na področju
družbenih dejavnosti, za izvajanje nalog na področju gospoPoročevalec

odhodkov lahko začasno uporabljala sredstva stalne rezerve
republike oziroma občine.
7. Republika in občine bodo za kritje nepredvidenih odhodkov oblikovale svoje rezerve. Rezerve se bodo tako kot doslej
uporabljale za odhodke, ki so nastali kot posledica izrednih
razmer (naravne nesreče ipd.), za kratkoročno premoščanje
ob neenakomernem pritekanje dohodkov ter za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. V zakonu ne bo predvidena možnost oblikovanja skladov
republike oziroma občin (takšna možnost tudi ni predvidena
v osnutku nove republiške ustave). Mnečja smo namreč, da
naj se vsa javna poraba financira neposredno preko proračuna na podlagi odločitev pristojnih in odgovornih državnih
organov. Morebitno usmerjanje določenih proračunskih sredstev v različne sklade, ustanavljanje posebnih mehanizmov
upravljanja v teh skladih in odločanje o uporabi tako zbranih
sredstev za posamezne ožje namene bi pomenilo dejansko
razdrobitev javnih financ in onemogočalo sprejeanje celovitih
rešitev ter enovito spremljanje celotne javne porabe v republiki. Spremembe na področju lastninskih odnosov in zlasti
uvedba oblikovanja premoženjskih bilanc omogočajo, da se
vse javne potrebe lahko financirajo direktno preko proračunov. Z zakonom torej ne bo predvidena možnost oblikovanja
tako imenovanih proračunskih skladov. Skladi pa se bodo na
podlagi posebnih predpisov lahko oblikovali za oprvljanje
nalog, ki se ne financirjo neposredno s proračunskimi viri (na
primer pokojninsko in invalidsko zavarovanje).
9. Zakon bo postavil načelo, da se republika in občine lahko
zadolžujejo za financiranje nalog s področja javne porabe. To
zadolževanje bo lahko kratkoročno ali dolgoročno. Glede
dolgoročnega zadolževanja občin bo z zakonom ta možnost
dana samo za financiranje gospodarske infrastrukture
v občini. O dolgoročni zadolžitvi bo odločala skupščina republike oziroma občine, o kratkoročni pa izvršni svet.
10.Z zakonom bo urejen tudi sistem nadzorstva nad oblikovanjem in uporabo proračunskih sredstev. Splošno politično
kontrolo bo opravljala neposredno skupščina sama, konkretno finančno kontrolo nad uporabo proračunskih sredstev
v posameznih primerih pa pristojni finančni upravni organ.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S predloženim zakonom bo prišlo do pomembnih sprememb pri zagotavljanju sredstev za izvajanje nalog javne
porabe na ravni republike in občin. Obseg sredstev bo odvisen predvsem od nalog, ki jih bodo republiki oziroma občinam nalagali predpisi za posamezna področja dejavnosti. Pri
tem bo za leto 1991 kot za prehodno leto zadržana v načelu
dosedanja ureditev glede izvajanja nalog javne porabe na
ustrezni ravni.
Prikaz finančnih posledic nove ureditve bo podrobneje razviden iz obrazložitve posebnega skupščinskega odloka o razporeditvi skupnih prihodkov med republiko in občine oziroma
v obrazložitvi predloga tega zakona v zadnji fazi skupščinskega postopka.
porabe
darske infrastrukture, za intervencije v gospodarstvu in za
druge naloge republike oziroma občine v skladu z zakonom
oziroma odlokom skupščine občine.
Republika in občine sestavljajo premoženjske bilance,
v katerih izkazujejo vrednost svojega premoženja v skladu
s posebnimi predpisi.
4. člen
Republika in občine odgovarjajo za svoje obveznoti z vsemi
svojimi sredstvi, s katerimi lahko razpolagajo.
II. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE JAVNE PORABE
5. člen
Republiki pripadajo za financiranje javne porabe naslednji
prihodki:
1. davek od dobička podjetij,
2. davek na izplačane osebne dohodke,
3

3. prometni davek od prometa proizvodov in od plačil za
storitve,
4. sodne takse,
5. upravne takse,
6. ekološki davek,
7. povračila in odškodnine na podlagi določenih količinskih
in drugih osnov v zvezi z uporabo nekaterih proizvodov,
storitev oziroma javnih dobrin po posebnih predpisih,
8. drugi prihodki v skladu z zakonom.
6. člen
Občini pripadajo za financiranje javne porabe naslednji
prihodki:
1. davek od premoženja
2. davek na dediščine in darila,
3. davek na dobitke od iger na srečo,
4. komunalne takse,
5. denarne kazni,
6. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
7. drugi prihodki v skladu z zakonom.
7. člen
Med republiko in občine se za financiranje javne porabe
razporejajo naslednji prihodki:
1. dohodnina
2. davek na promet nepremičnin
3. turistična taksa.
Razmerja za razporeditev prihodkov med republiko in
občine po prejšnjem odstavku se določijo s posebnim aktom
Skupščine Republike Slovenije.
8. člen
Sistem davkov, taks in drugih dajatev iz prejšnjih členov se
določi z zakonom.
Davke, takse in druge dajatve iz prejšnjih členov uvaja
republika, razen komunalnih taks in nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, ki jih uvaja občina.
9. člen
Za financiranje javne porabe uporabljajo republika in
občine tudi dobiček javnih podjetij, ki so jih ustanovile ter
prihodke od premoženja republike oziroma občine.
III. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV OBČINAM
10. člen
Občini, ki svojimi prihodki ne more zagotoviti izvajanja
z ustavo in z zakonom določenih nalog na področju javne
porabe, se zagotavljajo dopolnilna sredstva iz proračuna republike.
Način ugotavljanja potrebnih dopolnilnih sredstev občinam
se določi s proračunom republike.
IV. PRORAČUN
11. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prihodki, ki pripadajo republiki oziroma občini, in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe.
Republika oziroma občina lahko v posameznem letu razpolaga s tistimi prihodki, ki so bili vplačani v njen proračun do
konca leta.
Republika lahko v posameznem letu razpolaga tudi s prihodki od carin in davka od prometa proizvodov in od plačil za
storitve, ki so bili vplačani do 31 .januarja naslednjega leta in
se nanašajo na realizacijo uvoza in prometa v preteklem letu.
12. člen
Sredstva proračuna republike oziroma občine se uporabljajo za namene, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma
odloki občinske skupščine.
13. člen
Sredstva, ki jih organi republike oziroma občine dosežejo
s svojo dejavnostjo, so praviloma prihodek njenega proračuna.
Z zakonom oziroma odlokom skupščine občine so lahko
določeni pogoji in način za uporabo prihodkov, ki jih organi
4

republike oziroma občine dosežejo s svojo dejavnostjo, ter
način za njihovo izkazovanje v proračunu.
14. člen
Proračun sprejema skupščina republike oziroma občine na
predlog Izvršnega sveta.
Proračun se sprejema za eno leto in velja za leto, za katero
je sprejet.
15. člen
Z zakonom oziroma odlokom skupščine občine se lahko
določi poseben način financiranja posameznih javnih potreb,
ki terjajo zagotavljanje finančnih sredstev za več kot eno leto.
16. člen
Proračun ima splošni in posebni del.
Splošni del proračuna obsega skupen znesek predvidenih
prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov, določbe
o pravicah in obveznostih uporabnikov proračunskih sredstev
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki) pri izvrševanju proračuna
ter ukrepe za izvrševanje proračuna in ohranitev njegovega
ravnovesja.
Splošni del proračuna izkazuje vse prihodke po njihovih
virih in vrstah ter splošno razporeditev odhodkov v skupnin
zneskih po posameznih namenih.
Splošni del proračuna obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev.
Posebni del proračuna obsega odhodke po posamezni!1
uporabnikih in natančnejših namenih.
17. člen
Proračun mora biti sprejet pred pričetkom leta, na katero se
nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, se financiran)«
javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za
prejšnje leto, vendar najdalj še tri mesece.
Pri začasnem financiranju po prejšnjem odstavku se snie
uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porab'
Ijeno v istih dobah po proračunu za prejšnje leto, venda
največ četrtina realnega zneska vseh odhodkov po proračunu
za prejšnje leto.
,
O začasnem financiranju odloča skupščina republike oz
roma občine.
18. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enako_
merno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov s1
v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, v spl° a
nem delu proračuna, posebnem aktu republike ozironi0
občine ali s pogodbo med republiko oziroma občino in up
rabnikom drugače določeno.
"19. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu republik
oziroma občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu pred
dena za posamezne namene.
20. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v pror
čunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana,
v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolagah
z njimi.

21. člen
.0
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike
konca leta, za katero je proračun sprejet, sredstva iz
odstavka 11. člena tega zakona pa tudi do 31 .januarja prin |
njega leta.

22. člen
j. |
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet ?kuLj |
čine republike oziroma občine (v nadaljnjem besedilu: izvr

Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejal0
skladno z njihovim pritekanjem.
,
poročevalk

23. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni
višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali
začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti
skupščino republike oziroma občine in predlagati ustrezne
ukrepe oziroma spremembo proračuna.
24. člen
Izvršni svet sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
25. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za
začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve republike
oziroma občine.
26. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
27. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo
sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
28. člen
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča izvršni svet,
če ni z zakonom, splošnim delom proračuna ali odlokom
skupščine občine drugače določeno.
Izvršni svet lahko pooblasti za proračun pristojni upravni
organ republike oziroma občine, da razpolaga s tekočo proračunsko rezervo do določenega zneska.
29. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme
skupščina republike oziroma občine zaključni račun proračuna.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in
dejanski prihodki, predvideni in dejanski odhodki, uporaba
sredstev za posebne namene, bilanca izvršitve proračuna in
razporeditev proračunskega presežka oziroma način kritja
proračunskega primanjkljaja.
Zaključni račun proračuna obsega tudi pregled neporavnanih proračunskih obveznosti republike oziroma občine.
V. REZERVE
30. člen
Republika in občine oblikujejo svoje rezerve.
V rezerve republike oziroma občine se izloča del skupno
doseženih letnih proračunskih prihodkov v višini, ki je določena s proračunom.
Del proračunskih prihodkov se izloča v rezerve začasno
vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo
leto.
31. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer kot so
zlasti poplave, suša, požar, potres in druge naravne nesreče,
epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne
bolezni in rastlinski škodljivci ter izredne akcije teritorialne
obrambe;
2- za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračunski
Prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
32. člen
Sredstva za namene iz 1.točke 31.člena tega zakona se
dajejo praviloma brez obveznosti vračanja.
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33. člen
Sredstva, dana za namene iz 2.točke 31.člena tega zakona,
morajo biti vrnjena v rezerve iz prihodnjega pritoka proračunskih prihodkov, vendar najpozneje do konca koledarskega
leta.
34. člen
O uporabi rezrev za namene iz 1 .in 3.točke 31.člena tega
zakona odloča skupščina republike oziroma občine.
Skupščina republike oziroma občine lahko pooblasti izvršni
svet, da odloča o uporabi rezerv za namene iz 1.točke
31.člena tega zakona do zneska, določenega s proračunom
O uporabi rezerv za namene iz 2.točke 31 člena tega zakona
odloča izvršni svet.
35. člen
Uporaba rezerv se izkazuje v zaključnem računu proračuna
republike oziroma občine.
VI. ZADOLŽEVANJE
36. člen
Republika in občine se lahko zadolžujejo za financiranje
nalog s področja javne porabe kratkoročno ali dolgoročno.
Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo le za financiranje
dejavnosti gospodarske infrastrukture na ravni občine.
37. člen
O dolgoročni zadolžitvi odloča skupščina republike oziroma občine, o kratkoročni zadolžitvi pa Izvršni svet.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prejšnjega
odstavka sklepa za proračun pristojni upravni organ republike oziroma občine, če skupščina republike oziroma občine
za to ne pooblasti koga drugega.
VII. NADZOR NAD OBLIKOVANJEM IN UPORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV
38. člen
Skupščina republike oziroma občine opravlja nadzor nad
politiko uporabe srdstev, ki so iz proračuna razporejena za
posamezne namene. Da bi skupščina republike oziroma
občine lahko opravljala ta nadzor, ji morajo uporabniki na
njeno zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
39. člen
Za proračun pristojni upravni organ republike oziroma
občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in
dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni upravni organ pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti
izvršni svet.
Če za proračun pristojni upravni organ pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da njihovo
finančno oziroma materialno knjigovodstvo ni ustrezno urejeno, obvesti o tem izvršni svet in mu predlaga ustrezne
ukrepe.
40. člen
Nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s proračunskimi
sredstvi oziroma nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrševanju proračuna ter finančnih načrtov uporabnikov opravlja
ustrezna kontrolna služba po posebnih predpisih.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Za financiranje nalog javne porabe, ki se izvajajo v mestih in
regionalnih skupnostih, ki imajo po dosedanjih predpisih
status posebnih družbenopolitičnih skupnosti, zagotavljajo
občine potrebna sredstva iz svojih prihodkov v skladu z obsegom zadev, ki so jih poverile mestu oziroma regionalni skupnosti.
42. člen
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se sredstva
za izvajanje nalog republike in občin na področju družbenih
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dejavnosti, socialne varnosti in gospodarske infrastrukture
zagotavljajo v proračunu republike in v proračunih občin za
leto 1991 za enake naloge oziroma namene kot v letu 1990.

1991 še plačuje posebni občinski davek od plačil za storitve
po stopnjah, ki jih je določila občina, in je prihodek proračuna
občine.

43. člen
Premoženjske bilance republike in občin iz tretjega
odstavka 3.člena tega zakona se oblikujejo do 31.decembra
1992.

45. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon
o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78), zakon
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (Uradni list
SRS, št. 12/82, 45/82, 32/83, 41/83, 9/85, 45/87 in 38/89) in tiste
določbe v posebnih zakonih, ki urejajo pripadnost posameznih prihodkov republiki oziroma občinam drugače, kot ta
zakon.

44. člen
Ne glede na določbe 8.člena tega zakona določijo občine za
leto 1991 osnove in stopnje za davek od premoženja, davek na
dediščine in darila in za davek na dobitke od iger na srečo, in
sicer v skladu z dogovorom o usklajevanju davčne politike
v Republiki Sloveniji v letu 1991.
Ne glede na določbe 5., 6. in 8.člena tega zakona se v letu

46. člen
Ta zakon začne veljati 1.januarja 1991.

OBRAZLOŽITEV
1.
S tem zakonom se določa nov sistem financiranja nalog
javne porabe, ki se uresničujejo v okviru funkcij republike in
občine. Predlagani sistem temelji na sprejetih ustavnih
amandmajih iz septembra leta 1989, na predvideni novi ureditvi davčnega sistema in na izhodiščih osnutka nove republiške ustave.
S predlagano ureditvijo se bistveno spreminja dosedanji
koncept financiranja splošnih družbenih potreb oziroma
splošne porabe, ki se nanaša predvsem na klasične državne
funkcije (financiranje delovanja organov države).
Pri novem zakonu gre za razširitev funkcij države od dosedanjih klasičnih nalog še na področje družbenih dejavnosti,
gospodarske infrastrukture in drugih posegov v gospodarstvo. Posamezne naloge, ki se bodo financirale v okviru javne
porabe, niso podrobno določene v tem sistemskem zakonu,
temveč bo to predmet zakonov po posameznih področjih
dejavnosti. Glede temeljnega položaja in funkcij republike in
občin so v osnutku že upoštevana osnovna izhodišča osnutka
nove republiške ustave.
2.
Z zakonom so določeni prihodki, s katerimi se financiralo
naloge javne porabe na ravni republike in na ravni občin. Med
prihodke se po eni strani uvrščajo klasični davčni oziroma
fiskalni viri (davki, takse, povračila in nadomestila), po drugi
strani pa prihodki, ki jih imajo republika in občine kot ekonomski subjekti (prihodki od dobička javnih podjetij, od prodaje ali uporabe premoženja republike in občine ipd.).
V skladu s predvidenimi rešitvami novega davčnega
sistema (nova davčna zakonodaja bo obravnavana v skupščinskem postopku hkrati s tem zakonskim besedilom), so
z osnutkom zakona predvideni naslednji davčni viri:
- davek od dobička podjetij
- dohodnina
- davek od premoženja
- davek na dediščine in darila
- davek na dobitke od iger na srečo
- davek na promet nepremičnin
- prometni davek od prometa proizvodov in od plačil za
storitve
- sodne takse
- upravne takse
- komunalne takse
- turistična taksa
- denarne kazni
- ekološki davek
- povračila in odškodnine na podlagi določenih količinskih
in drugih osnov v zvezi z uporabo nekaterih proizvodov,
storitev oziroma javnih dobrin po posebnih predpisih
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- drugi prihodki v skladu z zakonom.
Sistem navedenih davčnih virov bo določen z zakonom.
Navedene dajatve bo uvedla republika, razen komunalnih taks
in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jih bodo
uvedle občine. Prihodki iz navedenih davčnih virov se usmerjajo za financiranje javne porabe na posameznih ravneh tako,
da del prihodkov pripada samo republiki, del prihodkov samo
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občini, določen del prihodkov pa se v ustreznem razmerju
razporeja med republiko in občino.
V osnutku je predvideno, da republiki pripadajo naslednji
prihodki davčne narave:
- davek od dobička podjetij
- davek na izplačane osebne dohodke
- prometni davek od prometa proizvodov in od plačil za
storitve
- sodne takse
- upravne takse
- ekološki davek
- povračila in odškodnine na podlagi določenih količinskih
in drugih osnov v zvezi z uporabo nekaterih proizvodov,
storitev oziroma javnih dobrin po posebnih predpisih
- drugi prihodki v skladu z zakonom.
Občini pripadajo naslednji prihodki:
- davek od premoženja
- davek na dediščine in darila
- davek na dobitke od iger na srečo
- komunalne takse
- denarne kazni
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- drugi prihodki v skladu z zakonom.
Med republiko in občino pa se razporejajo naslednji prihodki:
- dohodnina
- davek na promet nepremičnin
- turistična taksa.
Konkretna razmerja za razporeditev teh prihodkov med
republiko in občine niso določena s tem sistemskim zakonom, temveč bodo določena s posebnim izvršilnim predpisom Skupščine Republike Slovenije. Ta predpis bo v skupi'
činskih telesih obravnavan hkrati s tem zakonom.
Pri razporejanju navedenih davčnih prihodkov med republiko in občine smo izhajali iz usmeritve, da naj občini pripadajo prihodki iz tistih virov oziroma dejavnosti, ki so povezani
z naravo funkcij občine in kjer je pobiranje prihodkov poverjeno občinskim organom.
Občine bodo morale s prihodki iz davčnih virov po terfl
zakonu in drugimi svojimi prihodki zagotavljati izvajanje
nalog, ki so določene v ustavi, zakonih in občinskih predpisih-1
Če posamezna občina s temi prihodki ne bo mogla zagotovila
izvajanja nalog, ki so določene z ustavo in zakonom (ne P
tudi z občinskimi predpisi), bo prejela ustrezna dopolnilni
sredstva iz republiškega proračuna. Podrobnejši mehanizem
ugotavljanja in zagotavljanja potrebnih dopolnilnih sredstev
občinam bo določen z vsakokratnim republiškim proračunom.
3.
Proračun ostaja še naprej edini finančni instrument, preko
katerega se usmerjajo sredstva za finaciranje vseh oblik javne
porabe. Zakon uveljavlja načelo bruto proračuna, po kateref
se vsi prihodki, ki pripadajo republiki oziroma občini, izkazujejo v njenem proračunu, in da se preko proračuna usmerjajo
tudi vsi odhodki za posamezne namene financiranja javne
porabe.
Zakon postavlja načelo, da se lahko v posameznem ietu
uporabljajo le tisti prihodki proračuna, ki so bili vplačan1
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v proračun do konca tekočega leta. V primerjavi z obstoječo
ureditvijo pa novi zakon uveljavlja novost, po kateri lahko
republika razpolaga v posameznem letu tudi s prihodki od
carin in prometnega davka, ki so bili vplačani do 31.januarja
naslednjega leta, če se nanašajo na realizacijo uvoza oziroma
prometa v preteklem letu.
Proračunska sredstva se lahko uporabljajo samo za
namene, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma odloki
občin.
Zakon predvideva tudi možnost, da se za financiranje posameznih javnih potreb, ki terjajo zagotavljanje finančnih sredstev za več kot eno leto, sprejme z zakonom oziroma odlokom
občine poseben finančni program. Sredstva, ki po tem finančnem programu odpadejo na posamezno leto, se vključujejo
v ustrezne proračune za to leto.
Glede vsebine proračuna (posebni in splošni del) so
v
zakonu v glavnem zadržane obstoječe rešitve. Prav tako je
zadržana možnost začasnega financiranja javne porabe, če
Proračun ne bi bil sprejet pred začetkom leta, na katero se
nanaša. V takem primeru se financiranje javne porabe
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto (največ za tri mesece), pri čemer se lahko uporabi le toliko
sredstev, kolikor je bilo realno uporabljeno v treh mesecih
preteklega proračunskega leta.
Uporabniki proračunskih sredstev smejo med letom prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so določena s proračunom za posamezne namene. Če uporabnik proračunskih
sredstev dodeljenih sredstev ne uporablja v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, nastopi pristojni
organ z ukrepi, s katerimi se zagotovi namenska uporaba
sredstev oziroma vrnitev sredstev v proračun.
Izvršni svet je odgovoren za izvajanje proračuna in skrbi za
'o, da se prihodki med letom razporejajo skladno z njihovim
Pritekanjem. Če pride med letom do neenakomernih prilivov,
lahko Izvršni svet začasno zmanjša znesek sredstev za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
izvršni svet lahko prav tako spreminja namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo
Izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva. V primeru neenakomernega pritekanja proračunskih prihodkov se
lahko za kritje odhodkov začasno uporabijo tudi sredstva
rezerv republike oziroma občine. V okviru proračuna republike oziroma občine se oblikuje tekoča proračunska rezerva,
to' se uporablja za namene in v primerih, ki niso bili predvideni
s proračunom. O uporabi te rezerve odloča Izvršni svet.
Po preteku proračunskega leta se sprejme zaključni račun
Proračuna, v katerem se izkažejo vsi predvideni in dejanski
Prihodki ter predvideni in dejanskih odhodki.
Poleg proračuna kot letnega finančnega instrumenta
sestavljajo
republika in občine tudi premoženjsko bilanco,
v
kateri izkazujejo stanje svojega premoženja (nepremičnine,
Premičnine ter vrednostni papirji). V bilanco bodo vnešene
"se spremembe, ki bodo na premoženju nastale med letom.
Način vodenja premoženjske bilance bo podrobneje določen
sr posebnimi predpisi. Premoženjska bilanca republike ozioma občine je vključena v razpravo ob sprejemanju vsakoletnega proračuna in zaključnega računa.
4.
Z zakonom je določena obveznost republike in občin, da
oblikujejo svoje stalne rezerve. V te rezerve se izloča del
skupno doseženih proračunskih prihodkov v višini, ki je določna
s proračunom. V primerjavi z dosedanjo ureditvijo
v
novem zakonu ni več limitov, do katerih se morajo oblikovati
sredstva rezerv, ker je to stvar tekoče politike zagotavljanja in
Porabe proračunskih sredstev. Te rezerve se bodo tako kot po
dosedanji ureditvi še naprej uporabljale za odhodke, nastale
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kot posledica izrednih razmer, za kratkoročno premostitev
sredstev proračunom zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ter za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi rezerve odloča skupščina republike oziroma
občine, za odločanje o uporabi rezerve za pokrivanje izrednih
odhodkov pa lahko skupščina pooblasti tudi izvršni svet.
Republika in občine se lahko zadolžujejo za financiranje
nalog s področja javne porabe, in sicer kratkoročno in dolgoročno. Pri tem je za dolgoročno zadolževanje občine predvidena omejitev v tem smislu, da je takšno zadolževanje
mogoče samo za financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture. Odločitve o dolgoročni zadolžitvi sprejema skupščina, o kratkoročni pa izvršni svet. Kreditne pogodbe na
podlagi sprejetih odločitev o zadolžitvi (kratkoročni ali dolgoročni) sklepa v imenu republike oziroma občine praviloma
upravni organ, pristojen za proračun.
5.
Splošni nadzor nad politiko uporabe proračunskih sredstev
opravlja skupščina republike oziroma občine. Uporabniki proračunskih sredstev ji morajo na njeno zahtevo predložiti
ustrezna poročila in druge dokumente o porabi proračunskih
sredstev.
Nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim
poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev opravlja za
proračun pristojni upravni organ. Če ta organ pri opravljanju
nadzora ugotovi, da se proračunska sredstva ne uporabljajo
za predvidene namene, mora zahtevati, da se sredstva vrnejo
v proračun.
Z zakonom je predviden tudi nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s proračunskimi sredstvi oziroma nadzor nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrševanju proračuna. Ta nadzor
bo zaenkrat opravljala še služba družbenega knjigovodstva,
pozneje pa druga ustrezna služba, ki bo oblikovana v ta
namen. Po osnutku nove republiške ustave naj bi se za te
naloge ustanovilo posebno računsko sodišče.
6.
V osnutku nove republiške ustave je predvideno, da se
mesto organizira kot enovita občina. Glede na to, da so po
veljavnem zakonu ustanovljene posebne družbenopolitične
skupnosti (Mesto Ljubljana in Skupnost obalnih občin), je
treba v prehodnih določbah zakona določiti načelo za financiranje teh skupnosti v prehodnem obdobju. Predlagamo, da se
financiranje navedenih skupnosti tudi v prehodnem obdobju
ureja na dosedanji način, to je, da sredstva za te namene po
dogovoru zagotavljajo občine v skladu z obsegom zadev, ki
so jih poverile taki skupnosti.
Nameni za uporabo proračunskih sredstev po posameznih
dejavnostih bodo določeni s posebnimi predpisi za te delavnosti. Kolikor takšni predpisi ne bodo sprejeti do konca tega
leta, se bodo sredstva proračunov republike in občin uporabljala v letu 1991 za enake naloge oziroma namene kot v letu
1990.
Zakon postavlja obveznost republiki in občinam, da morajo
svoje premoženjske bilance oblikovati najpozneje do konca
leta 1992.
Za določene davke občanov (davek od premoženja, davek
na dediščine in darila in davek na dobitke od iger na srečo)
v letu 1991 še ne bo uveljavljen nov sistem. Zato je treba
predvideti možnost, da osnove in stopnje za te davke v letu
1991 še določajo občine.
Za leto 1991 prav tako še ne bo uveljavljen nov sistem
plačevanja prometnega davka, zato je v zakonu predvideno,
da so prihodki od posebnega občinskega davka od plačil za
storitve po obstoječi ureditvi še v letu 1991 prihodek občinskih proračunov.
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Predlog za izdajo zakona o DOHODNINI z osnutkom zakona
ESA 182
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 33. seji
dne 7. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOHODNINI
Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke,
- Branko REMIC, pomočnik direktorja Republiške
uprave za družbene prihodke,
- Ivanka US, pomočnica direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke,
- Marica KLEMENČIČ, svetovalka direktorja Republiške
uprave za družbene prihodke.

Predlog za izdajo zakona o dohodnini z osnutkom zakona
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor
združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor skupščine za proračun in javne finance.

POVZETEK
Z zakonom o dohodnini se predlaga nov sistem obdavčevanja dohodkov v Republiki Sloveniji. Po predlaganih
rešitvah bi se vsi dohodki obdavčevali z enim samim
davkom - dohodnino. Dohodnino bi plačevale fizične
osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma
fizične osebe, ki bi bivale vsaj šest mesecev na območju
Republike Slovenije.
Vire dohodnine bi sestavljali osebni dohodki, pokojnine in drugi osebni prejemki, dohodki iz kmetijstva,
dejavnosti, kapitala, premoženja in premoženjskih pravic. Davčna osnova bi bil skupen znesek vseh navedenih
dohodkov nad neobdavčljivim delom, ki ga predstavlja
10% letnega poprečnega osebnega dohodka zaposlenih

v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina
odmerja.
V zakonu so predvidene olajšave za vzdrževane družinske člane in zmanjšanje davčne osnove za dokumentirane denarne zneske, porabljene za namene, ki so
v zakonu taksativno opredeljeni.
Dohodnina bi se odmerjala po progresivnih stopnjah.
Po predlaganih rešitvah bi se od posameznih dohodninskih virov plačevali davki kot akontacije dohodnine, zato
bi se odmerjena dohodnina zmanjšala za med letom
plačane davke oziroma akontacije.
Predlagani zakon vsebuje nekatere procesualne
določbe, s katerimi se urejajo posebnosti odmernega
postopka.
Z namenom zagotovitve davčne discipline so v predlaganem zakonu določene sankcije za kršitve določb tega
zakona.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dohodnini
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena
v naslednjih določbah ustave Republike Slovenije oziroma
ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije:
- prvi odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, da delavci, delovni ljudje in njihove organizacije in
občani plačujejo davke, takse in druge davščine ter prispevke
za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zakonom
določenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
skupnostih;
- drugi odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, da sistem davkov, taks in davščin ter prispevkov določa
zakon;
- 7. točka prvega odstavka 321. člena ustave, kjer je določeno, da Republika Slovenija z zakonom ureja razmerja na
področju davčnega sistema in sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti.
II. OBSTOJEČA UREDITEV IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Obdavčevanje dohodkov in premoženja fizičnih oseb ureja
zakon o davkih občanov, ki je bil sprejet leta 1982 in doslej
trikrat spremenjen in dopolnjen, nazadnje leta 1989. Po tem
zakonu se obdavčuje vsak posamezni davčni vir s posebnim
davkom, tako da se plačuje devet vrst davkov, ki zajemajo
osebne dohodke, dohodke iz kmetijstva, gospodarske in
poklicne dejavnosti, dohodke iz avtorskih pravic, patentov in
tehničnih izboljšav, dohodke iz premoženja in premoženjskih
pravic, dediščine in darila, premoženja in dobitek od iger na
srečo. V kolikor dohodki iz vseh virov presegajo s tem zako8

nom določen neobdavčljivi del dohodka se vključujejo
v skupni dohodek, ki se obdavčuje z davkom od skupnega
dohodka občanov. Ureditev obdavčevanja dohodkov in premoženja občanov so republike in avtonomni pokrajini medsebojno usklajevale z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju davčnega sistema.
Po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih so navedeni davki prihodek občin,
razen davka od osebnih dohodkov, ki je vir občin in republike,
in davka na dediščine in darila ter davka od skupnega
dohodka občanov, ki sta prihodek republike. Zakon o davkii1
občanov zato pooblašča občine, da z medsebojnim dogovorom uskladijo davčno politiko.
Navedena ureditev, po kateri so se z davki zagotavljala
sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb, medter*1
ko so se zbirala sredstva za družbene dejavnosti s prispevki,
ne ustreza več spremenjenemu konceptu financiranja javn®
porabe, po katerem je treba dosedanje prispevke, razen
socialno varnost, preoblikovati v davke.
Pri oblikovanju novega sistema obdavčitve dohodkov, fizip'
nih oseb bo treba upoštevati spremenjeno vlogo republike in
občin po osnutku nove republiške ustave. Zakon naj bi zato
v celoti uredil obdavčevanje dohodkov fizičnih oseb, tako o®
bi bile vključene poleg sistemskih določb tudi določbe, ki
urejale enotno za območje republike višino davka ter oprostitve in olajšave. Takšna ureditev bi omogočala neposredno
uporabo zakona in bi s tem tudi predstavljala bistveno poenostavitev v odnosu na veljavni sistem.
Spremembo davčnega sistema terja tudi prehod v tržn
poročevalk

gospodarstvo. Obdavčitev dohodkov bi bilo potrebno prilagoditi sistemu obdavčitve v tržnih gospodarstvih, s čimer bi
postal naš davčni sistem primerljiv z drugimi davčnimi sistemi
in razumljiv tudi tujcem.
III. PREDLAGANE REŠITVE
Z zakonom bi se določil nov sistem obdavčevanja dohodkov v Republiki Sloveniji tako, da bi se dohodki namesto
s sedanjimi posamičnimi davki obdavčevali z enim davkom,
imenovanim dohodnina.
Dohodnina bi temeljila na načelu rezidentstva, kar pomeni,
da se pri opredelitvi zavezanca ne bi upoštevalo državljstvo,
temveč prebivališče oziroma bivališče fizične osebe.
Dohodnina bi temeljila na načelu, da je obdavčljiv vsak
dohodek fizične osebe, zato bi se v osnovo za dohodnino
všteli dohodki iz vseh virov, doseženi v koledarskem letu.
V zakonu bi bil določen neobdavčljivi del dohodka v višini
10% letnega poprečnega osebnega dohodka zaposlenih
v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina odmerja.
Skupen znesek vseh dohodkov enega leta nad neobdavčljivim delom, določenim z zakonom, bi se zmanjšal za dokumentirane zneske, porabljene za določene namene, opredeljene v samem zakonu, kot so npr. vlaganja v vrednostne
papirje, osnovna sredstva, stanovanjsko gradnjo, kulturne in
zdravstvene namene in izobraževanje zavezanca.
Pri odmeri dohodnine bi se upoštevale tudi družinske razmere tako, da bi se priznavale olajšave za vzdrževane družinske člane.
Dohodnina bi se odmerjala po progresivnih stopnjah, ki bi
jih vseboval zakon.
Da bi se med letom zagotovil priliv sredstev za financiranje
javne porabe bi zavezanci med letom plačevali akontacijo
dohodnine v obliki davkov od posameznih virov. Med letom
plačani davki oziroma akontacije bi se poračunali z odmerjeno dohodnino.
Glede na vire dohodkov bi se med letom plačevali:
Davek iz osebnih prejemkov
V obdavčitev bi bili zajeti osebni dohodki, pokojnine in
prejemki, doseženi s priložnostnim opravljanjem storitev,
izplačani fizičnim osebam s prebivališčem v Republiki Sloveniji. S tem davkom bi se obdavčevali tudi osebni prejemki,
izplačani za delo v Republiki Sloveniji, čeprav fizične osebe
nimajo prebivališča na njenem območju.
Prejemki, ki imajo značaj družbenih priznanj in socialnovarstvenih pomoči se ne bi obdavčevali. Davek bi praviloma
obračunaval in plačal izplačevalec osebnih prejemkov.
Davek iz kmetijstva
Na področju obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva naj bi
zakon opredeljeval naslednje:
Davčni zavezanec bi bila fizična oseba, ki je lastnik, imetnik
pravice uporabe ali uživalec zemljišča, v primeru ko pa
v okviru gospodinjstva nastopa več takšnih fizičnih oseb, bi
bil zavezanec eden izmed polnoletnih članov kot predstavnik
gospodinjstva.
Kot osnova za odmero davkov od dohodka negozdnih zemljišč bi se do uveljavitve nove metodologije za vrednotenje
proizvodne sposobnosti kmetijskih zemljišč zadržal katastrski
dohodek, tudi gozdna zemljišča naj bi se v bodoče obdavčevala po katastrskem dohodku.
Glede na to, da bi se dohodki od kmetijstva šteli kot vir
dohodnine, ki bi se obdavčeval po progresivnih stopnjah, bi
bil sedanji sistem proporcionalnih stopenj, različnih po posameznih skupinah katastrskih občin, neustrezen. Ob odmeri
dohodnine bi zaradi odbitnih postavk prihajalo do negativne
odmerne razlike in s tem v zvezi tudi do vračil preveč plačanega davka, zlasti pri čistih kmetih z majhnimi kmetijami in
brez dodatnih virov dohodka. V izogib temu se predlaga
uvedba progresivnih davčnih stopenj, po katerih bi se z davkom iz kmetijstva obdavčevali dohodki (katastrski dohodek
negozdnih in gozdnih zemljišč) nad zneskom, ki je v zakonu
opisno opredeljen.
Opustila bi se večina sedanjih oprostitev in olajšav. Zadržale bi se le tiste trajne ali začasne oprostitve, ki se nanašajo
ha zemljišča, katerih izkoriščanje je iz objektivnih razlogov
onemogočeno ali omejeno in za zemljišča, na katerih se
Nasadijo novi nasadi ter davčne olajšave v primerih elementarnih nezgod, zmanjšanja dohodka zaradi rastlinskih bolezni in
Škodljivcev in podobno.
Poročevalec

Dohodki iz kmetijstva, ki niso vezani na obdelavo zemljišč
(reja perutnine, gojenje rib in školjk), ali so vezani na obdelavo zemljišč v manjšem obsegu (drevesničarstvo, trsničarstvo in podobno) bi se obdavčevali z davkom iz dejavnosti.
Davek od dohodkov iz dejavnosti
Pri obdavčitvi teh dohodkov bi bil uveden sedežni princip,
s tem da bi se poleg dohodkov fizičnih oseb obdavčeval tudi
dohodek družb z neomejeno solidarno odgovornostjo članov
v zakon vgrabila tudi rešitev, po kateri bi se obdavčevali tudi
dohodki fizičnih oseb, doseženi z opravljanjem dejavnosti na
nelegalen način.
Osnovo za obdavčitev bi tvoril dobiček. Za ugotavljanje
dobička bi se uporabljale določbe zakona o računovodstvu in
zakona o davku na dobiček pravnih oseb. Znižanje davčne
osnove za vlaganja v osnovna sredstva ter olajšave bi bile
enako urejene, kot so to predvidene za pravne osebe po
zakonu o davku na dobiček pravnih oseb.
Z odmerno odločbo ugotovljeni dobiček bi se všteval
v osnovo za dohodnino, odmerjeni davek iz dejavnosti pa bi
predstavljal akontacijo za davek iz dejavnosti. Med letom
plačana akontacija bi se odštela od odmerjene dohodnine.
Davek od dobička iz kapitala
Dobiček, dosežen s prodajo nepremičnega in premičnega
premoženja ter vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu bi se obdavčeval z davkom od dobička iz kapitala. Dobiček bi predstavljala razlika med prodajno ceno in valorizirano
vrednostjo navedenega kapitala v času pridobitve, Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije bi se pooblastil, da predpiše
način valorizacije.
Poleg fizičnih oseb, s prebivališčem v Republiki Sloveniji, bi
ta davek plačevale tudi fizične osebe, ki niso rezidenti Republike Slovenije, če bi dobiček dosegale na njenem območju.
Davek od dohodkov iz premoženja
Zavezanec za ta davek bi bila fizična oseba s prebivališčem
v Republiki Sloveniji, če bi dosegla dohodke z udeležbo pri
dobičku in z oddajanjem premičnega in nepremičnega premoženja v najem. V kolikor bi bili doseženi ti dohodki na
območju Republike Slovenije bi plačala davek tudi fizična
oseba, čeprav ne bi bila njen rezident.
Davek od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku bi
plačevale tudi pravne osebe pod pogojem, da bi bili dohodki
doseženi na območju te republike.
Davčna osnova pri dohodkih, doseženih z udeležbo pri
dobičku, bi bil vsak tak dohodek, davek pa bi obračunaval in
vplačal izplačevalec.
Pri dohodkih, doseženih z oddajanjem premoženja v najem
bi bila prejeta najemnina, zmanjšana za stroške, ki bi bili
načeloma normirani, zavezancem pa bi se omogočilo uveljavljati dejanske stroške.
Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic
Avtorji, katerih prebivališče je v Republiki Sloveniji, bi od
dohodkov, doseženih iz premoženjskih pravic na svojih avtorskih delih, izumih, znakih razlikovanja in tehničnih izboljšavah, plačevali davek od dohodkov iz premoženjskih pravic. Če
avtorji ne bi bili rezidenti Republike Slovenije, bi njihovi
dohodki podlegali obdavčitvi pod pogojem, da bi bili doseženi na območju Republike Slovenije. Pred obdavčitvijo bi se
pri avtorskih delih upoštevali normirani stroški, v kolikor avtor
ne bi dokazoval dejanskih stroškov. Ustvarjalcem izumov,
znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav bi se pri obdavčitvi
priznavali dejanski dokumentirani stroški.
V zakonu bi se uredila vprašanja napovedi, odmere, obračunavanja in pobiranja dohodnine in drugih davkov, kot podvrst
dohodnine.
V zakonu bi se uredila vprašanja napovedi, odmere, obračunavanja in pobiranja dohodnine in drugih davkov, kot podvrst
dohodnine.
Zaradi specifičnosti davčnega področja, bi se v zakon vgradile nekoliko drugačne rešitve kot v zakonu o splošnem
upravnem postopku pri pritožbni in odpravi ter spremembi
odločbe po nadzorstveni pravici.
Zakon ne bi vseboval določb o prisilni izterjavi temveč bi se
skliceval na veljavne določbe o izterjavi davkov občanov.
V zakonu bi se z namenom zagotovitev večje davčne discipline določile višje sankcije za davčne prekrške.
IV. FINANČNE POSLEDICE
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenjuje, da se
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bodo z uporabo davčnih stopenj pri podvrstah dohodnine ter
dohodnine kakor tudi z upoštevanjem določb členov, ki se
nanašajo na davčne oprostitve ter olajšave, zagotovila sredstva v višini, ki bodo potrebna za financiranje javne porabe
v Republiki Sloveniji.
Davčne osnove in stopnje pri posameznih podvrstah
dohodnine so določene tako, da na eni strani zagotavljajo
ustrezni dotik prihodkov med letom, na drugi strani pa se
z določitvijo višine osnov in stopenj dohodnine skuša zagotoviti, da ne bi prihajalo po izvršeni odmeri dohodnine do
večjega obsega vračanj med letom plačanih akontacij, oziroma da ne bi prihajalo do večjih odmernih razlik, ki naj bi jih
davkoplačevalci po končni odmeri morali še poravnati.
Predlagana višina in razponi osnov ter stopenj dohodnine
bodo imeli za posledico nižjo obremenitev podpovprečnih
dohodkov, ter višjo obremenitev nadpoprečnih dohodkov, ti
višji dohodki pa bodo kljub temu v primerjavi z višino obdavčitve v večini evropskih držav nižje obdavčeni. Višina dohodnine se npr. v nekaterih spodaj omenjenih držav giblje takole:
- Avstrija
od 10% do 50%«
- Danska
od 22% do 40%
- Francija
od 5% do 57%
- ZRN
od 10% do 53%
- Grčija
od 18% do 50%
- Italija
od 10% do 50%

Izvedba davčne reforme na področju obdavčevanja fizičnih
oseb bo poleg ostalega zahtevala tudi drugačno organizacijo
finančnih in drugih organov, ki bodo izvrševali sprejete predpise, zahtevala bo večjo stopnjo izmenjave podatkov med
temi, zahtevala bo večjo in ustreznejšo računalniško podporo
dela teh organov, kakor tudi vzpostavitev obsežnejših evidenc.
Izvedbo vseh teh ukrepov, katerih namen je izvršiti realizacijo predlaganih zakonskih rešitev, bo zahtevala v začetni fazi
vzpostavitve novega sistema dodatna sredstva, katerih obseg
pa je v času sprejemanja zakona nemogoče oceniti. Prav tako
pa bodo zaradi razširitve kroga davkoplačevalcev višji stroški
odmere, obračuna in izterjave, pa bo k višjim stroškom prispevalo tudi nastavitev in vzdrževanje davčnih evidenc.
Poleg navedenega pa bo potrebno v letu 1991 in naslednjih
letih zagotoviti ustrezno izobraževanje delavcev v organih, ki
bodo delali na odmeri, obračunu, izterjavi in kontroli plačevanja dajatev. Vsekakor pa bo potrebno na ustrezen način o tem
pred in po sprejetju zakona informirati tudi širšo javnost. Pri
tem moramo omeniti, da krog davkoplačevalcev v evropskih
državah, ki imajo že uvedeno obdavčitev dohodkov fizičnih
oseb z dohodnino, zajema nad 70% aktivnega prebivalstva
v državi.

OSNUTEK ZAKONA o dohodnini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Republiki Sloveniji so dohodki, določeni s tem zakonom,
obdavčeni z dohodnino.
2. člen
Viri dohodnine so:
- osebni prejemki;
- dohodki iz kmetijstva;
- dohodki iz dejavnosti;
- dohodki iz kapitala;
- dohodki iz premoženja;
- dohodki iz premoženjskih pravic.
3. člen
Viri iz prejšnjega člena se obdavčujejo z davki, določenimi
s tem zakonom kot podvrstami dohodnine in se od nje odštevajo.
4. člen
Višina dohodnine in davkov, ki se od nje odštevajo, se
ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega
leta, za katero se dohodnina odmerja, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
II. DOHODNINA
5. člen
Dohodnino plačuje fizična oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima v posameznem koledarskem letu
dohodke iz 2. člena tega zakona, katerih skupni znesek presega neobdavčljivi del dohodka, določen s tem zakonom (v
nadaljnjem besedilu: zavezanec).
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je zavezanec tudi fizična
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če je bivala na
njenem območju nepretrgoma najmanj šest mesecev.
6. člen
V osnovo za dohodnino se vštevajo:
- letni znesek bruto osebnega dohodka (v nadaljnjem
besedilu: osebni dohodek), zmanjšan za plačane prispevke za
socialno varnost;
- vsak posamezen prejemek za priložnostno opravljeno
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storitev v višini, od katere je bil obračunan davek po odbitku;
- letni znesek prejete pokojnine;
- katastrski dohodek od nezgodnih in gozdnih zemljišč;
- dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti, v višini, od
katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti;
- dobiček, dosežen s prodajo kapitala;
- dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku;
- dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem,
v višini, od katere je bil odmerjen davek od dohodkov iz
premoženja;
- dohodki iz premoženjskih pravic, v višini, od katere je bil
odmerjen oziroma obračunan davek od dohodkov iz premoženjskih pravic.
7. člen
Osnova za dohodnino se ugotovi tako, da se od skupnega
zneska dohodkov iz prejšnjega člena, doseženih v koledarskem letu, odšteje neobdavčljivi del dohodkov v višini 10%
letnega poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina odmerja.
Neobdavčljivi del dohodkov ugotovi davčni organ po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Zavezancu iz drugega odstavka 5. člena tega zakona se pri
odmeri dohodnine neobdavčljivi del upošteva v višini, ki
ustreza času bivanja zavezanca v Republiki Sloveniji.
9. člen
Osnova za dohodnino se zmanjša za:
1. dokumentirani znesek sredstev, vloženih v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnega papirja;
2. dokumentirani znesek sredstev, vloženih v nabavo,
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev, zmanjšan
za višino sredstev znižane osnove pri davku iz dejavnosti;
3. reinvestirani del dobička od dolgoročnega vrednostnega
papirja;
4. dokumentirani znesek sredstev, porabljenih za nakup ali
gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca in za dokumentirani znesek sredstev, porabljen za toplotno izolacijo teh objektov;
5. sredstva, ki jih imetnik kulturnega in zgodovinskega
spomenika vloži v njegovo vzdrževanje v letu, za katero se
dohodnina odmerja, na podlagi dokumentacije izvajalca del,
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s katerim je strokovna organizacija za varstvo kulturne dediščine, v sporazumu, sklenjenim z imetnikom spomenika, soglašala;
6. dokumentirani znesek sredstev, vloženih v nakup zdravil,
zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov ter v zdravljenje in
rehabilitacijo v zdravstvenih zavodih in zdraviliščih za zavezanca in vzdrževane družinske člane, kadar so bili napoteni
na takšno zdravljenje.
7. dokumentirani znesek sredstev, s katerimi udeleženci
izobraževanja ob delu plačujejo storitve šolskim zavodom za
pridobitev katerekoli stopnje izobrazbe, za izpopolnjevnaje
izobrazbe ter za pridobivanje novih znanj;
8. dokumentirani znesek sredstev, namenjen za znanstveno
raziskovalno in razvojno dejavnost (nakup raziskovalne
opreme, izobraževanje kadrov, vlaganje v projekte s področja
znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti ipd.). Če
davčni organ dvomi, da gre za sredstva, namenjena znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti, daje o tem mnenje
pristojni republiški upravni organ;
9. dokumentirani znesek sredstev za nakup knjig s področja
umetnosti, znanosti, kulture, izobraževanja in vzgoje, nepremičnin posebne kulturne, znanstvene ali zgodovinske vrednosti in umetniških del. Če davčni organ dvomi, da gre za takšne
predmete, daje o tem mnenje pristojni republiški upravni
organ;
10. plačane članarine političnim strankam;
11. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost
daril v naravi za dobrodelne, kulturne, znanstvene in religiozne namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu
s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti;
12. plačane zneske samoprispevka;
13. jubilejne nagrade in odpravnine;
14.10% letnega poprečnega osebnega dohodka zaposlenih
v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina odmerja,
invalidom s 100% telesno okvaro, če potrebujejo fizično
pomoč drugega človeka v vsakodnevnem življenju po pisnem
mnenju pristojnega centra za socialno delo.
Zmanjšanje za namene po tem členu ne more presegati
10% osnove za dohodnino, razen zmanjšanja po 12., 13. in 14.
točki tega člena.
10. člen
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna
posebna olajšava. Za vsakega vzdrževanega družinskega
Člana se osnova zmanjša za znesek, ki znaša 5% letnega
poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji; za otroka, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki
stopnji v kraju izven stalnega prebivališča in za otroka motenega v telesnem in duševnem razvoju, znaša ta olajšava 10%
navednega osebnega dohodka. Če ima vzdrževani član iz
kakršnihkoli virov lastne dohodke, se znesek olajšave
zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni dohodki tega člena.
11. člen
Za vzdrževane družinske člane se štejejo otroci, vnuki,
zakonec in starši zavezanca, ki jih zavezanec vzdržuje, če
nimajo lastnih sredstev za preživljanje ali če so njihova lastna
sredstva manjša od višine olajšave za vzdrževanje družinskega člana, predpisane z zakonom. Za otroke, za katere
zavezanec na podlagi odločbe sodišča ali poravnave pred
skrbstvenim organom o preživnini oziroma sporazumno prispeva del stroškov za njihovo vzdrževanje, lahko zavezanec
uveljavlja olajšavo v višini tega prispevka, vendar največ do
zneska, ki je določen za vzdrževanega družinskega člana; pod
enakimi pogoji se prizna olajšava tudi za razvezanega zakonca.
Za otroke po prejšnjem odstavku se štejejo otroci do 18.
!eta, če nadaljujejo šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in
niso v delovnem razmerju pa največ do 26. leta starosti, in za
delo nezmožni otroci ne glede na starost. Vnuk se šteje za
vzdrževanega družinskega člana, če ima zavezanec pravico
do olajšave za enega od njegovih staršev, ali če nima staršev,
starši zavezanca pa le, če živijo z zavezancem v skupnem
gospodinjstvu.
Za vzdrževanega družinskega člana se štejejo starši zavezanca, ki so v oskrbi v varstvenih ustanovah, če zavezanec
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krije del stroškov za oskrbo. Olajšava se uveljavlja le na
podlagi potrdila varstvene ustanove.
Olajšava po prvem in tretjem odstavku tega člena se prizna
tudi za starše zavezančevega zakonca in za pastorke, če
zakonec ni zavezanec za dohodnino.
Če je v družini več zavezancev, lahko olajšavo za istega
vzdrževanega družinskega člana uveljavlja samo eden, drugi
pa le morebitno razliko do celotne višine olajšave.
Zavezancem, katerim je kmetijstvo in z njim povezane
dejavnosti edini vir dohodkov, se prizna olajšava za vzdrževane družinske člane tudi za vse člane gospodinjstva, ki
sodelujejo pri doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je to
edini vir dohodkov, pod pogojem, da njihov zakonec nima
drugih lastnih dohodkov. V takih primerih pripada zavezancu
olajšava tudi za otroke družinskih članov, za katere mu po
prejšnjem odstavku pripada olajšava.
12. člen
Stopnje dohodnine so:
znaša davek
če znaša letna osnova din
din
din
nad
do
20.000,00
15%
20.000.00
40.000,00
3.000,00 +23% nad 20.000,00
40.000,00
80.000,00
7.600,00 +30% nad 40.000,00
80.000,00 200.000,00 19.600,00 +37% nad 80.000,00
200.000,00
64.000,00 +45% nad 200.000,00
Zneski iz prejšnjega odstavka se valorizirajo s koeficientom
porasta poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka
zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko leta, za katero se opravi valorizacija, glede na predhodno leto.
Valorizirane zneske ugotovi republiški davčni organ in jih
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Če zavezanec dokaže, da je prejel dohodke za dela, ki jih je
ustvarjal dalj kot eno leto oziroma da njegovi dohodki izvirajo
iz preteklih let, se razdelijo na toliko enakih delov, kolikor let
je delo ustvarjal oziroma za kolikor let je prejel dohodke,
vendar največ za pet let. V osnovo za dohodnino se vštevajo
vsi dohodki, pri določitvi stopnje pa se upoštevajo dohodki, ki
odpadejo na eno leto.
14. člen
Odmerjena dohodnina se zmanjša za višino odmerjenih
oziroma obračunanih davkov od posameznih vrst dohodkov.
Če je bil od dohodkov, ki se vštevajo v osnovo za dohodnino, plačan davek v tujini, se odmerjena dohodnina zmanjša
za ta davek.
Če so bile zavezancu pri odmeri davka od posamezne vrste
dohodka priznane olajšave, se dohodnina zmanjša za celotni
znesek davka, ki bi ga moral zavezanec plačati, če mu olajšava ne bila priznana.
III. OBDAVČITEV POSAMEZNIH VRST DOHODKOV
1. Davek od osebnih prejemkov
15. člen
Zavezanec za davek od osebnih prejemkov je fizična oseba
s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejema:
- osebne dohodke iz delovnega razmerja:
- pokojnino;
- prejemke dosežene s priložnostnim opravljanjem storitev organom družbenopolitičnih skupnosti, domačim in tujim
pravnim osebam ter domačim in tujim fizičnim osebam, ki
opravljajo dejavnost.
Fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, je zavezanec za davek od prejemkov po prvi in tretji alinei prejšnjega
odstavka, če so ti prejemki doseženi na območju Republike
Slovenije.
Za zavezanca po drugi alinei prejšnjega odstavka, se šteje
tudi rezident Republike Slovenije, ki prejema pokojnino iz
tujine.
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16. člen
Osnova za davek od osebnih prejemkov je:
- osebni dohodek, nadomestilo osebnega dohodka in
drugi prejemki iz delovnega razmerja razen nadomestil materialnih stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom:
- osebni dohodek, dosežen z delom v tujini na podlagi
delovnega razmerja, sklenjenega v državi, v višini osebnega
dohodka za enaka dela v državi:
- pokojnina:
- vsak posamezni prejemek brez upoštevanja stroškov za
priložnostno opravljeno storitev.
17. člen
Stopnje davka so:
—
t
če znaša osnova poprečnega mesečnega
stopnja
osebnega dohodka predpreteklega
davka
meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji
nad
do
50%
7%
50%
100%
12%
100%
200%
17%
200%
300%
22%
300%
27%
Stopnja davka od prejemka za priložnostno opravljanje
storitev je 20%.
18. člen
Davka od osebnih prejemkov se ne plačuje od:
1. prejemkov iz naslova odlikovanj in družbenih priznanj;
2. dodatkov in priznavalnin, izplačanih udeležencem narodnoosvobodilne vojne;
3. prejemkov po predpisih o pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941«;
4. prejemkov po predpisih o pravicah vojnih in mirnodobskih vojaških invalidov ter civilnih invalidov vojne;
5. prejemkov po predpisih o pravicah borcev španske
narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936 do 1939,
borcev za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih
vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912 do 1918;
6. prejemkov iz naslova socialno-varstvenih pomoči;
7. nagrad, uvedenih na podlagi zakonov in odlokov družbenopolitičnih skupnosti ter aktov kulturnih in znanstvenih
zavodov ter gospodarskih zbornic, ki se dajejo posameznikom kot posebno družbeno priznanje;
8. nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo kot splošno
družbeno priznanje vidnim znanstvenikom, književnikom in
umetnikom;
9. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in umetnikom Organizacija združenih narodov in njene organizacije, mednarodne organizacije in tuje nacionalne organizacije z mednarodnim ugledom kot mednarodno priznanje za znanstveno,
književno in umetniško delo.
19. člen
Od osebnega dohodka, prejetega za delo pri konzularnem
predstavništvu ali mednarodni organizaciji oziroma pri predstavniku ali uslužbencu takšnega predstavništva ali organizacije v Republiki Sloveniji, ne plačujejo davka:
1. šefi tujih konzularnih predstavništev in konzularni funkcionarji, ki so pooblaščeni za konzularne funkcije, ter njihovi
družinski člani, ki sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti
gospodinjski člani niso jugoslovanski državljani;
2. konzularni uslužbenci, ki opravljajo administrativno in
tehnično delo pri tujih konzularnih predstavništvih ter njihovi
družinski člani, ki sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti
gospodinjski člani niso jugoslovanski državljani ali če nimajo
stalnega prebivališča v Jugoslaviji;
3. funkcionarji Organizacije združenih narodov in njenih
specializiranih agencij ter strokovnjaki tehnične pomoči
Organizacije združenih narodov in njenih specializiranih
agencij;
4. hišno osebje konzularnih predstavništev ter mednarodnih organizacij in zasebno hišno osebje, zaposleno pri šefih
mednarodnih organizacij, če niso jugoslovanski državljani ali
če nimajo stalnega prebivališča v Jugoslaviji;
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5. funkcionarji, strokovnjaki in administrativno osebje mednarodnih organizacij, če niso jugoslovanski državljani.
Oavka od osebnih prejemkov tudi ne plačujejo častni konzularni funkcionarji tujih konzularnih predstavništev od tistih
osebnih dohodkov in plačil, ki jih dobivajo od države, ki jih je
imenovala za opravljanje konzularnih funkcij.
20. člen
Zavezancu, ki dosega osebni dohodek z delom v tujini na
podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v državi, se obračunani davek zmanjša za davek, ki je bil od teh osebnih prejemkov plačan v tujini.
21. člen
Davek od osebnih prejemkov obračuna in vplača izplačevalec teh prejemkov.
22. člen
Zavezanec, ki prejema osebni dohodek oziroma pokojnino
iz tujine oziroma prejema osebne dohodke pri konzularnih
predstavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah,
pri predstavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, ki uživajo diplomatsko imuniteto, mora v sedmih dneh
od dneva, ko je prvič prejel osebni dohodek oziroma pokojnino, napovedati te prejemke pri davčnem organu občine, na
območju katere ima prebivališče.
Zavezanec, ki dobi iz tujine oziroma pri konzularnih predstavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri
predstavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, ki uživajo diplomatsko imuniteto, prejemek za priložnostno opravljeno storitev v Republiki Sloveniji, mora v sedmih dneh od dneva, ko ga je prejel, prejemek napovedati pri
davčnem organu občine, na območju katere ima prebivališče.
2. Davek od dohodka iz kmetijstva
23. člen
Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem
besedilu: davek iz kmetijstva) je fizična oseba, ki je kot lastnik,
imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča vpisana v katastrskem operatu po stanju na dan 1. decembra pred letom, za
katero se davek odmerja (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).
Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in
tudi ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva
odmeri uporabniku zemljišča.
Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva, ki
nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta,
če so na predpisan način priglašene v roku, ki ga določajo
predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra.
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je
dolžan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti davčni
organ tudi v primerih, ko te do 1. decembra tekočega leta še
niso bile izvršene v katastrskem operatu.
24. člen
Če sestavlja več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali
uživalcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je zavezanec
eden izmed polnoletnih članov kot predstavnik gospodinjstva. Z gospodinjstvom je mišljena skupnost pridobivanja in
trošenja sredstev.
25. člen
Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek
negozdnih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih
o ugotavljanju katastrskega dohodka.
26. člen
Stopnje davka so:
- 0% od osnove, ki znaša do 50% poprečnega letnega
osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
- 8% od osnove, ki presega 50% poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem
letu.
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27. člen
Davek iz kmetijstva odmerja in pobira davčni organ občine,
na območju katere ima zavezanec stalno prebivališče.
Če zavezanec nima zemljišča na območju občine, v kateri
ima stalno prebivališče, odmerja in pobira davek iz kmetijstva
davčni organ občine, na območju katere je zemljišče.
28. člen
Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka
zemljišča, ki se da izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo, in
sicer ne glede na to, ali se v resnici tako izkorišča ali ne.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se davek iz kmetijstva ne plačuje od katastrskega dohodka:
1. zemljišča, ki ga je pristojni upravni organ na podlagi
zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo;
2. zemljišča, ki ga je zavezanec oddal skladno s predpisi
o preživninskem varstvu kmetov zaradi uveljavljanja pravice
do preživninskega varstva;
3. zemljišča, katerega pridelki so udeleženi v proizvodnji,
za katero se odmerja davek iz dejavnosti.
29. člen
Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od:
1. zemljišč pod stavbami in dvorišči, če niso dana v zakup;
2. dvorišč cerkva;
3. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi,
objekti
za potrebe splošne ljudske obrambe, obrambni nasipi,
v
rbni in drugi zaščitni nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje,
ki so potrebne za obrambo pred poplavami in za osuševanje
ali namakanje;
4. zemljišč v obmejnem pasu in zemljišč pod visokonapetostnimi daljnovodi, če je izkoriščanje takih zemljišč onemogočeno ali omejeno.
Oprostitve iz prejšnjega odstavka prenehajo, če se zem'jišče neha uporabljati v namen, ki daje pravico do oprostitve.
Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora
davčni zavezanec naznaniti davčnemu organu.
30. člen
Davka iz kmetijstva so začasno oproščeni dohodki od:
1. zemljišč, ki so bila neuporabna pa so z investicijami
zavezanca postala uporabna 5 let od začetka usposabljanja
zemljiča;
2. zemljišč, na katerih se zasadijo novi vinogradi, 5 let;
3. zemljišč, na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi
dolgoletni nasadi, 6 let.
Oprostitve iz prejšnjega odstavka se priznajo, če pristojni
občinski upravni organ ugotovi, da so bila dela opravljena
strokovno in skladno s programi razvoja kmetijstva v Republiki Sloveniji.
v| Oprostitev po tem členu uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo
oži pri davčnem organu. Vlogo je treba vložiti do konca leta,
* katerem so nastali pogoji za oprostitev. Če vloga ni prvočasno vložena, se oprostitev prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa se trajanje oprostitve skrajša.
Davčni organ odloči o zahtevi na podlagi podatkov za kmetijstvo pristojnega občinskega upravnega organa.
31. člen
. a Če pride na podlagi odločbe državnega organa ali na podgi pogodbe, ki nadomešča razlastitev, do spremembe v lastn|
hi zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organ
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in
sicer za dobo, v kateri zavezanec zaradi takih sprememb od
ne
' ga ni imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo spre^omb še ni končan.
32. člen
če je bil donos na posamezni parceli ali na več zemljiških
Parcelah manjši zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih
Polezhi in škodljivcev, ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki
1'h zavezanec ni mogel preprečiti, se prizna posebna olajšava.
Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek vsake
ake parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor
e
ie na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje
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katastrskega dohodka po prejšnjem stavku v primejavi
s celotnim katastrskim dohodkom zavezanca od negozdnih
zemljišč v enem koledarskem letu več kot 20%, se zmanjša
katastrski dohodek negozdnih zemljišč za znesek, ki ustreza
ugotovljenemu odstotku. Razlika med prej odmerjenim davkom in davkom, odmerjenim od katastrskega dohodka,
zmanjšanega na tej podlagi, se odpiše.
Zavezanec lahko uveljavlja nastalo škodo s posebno zahtevo v 15 dneh po nastanku škode. O zahtevi odloča davčni
organ na podlagi ocenjene škode. Škodo oceni posebna
cenilna komisija, ki jo imenuje izvršni svet občinske skupščine.
3. Davek od dohodkov iz dejavnosti
33. člen
Zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek iz dejavnosti) je zasebnik, ki dosega
dobiček z opravljanjem dejavnosti in je vpisan v register
zasebnikov na območju Republike Slovenije.
Zavezanec je tudi fizična oseba, ki dosega dobiček z oprvIjanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije in ni vpisana v register zasebnikov, če je vpis pogoj za opravljanje
dejavnosti.
Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena
je zavezanec za davek iz dejavnosti tudi družba z neomejeno
solidarno odgovornostjo članov, ki dosega dobiček z opravljanjem dejavnosti in je njen sedež vpisan v sodni register na
območju Republike Slovenije.
34. člen
Davek iz dejavnosti se plačuje tudi od dohodkov, doseženih
za naslednjo kmtijsko proizvodnjo:
- rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma
pridelano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk;
- trsničastvom, drevesničarstvom in proizvodnjo cvetja ter
Če več zasebnikov dosega dobiček s skupnim opravljanjem
dejavnosti, je vsaka od njih zavezanec za davek iz dejavnosti
od dela dobička, ki mu pripada na podlagi pogodbe o skupnem opravljanju dejavnosti. Če v pogodbi ni opredeljen delež
dobička, se za ugotavljanje davčne osnove šteje, da se dobiček deli po enakih delih.
Dobiček zasebnikov, ki skupno opravljajo dejavnost, se
ugotavlja skupno.
36. člen
Zavezanci - zasebniki so dolžni voditi poslovne knjige oziroma evidence.
Vrste in način vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc
predpiše republiški davčni organ.
37. člen
Zavezanci iz prejšnjega člena morajo zaradi vodenja
poslovnih knjig oziroma evidenc, predpisanih na podlagi tega
zakona, za prodane proizvode, blago in opravljene storitve
izstaviti račune ali evidentirati te prihodke prek registrske
blagajne in odrezek blagajniškega traku izstaviti kupcu oziroma zagotoviti izstavitev računa ali registriranje teh prihodkov prek registrske blagajne.
Delavci, zaposleni pri zavezancih iz prejšnjega odstavka
tega člena in drugi posamezniki, ki za te zavezance prodajajo
blago ali opravljajo storitve, so dolžni za prodano blago in
opravljene storitve izstaviti račune oziroma prihodke evidentirati prek registrske blagajne in odrezek blagajniškega traku
izstaviti kupcu.
38. člen
Zavezanci - družbe z neomejeno solidarno odgovornostjo
članov zagotavljajo podatke o poslovanju, ki so podlaga za
ugotovitev davčne obveznosti na način, določen s predpisi
o računovodstvu.
39. člen
Davčna osnova je dobiček.
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40. člen
Pri zavezancih - družbah z neomejeno solidarno odgovornostjo članov se ugotovi davčna osnova po zakonu o davku
na dobiček pravnih oseb.
41. člen
Dobiček zavezanca — zasebnika se ugotovi tako, da se od
prihodkov, ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo odhodki.
Za ugotavljanje ustvarjenih prihodkov in odhodkov se uporabljajo predpisi o računovodstvu, če ni s tem zakonom drugače določeno.
42. člen
Odhodki se priznavajo v obračunskih zneskih, razen pri
naslednjih postavkah:
,
»
1. amortizacija v obračunani višini, vendar največ do višine,
ki za 50 % presega amortizacijo, izračunano po stopnjah, ki so
predpisane z zakonom;
2. obračunana nadomestila stroškov zaposlenim — največ
do višine, ki je določena v skladu s splošno kolektivno pogodbo;
3. reprezentančni stroški v obračunani višini, vendar največ
0,1 % ustvarjenih prihodkov.
43. člen
Od prihodkov se odštetejo še naslednji izdatki:
1. za dobrodelne, kulturne, znanstvene in religiozne
namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti,
vendar največ v višini 0,1 % ustvarjalnih prihodkov.
2. za politične organizacije v skladu z zakonom o političnem
združevanju, vendar največ v višini 0,1 % ustvarjenih prihodkov.
44. člen
Za odhodke po tem zakonu se ne štejejo:
1. obresti od kreditov, ki niso pridobljeni od pravnih oseb ali
zasebnikov;
2. zamudne obresti pri plačilu davkov in prispevkov;
3. del dobička, ki ga zavezanec nameni za pokrivanje izgub
iz preteklih let;
4. denarne kazni.
45. člen
Davčna osnova za davek iz dejavnosti se ugotavlja po
podatkih iz davčne napovedi.
Če davčni organ ugotovi prihodke, ki jih zavezanec ni
napovedal, te prihodke prišteje k napovedanim prihodkom.
Napovedani odhodki se v tem primeru povečajo le, če zavezanec predloži dokumentacijo o odhodkih, ki odpadejo na tako
povečani prihodek.
Če zavezanec ne vloži davčne napovedi niti na osebni poziv,
ugotovi davčni organ dobiček s cenitvijo prihodkov in odhodkov na podlagi podatkov o načinu in obsegu zavezančevega
poslovanja in obsega zaposlovanja delavcev. Pri cenitvi prihodkov in odhodkov se lahko davčni organ opre tudi na
normativ porabe materiala, izračunan na podlagi podatkov
fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo enako ali sorodno dejavnost.
Tako ugotovljena davčna osnova se zniža le, če zavezanec
dokaže, da je osnova nižja.
46. člen
Davčna osnova zavezancev iz drugega odstavka 33. člena
zakona je razlika med ugotovljenim prihodkom in dokumentarnimi stroški.
47. člen
Zavezanec, ki opravlja dejavnost kot stalni poklic, lahko
v letni davčni napovedi uveljavlja 10 % znižanje davčne
osnove za vlaganje lastnih sredstev v nabavo, rekonstrukcijo
in modernizacijo osnovnih sredstev.
Za vlaganje v osnovna sredstva se štejejo tudi vlaganja
v rekonkstrukcijo in modernizacijo nejetih poslovnih prosto14

rov, če se po najemni pogodbi vlaganja ne krijejo iz najemnine.
Znižanje davčne osnove se prizna za dobo dveh let.
Če zavezanec ob koncu drugega odmernega leta v napovedi za davek iz dejavnosti ne dokaže, da je znesek znižane
davčne osnove porabil za namene iz prvega odstavka tega
člena, se za ta znesek poveča davčno osnovo leta, za katero je
dolžan dokazati namensko porabo sredstev.
48. člen
Stopnje davka so:
— 15 % od osnove, ki znaša do 100 % povprečnega letnega
osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
— 25 % od osnove, ki prega 100 % povprečnega letnega
osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
49. člen
Zavezancem, ki so na novo pričeli opravljati dejavnost, se
odmerjeni davek zniža:
— prvo leto poslovanja za 100 %
— drugo leto poslovanja za 66 %
— tretje leto poslovanja za 33 %
Davčnim zavezancem, ki pričnejo s poslovanjem na novo na
območjih, ki so s predpisom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območih določena kot območja, za katera
veljajo posebni ukrepi, se plačilo odmerjenega davka zniža:
— za prva tri leta poslovanja za 100 %
— za četrto leto poslovanja za 50 %
— za peto leto poslovanja za 25 %
Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prične uveljavljati s poslovnim letom, za katero je davčni zavezanec izkazal
dobiček.
Za zavezanca, ki je na novo pričel opravljati dejavnost, se ne
šteje:
— zavezanec, pri katerem je prišlo do statusne spremembe
(delitev, izločitev, pripojitev, spojitev);
— zavezanec, ki je že opravljal dejavnost;
— zavezanec, ki začne opravljati dejavnost za družinskim
članom.
50. člen
Zavezancu, ki za nedoločen čas zaposli pripravnika oziroma delavca, ki prvič sklene delovno razmerje in delavca, ki
je bil pred sklenitvijo delovnega razmerja več kot dve leti
prijavljen pri službi za zaposlovanje, se odmerjeni davek zniža
za znesek, ki je enak 15 % izplačanega osebnega dohodka
temu delavcu.
Zavezancu, ki zaposluje invalidne osebe po predpisih
o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, se za vsako
takšno osebo odmerjeni davek zniža za 30 % izplačanega
osebnega dohodka tem osebam, zavezancu, ki zaposluje
invalide s 100 % telesno okvaro in gluhoneme osebe pa 50
% osebnega dohodka, izplačanega tem osebam.
51. člen
Zavezancu, ki ne zaposluje delavcev in mu je priznana
lastnost invalidne osebe po predpisih o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb, se odmerjeni davek zniža *a
znesek 30 %, zavezancu invalidu s 100 % telesno okvaro in
zavezancu — gluhonemi osebi pa za znesek 60 % povprečnega enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih
v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
4. Davek od dobička iz kapitala
52. člen
Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je fizična oseba
s prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki doseg®
dobiček s prodajo:
- nepremičnin, ne glede na to ali so bile prodane v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, če je bilo prodaja izvršena pred potekom desetih let od dneva, ko je bilo nepre'
mično premoženje pridobljeno, zmanjšan za plačane davke
poročevalec

razen v primerih, ko se od prodaje ne plača davka na promet
nepremičnin;
- premičnih predmetov, katerih posamična vrednost presega poprečni letni osebni dohodek zaposlenih v Republiki
Sloveniji v letu pred letom, v katerem se premoženje prodaja,
če med pridobitvijo in prodajo še ni poteklo dve leti, zmanjšan
za plačani prometni davek;
- vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu.
Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična
osebe, ki ni rezident Republike Slovenije, če na njenem
območju dosega dobiček iz prejšnjega odstavka.
53. člen
Osnova za davek je razlika med prodajno ceno kapitala iz
prejšnjega člena in valorizirano vrednostjo kapitala v času
pridobitve.
54. člen
Za ugotovitev davčne osnove pri prodaji nepremičnin in
premičnih predmetov se upošteva tudi valorizirana vrednost
investicij in izdatkov investicijskega vzdrževanja.
55. člen
Način valorizacije predpiše Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
56. člen
Stopnja davka je 15%.
5. Davek od dohodkov iz premoženja
57. člen
Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja je fizična
oseba, s prebivališčem v Republiki Sloveniji in ima dohodke
od premoženja, če se od teh dohodkov ne plačuje kakšnega
drugega davka.
Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike
Slovenije, če na njenem območju dosega dohodke iz prejšnjega odstavka.
Za dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku na ozemlju
Republike Slovenije, so zavezanci za davek tudi pravne
osebe.
58. člen
Davek od dohdokov iz premoženja se plačuje od:
- dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku;
- dohodkov, doseženih z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek
oziroma rekreacijo, opreme, prevoznih sredstev in drugega
Premoženja v najem.
59. člen
Osnova za davek od dohodkov, doseženih z udeležbo pri
dobičku, je vsak posamezen prejemek.
60. člen
Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž ali prostorov za počitek oziroma rekreacijo v najem, je znesek
najemnine, prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za stroške vzdrževanja in upravljanja in za enoletno amortizacijo ter za stroške obratovanja, če te stroške plačuje lastnik sam.
Stroški iz prejšnjega odstavka se prijazno v višini 40% od
najemnine. Če zavezanec predloži dokazila o višjih stroških
°d normiranih, se priznajo dejanski stroški in amortizacija.
61. člen
Osnova za davek od dohodkov, ki jih najemnik doseže
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oddajanjem stavb in prostorov iz prvega odstavka prejšnjega člena, je enoletni znesek najemnine, prejet v letu, za
katero se odmerja davek, zmanjšan za najemnino, ki jo najemn
'k plačuje od teh prostorov oziroma stavb.
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62. člen
Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z oddajanjem stavb
in prostorov po 60. in 61. členu tega zakona, se upošteva tudi
vrednost vseh obveznosti in storitev, za katere se je zavezal
najemnik oziroma podnajemnik.
63. člen
Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero davka od dohodkov, doseženih z oddajanjem opremljenih sob, se kot strošek
upošteva najemnina, ki se plačuje od oddanih prostorov in
obraba opreme.
Stroški iz prejšnjega odstavka se priznajo v višini 60%. Če
zavezanec predloži dokazila o višjih stroških od normiranih,
se priznajo dejanski stroški.
64. člen
Če je najemnina plačana za več let vnaprej, se davek plačuje toliko let, za kolikor je bila najemnina'plačana.
Davčno osnovo za posamezno leto tvori sorazmerni del
najemnine.
65. člen
Osnova za davek od dohodkov, doseženih z oddajanjem
opreme, prevoznih sredstev in drugega premoženje, je prejeta
najemnina, zmanjšana za stroške investicijskega in tekočega
vzdrževanja premoženja in druge stroške, ki jih zavezanec
dokaže z računi ter davke, ki se odmevajo od teh dohodkov,
po drugih predpisih.
66. člen
Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje od vsakega
•posameznega prejemka (davek po odbitku) razen od dohodkov, doseženih z oddajanjem premoženja v najem, ki po
pogodbi traja najmanj eno leto in se odmerja od letne osnove.
67. člen
Stopnja davka je 15%.
6. Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic
68. člen
Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženjskih pravic
je fizična oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima
v državi ali v tujini dohodke iz:
- avtorskih pravic;
- izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav ne
glede na to ali so zavarovani po zakonu.
Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike
Slovenije, če dosega na njenem območju dohodke iz prejšnjega odstavka.
69. člen
Osnova za davek iz premoženjskih pravic je dohodek iz
avtorskih pravic, izumov, znakov razlikovanja in tehničnih
izboljšav, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni.
70. člen
Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov iz avtorskih
pravic štejejo normirani stroški v višini 40% od doseženega
dohodka.
Na zahtevo zavezanca se priznajo dejanski stroški, če jih
zavezanec dokaže.
Imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, se stroški ne
priznajo.
71. člen
Pri obdavčitvi dohodkov od izmov, znakov razlikovanja in
tehničnih izboljšav se priznajo naslednji stroški:
- stroški za izdelavo dokumentacije, ki so potrebni za razumevanje izuma, znaka razlikovanja in tehnične izboljšave.
Realnost stroškov potrdi na zahtevo ustvarjalca organizacija,
ki ji je po predpisih o raziskovalni dejavnosti priznan status
raziskovalne organizacije;
15

- stroški za izdelavo prototipov, potrebnih za preveritev
izuma, nove oblike telesa in tehnične izboljšave. Potrdilo, da
je stroške za prototipe plačal ustvarjalec sam, izda organizacija, v kateri so bili prototipi izdelani. Če je prototipe izdelal
ustvarjalec v lastni režiji, se priznajo dejanski stroški za izdelavo prototipov. Potrdilo o realnosti stroškov izda na zahtevo
ustvarjalca organizacija, ki ji je po predpisih o raziskovalni
dejavnosti priznan status raziskovalne organizacije z ustreznega področja.
Pri zavarovanih izumih in znakih razlikovanja se priznajo
tudi takse in stroški, ki se plačajo za varstvo izumov, novih
oblik teles, slik in risb ter blagovnih oziroma storitvenih
znamk, na podlagi potrdila organa, pristojnega za zavarovanje teh pravic.
Vsi stroški morajo biti posebej izkazani in dokumentirani
z računi.
»
72. člen
Davek iz premoženjskih pravic se plačuje od vsakega posameznega dohodka.
73. člen
Stopnja davka je 15%.
74. člen
Zavezancu, ki doseže dohodek iz premoženjskih pravic
v tujini, se obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan
od tega dohodka v tujini.
IV. ODMERNI POSTOPEK
1. Vložitev napovedi
75. člen
Zavezanci za dohodnino in druge davke po tem zakonu,
razen zavezancev za davek iz kmetijstva in zavezancev, ki
plačujejo davke po odbitku, morajo vložiti pri pristojnem
davčnem organu napoved s podatki, ki so potrebni za odmero.
Vsebino davčnih napovedi predpiše republiški davčni
organ.
76. člen
Zavezanci za dohodnino, davek iz dejavnosti in davek od
dohodkov iz premoženja, doseženih z oddajanjem premoženja v najem, ki po pogodbi traja najmanj eno leto, vložijo
davčno napoved na javni poziv, ki ga izda republiški davčni
organ.
77. člen
Zavezanci morajo vložiti davčno napoved za preteklo leto
do 31. januarja, razen za dohodnino, za katero morajo vložiti
napoved do 30. junija.
78. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena morajo zavezanci, ki
so med letom prenehali opravljati dejavnost, vložiti napoved
v tridesetih dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti.
79. člen
Zavezanec davka iz dejavnosti - družba z neomejeno solidarno odgovornostjo članov, obračunava in plačuje davek iz
dejavnosti na način in v rokih, ki so določeni za pravne osebe
v zakonu o davku na dobiček pravnih oseb.
80. člen
Napoved za odmero dohodnine mora zavezanec vložiti pri
davčnem organu občine, na območju katere ima prebivališče,
zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, pa pri davčnem
organu občine, na območju katere je imel bivališče.
Davčni napovedi mora zavezanec priložiti odločbo o odmeri
davkov po tem zakonu, izdane pri davčnem organu, ki ni
pristojen za odmero dohodnine oziroma dokazila o plačanih
davkih po odbitku.
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81. člen
Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti moi
zavezanec vložiti pri davčnem organu občine, na območju
katere je vpisan v register zasebnikov.
82. člen
Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja,
doseženih z oddajanjem nepremičnega premoženja v najem,
ki po pogodbi traja najmanj eno leto, vloži zavezanec, pri
davčnem organu občine, na katere območju nepremičnina
leži, za dohodke iz premičnega premoženja pa pri davčnem
organu občine po prebivališču zavezanca.
Zavezanec, ki doseže dohodke z oddajanjem premičnega
premoženja v najem in ni rezident Republike Slovenije, vloži
napoved pri davčnem organu občine, na območju katere so
bili dohodki doseženi.
83. člen
Dobiček iz kapitala mora zavezanec napovedati v 15 dneh,
odkar ga je dosegel, pri davčnem organu pbčine, v kateri ima
prebivališče, razen dobička, doseženega s prodajo nepremičnin, katerega napove pri davčnem organu občine, v kateri
nepremičnina leži.
Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije mora dobiček
iz kapitala napovedati v roku iz prejšnjega odstavka davčnemu organu občine, v kateri je bil dosežen oziroma občine,
v kateri nepremičnina leži.
84. člen
Dohodke, dosežene z oddajanjem nepremičnega premoženja v najem za manj kot eno leto, mora zavezanec napovedati
v 15 dneh po preteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem pri davčnem organu občine, kjer nepremičnina
leži.
Dohodke, dosežene z oddajanjem v najem premičnega premoženja za manj kot eno leto, mora zavezanec napovedati
v 15 dneh po preteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem pri davčnem organu občine, v kateri ima prebivališče, zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije pa
v občini, v kateri so bili dohodki doseženi.
85. člen
Dohodke iz premoženjskih pravic, razen dohodkov, od
katerih je bil obračunan davek po odbitku, mora zavezanec
napovedati v 15 dneh, odkar jih je dosegel, pri davčnem
organu občine, v kateri ima prebivališče, zavezanec, ki ni
rezident Republike Slovenije pa pri davčnem organu občine,
v kateri je bil dohodek dosežen.
86. člen
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ, mora
občinskemu davčnemu organu do 15. februarja v letu, za
katero se odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezname
vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izračunan katastrski
dohodek, in sicer združeno za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki se po določbah tega zakona obdavčujejo skupno.
Združitev mora zajemati vsa zemljišča, ki leže na območju ene
občine.
87. člen
Podjetja in druge pravne osebe ter organi družbenopolitičnih skupnosti morajo plačila za dobavljene proizvode, opravljene storitve in druge prejemke zavezancem iz 5. člena tega
zakona, ki so dolžni imeti žiro račun, nakazovati na njihove
žiro račune.
Banke in hranilno kreditne službe (v nadaljnjem besedilu:
finančna organizacija) so dolžne pristojnemu davčnemu
organu pošiljati podatke o imetnikih žiro računov in o poslovanju preko žiro računov.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi pogoje,
pod katerimi so zavezanci dolžni odpreti žiro račun in način
sporočanja podatkov davčnim organom.
88. člen
Podjetja in druge pravne osebe, služba družbenega knjigo;
vodstva in organi družbenopolitičnih skupnosti so dolžni
poročevalec

davčnemu organu na njegovo zahtevo dati podatke, ki so
Pomembni za odmero in izterjavo davkov ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence, zaradi ugotavljanja
Podatkov, pomembnih za odmero davkov.
Državljani so dolžni na zahtevo davčnega organa dati
Podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na
njihovo davčno obveznost oziroma davčno obveznost drugih
zavezancev, s katerimi so v poslovnih odnosih.
89. člen
Kdor začne opravljati dejavnost, mora o tem obvestiti za
odmero pristojni davčni organ v osmih dneh od pričetka
opravljanja dejavnosti.
90. člen
Da bi mogel ugotoviti višino davčne obveznosti ima davčni
organ pravico pregledati prostore, v katerih se opravlja dejavnost, oziroma hrani material ali proizvodi, oziroma pregledati
naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca
9lede tega, kako izpolnjuje svoje davčne obveznosti.
2- Odmera davkov
91. člen
Davčni organ odmeri dohodnino in druge davke po tem
Zakonu, razen davkov, ki se obračunavajo po odbitku, z odločbo.
Izrek odločbe mora vsebovati osnovo, stopnjo in znesek
odmerjenega davka.
92. člen
Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 31. maja v letu, za
katero se odmerja.
Drugi davki, ki jih odmerja davčni organ po preteku leta,
morajo biti odmerjeni do 31. maja za preteklo leto.
Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo
leto.
Pritožba
93. člen
Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega davka.
Davčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži izterjavo
davka.
5; Odprava ali sprememba po nadzorstveni pravici
94. člen
Republiški davčni organ lahko odločbo o odmeri davka,
Zoper katero ni bila vložena pritožba, po nadzorstveni pravici
Odpravi ali spremeni v dveh letih od dneva, ko |e postala
°dločba dokončna, če je bil z njo očitno prekršen materialni
Zakon.

96. člen
Zavezanci morajo dohodnino in druge davke, ki so jim bili
odmerjeni z določbo, razen davka iz kmetijstva in iz dejavnosti, plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
97. člen
Zavezanci davka iz kmetijstva plačajo odmerjeni davek
v enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega
prvega v tromesečju, plačani pa morajo biti v petinštiridesetih
dneh po zapadlosti.
98. člen
Zavezanci davka iz dejavnosti plačujejo do izdaje odmerne
odločbe akontacijo davka v višini davka po zadnji odmerni
odločbi, revaloriziranega s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno v Republiki Sloveniji za obdobje
prvih devetih mesecev leta, pred letom, za katero se plačuje
akontacija, v primerjavi z enakim obdobjem leta, za katero je
bila izdana zadnja odmerna odločba.
Količnik iz prejšnjega odstavka objavi republiški davčni
organ na podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za
statistiko.
Akontacijo davka plačujejo zavezanci v mesečnih obrokih,
ki zapadejo v plačilo vakega prvega v mesecu, plačani pa
morajo biti v petnajstih dneh po zapadlosti.
Zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more ugotoviti
po prvem odstavku tega člena, se mora določiti z odločbo.
99. člen
Ko je zavezancu izdana odločba o odmeri davka iz dejavnosti, plačuje akontacije po tej odločbi na način, določen
v prejšnjem členu tega zakona.
100. člen
Plačane akontacije davka iz dejavnosti se odštejejo od
odmerjene dohodnine.
101. člen
Od davkov, ki jih zavezanec oziroma izplačevalec dohodkov, ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti po
obrestni meri, ki jo z odlokom določi Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije.
102. člen
Zavezanec ali kdo drug, ki je na račun davka, obresti,
denarne kazni ali stroškov prisilne izterjatve plačal več, kot je
bil dolžan plačati po pravnomočni odločbi, ima pravico zahtevati vračilo preveč plačanega zneska.
Preveč plačani davek skupaj s pripadajočimi obrestmi se na
zahtevo vrne zavezancu v tridesetih dneh od vložitve zahteve.
Če zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč plačani davek
všteje v naslednja plačila, ali v plačila druge vrste davkov po
tem zakonu, za katere je dolžan pri istem davčnem organu, in
o tem obvesti zavezanca.
103. člen
Za prisilno izterjavo davkov po tem zakonu se uporabljajo
določbe o prisilni izterjatvi zakona o davkih občanov,

^Obračunavanje in pobiranje davkov

6. Odpis davka zaradi neizterljivosti

95. člen
. Davke po odbitku obračunava in odteguje izplačevalec dohodkov.
Davek od osebnih prejemkov mora izplačevalec osebnih
dohodkov obračunati in plačati v rokih, določenih s posebnim
zakonom, ki ureja zagotavljanje sredstev za potrebe na
Področju socialne varnosti.
Davek od osebnih prejemkov mora izplačevalec pokojnine
°bračunati in plačati ob izplačilu pokojnine.
Od drugih dohodkov, od katerih se plačujejo davki po
°dbitku, mora izplačevalec obračunati in plačati davek najPozneje v treh dneh po izplačilu.
Q Davki po odbitku se obračunavajo po stopnjah, ki veljajo na
an izplačila dohodkov.

104. člen
Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot
neizterljiv.
Davčni dolg se je neznano kam odseli in ni pustil niti
premičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se
mogli davki izterjati; če se zavezanec, ki se je odselil, znova
vrne ali se zve za njegovo prebivališče, se ponovno zadolži za
popisani davek, razen če je med tem zastarala pravica do
izterjatve.

Poročevalec

105. člen
Izvršni svet občinske skupščine lahko na obrazložen predlog davčnega organa odloči, da se zavezancu davčni dolg
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v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih družinskih
članov.
Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega premoženja,
lahko organ iz prejšnjega odstavka, ki je pristojen za odpis,
predlaga, da se davčni dolg zavaruje s knjižbo zastavne pravice na njihovih nepremičninah.
7. Poroštvo
106. člen
Če davka ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevega premoženja, se ta izterja iz premoženja članov njegovega gospodinjstva, ki so to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca.
Če je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka,
odtujil premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega
gospodinjstva, lahko javni pravobranilec tak pravni posel
izpodbija pred sodiščem, če je kupec vedel za tak namen
zavezanec.
Za plačilo davkov po dobitku je porok izplačevalec.
107. člen
Če več fizičnih oseb dosega dobiček s skupnim opravljanjem dejavnosti, solidarno jamčijo za obveznosti, ki izvirajo iz
skupnega opravljanja dejavnosti.
108. člen
Pri poravnavi zavezančevih dolgov iz njegovih dohodkov in
premoženja ima davčni dolg s pripadajočimi obrestmi in stroški prisilne izterjave prednost pred ostalimi dolgovi zavezanci.
109. člen
Zavezanec, ki odtuji osnovna sredstva, s katerimi je opravljal dejavnost, je dolžan najprej poravnati davčni dola.
Če človek ni plačan, novi lastnik solidarno jamči s prejšnjim
lastnikom za davčni dolg, do višine prevzetega premoženia.
8. Zastaranje
110. člen
Pravica do odmere dohodnine in drugih davkov po tem
zakonu zastara v petih leih po preteku leta, v katerem bi jih
bilo treba odmeriti.
Pravica do izterjave davka in pravica do izterjave obresti ter
stroškov prisilne izterjave zastara v treh letih po preteku leta,
v katerem bi jih bilo treba izterjati.
Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je neutemeljeno ali preveč plačal na račun davka, obresti in stroškov
prisilne izterjave, zastara v treh letih po preteku leta, v katerem jih je plačal.
111. člen
Zastaranje pravice do odmere davka ustavi vsako uradno
dejanje davčnega organa, ki mu je namen odmera davka in je
dano v vednost zavezancu.
Zastaranje pravice do izterjave davka, obresti in stroškov
prisilne izterjave ustavi vsako uradno dejanje davčnega
organa, ki mu je namen izterjava in je dano v vednost zavezancu.
Zastaranje pravice do vračila neutemeljeno ali preveč plačanega davka, obresti in stroškov prisilne izterjave ustavi
vsako dejanje, ki ga zavezanec stori pri pristojnem organu, da
doseže vračilo.
Pri vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni
rok, vendar pravice do odmere, izterjave in vračila ni v nobenem primeru več možno uveljaviti, ko poteče dvakrat toliko
časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje pravice do
odmere, izterjave in vračila.
112. člen
Postopek za prekršek zaradi kršitev določb tega zakona ni
dopusten, ko pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek
storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko pretečejo
štiri leta od dneva storitve prekrška.
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V. KAZENSKE DOLOČBE
113. člen
Z denarno kaznijo 3.000,00 dinarjev se kaznuje za prekršek
takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi
z opravljanjem dejavnosti:
1. Če ne izstavi oziroma ne zagotovi izstavitve računa ali ne
evidentira prihodkov prek registrske blagajne ali ne izstavi
odrezka blagajniškega traku oziroma ne zagotovi evidentiranja prihodkov prek registrske blagajne za prodano blago in
opravljene storitve ter druge prihodke, od katerih se plačujejo
davki, kar mora storiti zaradi vodenja poslovnih knjig oziroma
evidenc, predpisanih na podlagi tega zakona (prvi odstavek
37. člena).
Z denarno kaznijo 1.500,00 dinarjev se kaznuje za prekršek
takoj na kraju prekrška delavec, zaposlen pri zavezancu za
davek iz opravljanja dejavnosti in drug posameznik, ki za tega
zavezanca prodaja blago in opravlja storitve, če za prodano
blago in opravljene storitve ne izstavi računa oziroma pri;
hodka ne evidentira prek registrske blagajne in ne izstavi
odrezka blagajniškega traku, čeprav mu je zavezanec omogočil izstavitev računov oziroma registriranje prihodkov prek
registrske blagajne (drugi odstavek 37. člena).
2. Če davčnemu organu ne dovoli pregledati prostorov,
v katerih opravlja dejavnost oziroma hrani material ali proizvode oziroma mu ne dovoli ali ne omogoči pregledati naprav,
blaga, poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov,
ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca glede tega,
kako izpolnjuje svoje davčne obveznosti, ali če ga pri pregledu ovira (90. člen).
Denarno kazen takoj na kraju prekrška izterja pooblaščena
uradna oseba davčnega organa.
114. člen
Zavezanec - posameznik se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo najmanj 2.000,00 dinarjev za prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti pa najmanj 10.000,00 dinarjev;
1. Če ne vloži ali ne vloži v roku določenem s tem zakonom
napovedi pri pristojnem davčnem organu (prvi in drugi odstavek 22. člena, 77. člen, 78. člen, prvi in drugi odstavek 83.
člena, prvi in drugi odstavek 84. člena in 85. člen);
2. Če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne
knjige oziroma evidence, ki jih je dolžan voditi (36. člen);
3. Če vloži napoved, ki ne vsebuje podatkov, ki so potrebni
za odmero (prvi odstavek 75. člena);
4. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi razpolaga (drugi odstavek 88. člena);
5. če ne sporoči v predpisanem roku pričetka opravljanja
dejavnosti, iz katere ima dohodek, od katerega se plačuje
davek (89. člen);
6. če pri izplačilu osebnih in drugih dohodkov ne obračuna
in vplača ali ne obračuna in vplača davkov po odbitku v roku,
določenem v tem zakonu (drugi in četrti odstavek 5. člena).
115. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki je napovedal manjšo davčno osnovo,
če utaja davka, ki odpade na nenapovedani dohodek, ne
predstavlja kaznivega dejanja.
Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka
v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
116. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 dinarjev se kaznuje za
prekršek podjetje in druga pravna oseba ter organ družbenopolitične skupnosti, če ne nakaže plačil za dobavljene proizvode, opravljene storitve in druge prejemke fizični osebi, ki j®
dolžna imeti žiro račun na njen žiro račun (prvi odstavek 87člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 dinarjev se kaznuje za
prekršek finančna organizacija, če pristojnemu davčnemu
organu ne pošlje podatkov o imetnikih žiro računov i"
o poslovanju preko žiro računov in če odpre fizični osebi žiro
račun v nasprotju s pogoji, ki jih je določil Izvršni svet SkupS'
čine Republike Slovenije (drugi in tretji odstavek 87. člena).
poročevalec

Z denarno kaznijo najmanj 2.000,00 dinarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna oseba podjetja in druge pravne osebe, organa družbenopolitične skupnosti oziroma finančne organizacije.
117. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 dinarjev se kaznuje za
prekršek podjetje in druga pravna oseba, služba družbenega
knjigovodstva in organi družbenopolitičnih skupnosti, če na
zahtevo davčnega organa ne da podatkov, ki so pomembni za
odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpogleda v svoje
poslovne knjige in evidence, zaradi ugotavljanja podatkov,
pomembnih za odmero davkov (prvi odstavek 88. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 2.000,00 dinarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba podjetja
in druge pravne osebe, službe družbenega knjigovodstva in
organa družbenopolitične skupnosti.
118. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če pri izplačilu osebnih in drugih
dohodkov ne obračuna in plača ali ne obračuna in plača
davkov po odbitku v roku, določenem v tem zakonu (drugi,
tretji in četrti odstavek 95. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 2.000,00 dinarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
119. člen
Lestvica za odmero dohodnine, določena v 12. členu tega
zakona, se valorizira po določbi drugega odstavka tega člena
že za odmero dohodnine za leto 1991.
120. člen
Zavezancem, ki jim je bila po 88. in 96. členu zakona
o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89) znižana
davčna osnova oziroma pavšalni letni znesek davka, se za

vložena sredstva za nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo
osnovnih sredstev, ki presegajo skupno višino neobdavčenega dela davčnih osnov oziroma skupno višino znižanih
pavšalnih letnih zneskov davka, znižuje osnova davka iz
dejavnosti za 35%, vendar največ za dobo dveh let od uveljavitve tega zakona.
121. člen
Zavezancem, ki so bili do uveljavitve tega zakona, obdavčeni v pavšalnem letnem znesku, se z odločbo določi akontacija za davek iz dejavnosti za leto 1991, ki ne more presegati
višine pavšalnega letnega zneska davka v letu 1990.
122. člen
Nadomestilo, izplačano po uveljavitvi tega zakona poslovodji pogodbene organizacije združenega dela za gospodarjenje z združenimi sredstvi, se obdavči po določbah 58. in 59.
člena tega zakona.
123. člen
Izplačevalci osebnih dohodkov in drugih dohodkov, od
katerih so bili obračunani davki po odbitku, banke in druge
finančne organizacije ter skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja so dolžni do 31. marca 1991 dostaviti
davčnim organom občine, v kateri imajo davčni zavezanci
stalno prebivališče podatke o osebnih dohodkih, pokojninah
in drugih dohodkih, od katerih se plačujejo davki, izplačani
v letu 1990.
124. člen
Zavezanci, ki so po določbah tega zakona dolžni voditi
poslovne knjige oziroma evidence, vpisujejo podatke o poslovanju do izdaje poslovnih knjig, ki bodo predpisane na podlagi tega zakona, v obstoječe poslovne knjige oziroma morajo
hraniti poslovno dokumentacijo.
125. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1991.

OBRAZLOŽITEV
I■ SPLOŠNE DOLOČBE
S tem zakonom se določa nov sistem obdavčevanja dohodkov v Republiki Sloveniji. Predlagani sistem temelji na ustavnih amandmajih iz septembra 1989, na predvidenem novem
sistemu financiranja nalog javne porabe in na izhodiščih
osnutka nove republiške ustave.
S predlagano ureditvijo se spreminja veljavni koncept
obdavčevanja dohodkov in sicer tako, da bi se dohodki namesto s sedanjimi posamičnimi davki obdavčevali s sintetičnim
davkom, ki bi ga imenovali dohodnina.
Vire dohodnine bi sestavljali osebni dohodki in drugi
osebni prejemki, dohodki iz kmetijstva, dejavnosti, kapitala,
Premoženja in premoženjskih pravic.
Da bi se zagotovil tekoči priliv sredstev iz naslova dohod2'ne> bi se od posameznega vira med letom plačevali davki
kot avansi na dohodnino. Po preteku koledarskega leta bi se
°d odmerjene dohodnine odšteli med letom plačani davki iz
Posameznih virov. Višina dohodnine bi se ugotovila po predPisih, ki veljajo 1. januarja tistega leta, za katero se dohodnina
odmerja.
"■ DOHODNINA
Dohodnina bi bil neposredni osebni davek, ki ne bi bil vezan
državljanstvo zavezanca, temveč na njegovo prebivanje
oziroma bivanje v Republiki Sloveniji, to je na rezidentstvo.
. V osnovo za obdavčevanje z dohodnino bi se všteli dohodki
'z posameznih virov v višini, od katerih se obračunajo oziroma
odmerijo posamični davki kot avansi dohodnine. Osnovo za
dohodnino bi tako tvoril skupen znesek letnih osebnih dohodkov, ki bi se zmanjšali za plačane prispevke za socialno
.urnost (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstvo
ln
^poslovanje), posameznih prejemkov za priložnostno
opravljene storitve, letni znesek prejete pokojnine, katastrski
na
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dohodek negozdnih in gozdnih zemljišč, dobiček dosežen
z opravljanjem dejavnosti, dobiček, dosežen s prodajo kapitala, dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku, dohodki,
doseženi z oddajanjem premoženja v najem in dohodki iz
premoženjskih pravic.
Navedeni dohodki bi se z dohodnino obdavčevali, če bi
njihov skupni znesek v koledarskem letu presegel neobdavčljivi del v višini 10% letnega poprečnega osebnega dohodka
zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina odmerja.
Z namenom stimuliranja vlaganj bi se osnova zmanjševala
za sredstva, ki bi jih zavezanec med letom vložil v nakup
delnic in obveznic pri izdajatelju vrednostnega papirja, sredstva za nakup, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih
sredstev, reinvestirani del dobička od dolgoročnih vrednostnih papirjev in znesek sredstev za nakup in gradnjo stanovanjskih enot za reševanje stanovanjskih problemov zavezanca.
Osnova bi se zmanjšala še za sredstva porabljena za kulturne
in zdravstvene namene ter izobraževanje zavezancev. Poleg
navedenih zmanjšanj zakon predvideva Se nekatera druga,
kot so plačane članarine političnim strankam in prostovoljni
denarni in nedenarni prispevki za določene namene. Navedena zmanjšanja v letu ne bi mogla preseči 10% osnove za
dohodnino.
Po predlagani rešitvi se z dohodnino ne bi obdavčevale
jubilejne nagrade in odpravnine. Osnova bi se zmanjšala še za
plačani samoprispevek, invalidom, ki v vsakodnevnem življenju potrebujejo fizično pomoč drugega človeka pa še za 10%
letnega poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Olajšave bi se priznavale zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane in sicer v višini 5% letnega poprečnega osebnega
dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji, za otroke, ki nada19

Ijujejo šolanje v kraju izven stalnega prebivališča in za otroke
motene v telesnem ali duševnem razvoju pa bi ta olajšava
znašala 10% navedenega osebnega dohodka. Delovno sposobnost vzdrževanih družinskih članov upoštevajo predlagane rešitve tako, da se za lastne dohodke vzdrževanih družinskih članov zniža z zakonom določeni znesek olajšave.
Da bi za financiranje javnih potreb prispevali več tisti, ki
dosegajo višje dohodke, bi se dohodnina odmerjala po progresivnih stopnjah, določenih s tem zakonom. Med letom
plačani davki oziroma akontacije davkov od letnih osnov, bi
se poračunali z odmerjeno dohodnino tako, da bi zavezanec
plačal po odmerni odločbi le morebitno razliko oziroma bi se
mu morebitna preplačila vrnila.
III. OBDAVČITEV POSAMEZNIH VRST DOHODKOV
Od posamezne vrste dohodka, ki se po preteku leta vključi
v obdavčitev z dohodnino, se pred odmero dohodnine obračunavajo oziroma odmerjajo davki, kot akontacije dohodnine,
in sicer:
1. Davek od osebnih prejemkov
Davek od osebnih prejemkov obračunava in plačuje izplačevalec osebnih dohodkov, pokojnin in prejemkov, doseženih
s priložnostnim opravljanjem storitev fizičnim osebam s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Davek od osebnih prejemkov, razen od pokojnin, plačujejo tudi osebe, ki niso rezidenti
Republike Slovenije od dohodkov, doseženih na njenem
ozemlju.
Osnovo za obračun davka predstavljajo osebni dohodki,
nadomestila in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Iz
obdavčitve bi bila izvzeta nadomestila materialnih stroškov,
nastalih v zvezi z delom. Zaradi upoštevanja posebnih delovnih in življenjskih pogojev, bi se ne obdavčevali celotni izplačani osebni dohodki delavcu, poslanemu na delo v tujino,
temveč le osebni dohodek, ki bi ga takšen delavec prejel za
enaka dela v državi. Da bi se izognili morebitni dvojni obdavčitvi teh osebnih dohodkov bi se od obračunanega davka odšteval davek plačan v tujini, kar bi se na enak način upoštevalo
tudi pri dohodnini. V obdavčitev dohodkov fizičnih oseb so
vključene pokojnine, ki so bile do sedaj vključene le v obdavčitev z davkom od skupnega dohodka občanov. Glede na to,
da so osebni prejemki iz naslova osebnih dohodkov vključeni
v obdavčitev v bruto znesku (to je čisti osebni dohodki,
povečani za davek in prispevke) bo potrebno tudi nadomestila
osebnih dohodkov upoštevati v bruto znesku, pri pokojninah
pa na podlagi koeficienta za preračun upoštevati, kakšna bi
bila pokojnina, če bi bila izplačevana v bruto znesku. S tem bo
zagotovljena enaka obremenjenost vseh zavezancev glede na
njihov dohodkovni položaj, ne glede na vir dohodka oziroma
prejemka ter odpravljena možnost večje obremenitve tistih
zavezancev, ki svoje dohodke prejemajo v obliki neto zneska.
Prejemki, doseženi s priložnostnim opravljanjem storitev
organom družbenopolitičnih skupnosti, domačim in tujim
pravnim osebam, ki opravljajo dejavnost, bi se obdavčevali
brez upoštevanja stroškov.
V zakonu so taksativno našteti prejemki, od katerih se ne
plačuje davka od osebnih prejemkov in zato tudi ne dohodnine. To so prejemki, ki imajo značaj družbenih priznanj in
socialno-varstvenih pomoči. Med neobdavčljivimi osebnimi
prejemki so opredeljeni tudi osebni dohodki za delo pri konzularnih predstavništvih, pri mednarodnih organizacijah oziroma pri predstavniku ali uslužbencu takšnega predstavništva
oziroma organizacije v Republiki Sloveniji.
V primerih, ko ni možno zadolžiti izplačevalca osebnega
prejemka, da obračuna in plača davek (npr. osebni dohodek
oziroma pokojnina, prejeta iz tujine), se predlaga ureditev, po
kateri je prejemnik dolžan v sedmih dneh od dneva, ko prvič
prejme tak prejemek, tega napovedati pri davčnem organu
občine, v kateri ima prebivališče.
2. Davek iz kmetijstva
Zavezanec za davek iz kmetijstva naj bi bil, enako kot
doslej, lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča,
ki je vpisan v katastrskem operatu na dan 1. decembra pred
letom, za katero se davek odmerja. V izjemnih primerih, ko
uporablja zemljišče fizična oseba, ki ni vpisana v zemljiškem
katastru, lahko davčni organ odmeri davek uporabniku zemljišča.
Davek iz kmetijstva se odmerja vnaprej, zato se med letom
nastale spremembe glede zavezanca (kupoprodajne, dedova20

nje in podobno) upoštevajo šele ob odmeri za naslednje leto,
in sicer pod pogojem, da je bila priglašena skladno s predpisi
o vzdrževanju zemljiškega katastra. Če za geodetske zadeve
pristojni občinski upravni organ pravočasno priglašene spremembe ne izvede v zemljiškem katastru, je dolžan o teh
spremembah obvestiti davčni organ, da jih bo ob odmeri
upošteval. Če prejšnji ali novi lastnik zamudi s prijavo nastale
lastninske spremembe, se davek za vso zamujeno dobo
odmeri prejšnjemu lastniku.
Navedena ureditev velja v primerih, ko je do spremembe
v lastništvu ali uporabi zemljišča prišlo na podlagi odločitve
zavezanca. Če pa pride do spremembe v lastnini zemljišča na
podlagi odločitve državnega organa (npr. razlastitve) ali na
podlagi pogodbe, ki nadomešča razlastitev (sklepanje
pogodb ob gradnji cest in podobno) se na takšno zemljišče
odpadajoči del davka odpiše, čeprav postopek za izvedbo
sprememb v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru še
ni izveden.
Pri obdavčevanju dohodkov iz kmetijstva naj bi tudi
v bodoče veljal odstop od splošnega načela, po katerem je
davčni zavezanec vsak posameznik, katerega dohodek podlega obdavčitvi. Na področju kmetijstva gre za specifičen
način gospodarjenja, ko pri pridobivanju dohodka praviloma
sodelujejo vsi delazmožni družinski člani, ne glede na njihovo
udeležbo v lastništvu. V takih okoliščinah ne bi bilo mogoče
razmejevati skupno doseženega dohodka, zato bi se obdavčeval dohodek gospodinjstva kot celote, kot zavezanec pa bi
nastopal eden izmed polnoletnih članov gospodinjstva. Pri
obdavčitvi z dohodnino, kateri bo podlegal tudi katastrski
dohodek negozdnih in gozdnih zemljišč pa bi nastopal kot
davčni zavezanec posamezni član gospodinjstva.
Pri dohodku iz kmetijstva bi se do uveljavitve nove metodologije za vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo
pripravlja Biotehniška fakulteta VTOZD Agronomija in naj bi
bila uveljavljena v letu 2000, zadržal sistem obdavčevanja
negozdnih zemljišč po katastrskem dohodku. Po sistemu
katastrskega dohodka se obdavčujejo dohodki vsakega zemljišča, ki ga je možno izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo, in
sicer ne glede na okoliščino, ali ga lastnik dejansko izkorišča
za tak namen ali ne. Ker se po sistemu katastrskega dohodka
obdavčuje povprečni možni dohodek, postajajo nadpovprečni dohodki neobdavčeni, kar deluje na zavezance pozitivno in jih spodbuja k večji produktivnosti. Zaradi predvidenih sprememb predpisov o gozdovih bi se naj opustil sedanji
način in obdavčevanje dohodkov iz gozdov to je obdavčevanje dohodkov, ugotovljenih na podlagi podatkov o odkazanih
količinah in vrstah lesa ter prodajni ceni, ki pripada lastniku
gozda. Uvedlo naj bi se obdavčevanje gozdnih zemljišč po
sistemu katastrskega dohodka.
Stopnje davka bi bile za dohodke negozdnih in gozdnih
zemljišč enotne, stopnja bi znašala 8%, če bi osnova za
odmero davka iz kmetijstva (katastrski dohodek negozdnih in
gozdnih zemljišč) presegala znesek, ki ustreza 50% povprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar bi po oceni za leto 1990 znašalo
okrog 48.360,00 din. Za znesek odmerjenega davka iz kmetijstva po navedeni stopnji bi se ob odmeri dohodnine zmanjšal
znesek odmerjene dohodnine, v primeru, ko bi bil odmerjeniz
znesek dohodnine nižji od zneska odmerjenega davka i
kmetijstva pa bi se preveč plačani davek skupaj s pripadajočimi obrestmi na zahtevo zavezanca vrnil oziroma bi se všteval v naslednja plačila.
V primerih, ko bo osnova za odmero davka iz kmetijstva
enaka ali nižja od prej omenjenega opisnega dohodkovnega
cenzusa, se davek iz kmetijstva ne bi odmeril, ker znašar
davčna stopnja 0%. Takšna rešitev se predlaga zato, ker p '
zavezancih z nižjim katastrskim dohodkom, ki nimajo tud'
drugih dohodkov, zaradi odbitne postavke, ki vpliva na višino
osnove za dohodnino, upoštevanja olajšave za vzdrževane
družinske člane in možnosti večjega števila lastnikov v okviri
gospodinjstva ne bi bilo osnove za odmero dohodnineDavčni organi bi morali v vseh takih primerih odmerjeni davek
iz kmetijstva skupaj s pripadajočimi obrestmi vračati, kar £>'
bistveno povečalo obseg dela in stroške odmernih postopkov
Zaradi navedenega se tudi opušča sedanji sistem proporcionalnih davčnih stopenj, ki so različne po skupinah katastrskih občin in glede na to, ali so zavezanci in njihovi družinski
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člani pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, ali iz
kakšnega drugega naslova.
Zadržale naj bi se nekatere trajne in začasne oprostitve, ki
se nanašajo na zemljišča, katerih izkoriščanje je iz objektivnih
razlogov onemogočeno ali omejeno in na zemljišča, na katerih se zasadijo novi nasadi. Pri predlagani dobi trajanja nasadov se je izhajalo iz sedanje občinske ureditve, ki pa je
različna (npr. vinogradi 4-5 let, sadovnjaki in drugi dolgoletni nasadi 4-10 let).
Zadržala naj bi se tudi olajšava za primere, ko je prišlo do'
zmanjšanja dohodka zaradi izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti, kot so elementarne nezgode
(poplave, toča, slana, suša in podobno), zaradi rastlinskih
bolezni in škodljivcev. Davčna olajšava se prizna, če znaša
skupno zmanjšanje katastrskega dohodka negozdnih zemljišč, ki odpade na prizadete površine v primerjavi s celotnim
katastrskim dohodkom negozdnih zemljišč v enem koledarskem letu več kot 20%. Olajšava se prizna v obliki odpisa
odmerjenega davka. Zadržane so torej davčne oprostitve in
davčne olajšave, ki so neposredno vezane na možnost pridobivanja dohodka.
Dohodki iz kmetijstva, ki niso vezani na obdelavo zemljišč
(reja perutnine, gojenje rib in školjk in podobno) ali so vezani
na obdelavo zemljišč v manjšem obsegu (drevesničarstvo,
trsničarstvo in podobno), bi se obdavčevali z davkom iz dejavnosti.
3. Davek, od dohodkov iz dejavnosti
Z davkom od dohodkov iz dejavnosti bi se obdavčeval
dobiček, ki ga dosegajo fizične osebe z opravljanjem dejavnosti in so vpisane v register zasebnikov na območju Republike
Slovenije. S tem davkom bi se obdavčeval tudi dobiček dosežen z opravljanjem nekaterih vrst kmetijske proizvodnje.
Zavezanec za ta davek bi bila tudi fizična oseba, ki na nelegalen način dosega dobiček z opravljanjem dejavnosti.
Ker družbe z neomejeno solidarno odgovornostjo članov
tako kot zasebniki, jamčijo za obveznosti, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti z vsem premoženjem svojih članov, bi se
njihov dobiček obdavčeval z davkom iz dejavnosti po tem
zakonu. Podatke o poslovanju bi družbe zagotavljale tako kot
druge pravne osebe na način, določen s predpisi o računovodstvu, dobiček pa bi se jim ugotavljal po zakonu o davku na
dobiček pravnih oseb.
Dobiček zasebnikov bi se ugotavljal na podlagi poslovnih
knjig oziroma evidenc, katere bi predpisal republiški davčni
organ. Za zagotovitev knjigovodske dokumentacije bi bili ti
zavezanci in pri njih zaposleni delavci dolžni za prodane
proizvode, blago in opravljene storitve izstavljati račune oziroma evidentirati prihodke prek registrske blagajne.
Z namenom enake obravnave dohodkov iz dejavnosti, ne
glede na to s katero vrsto lastnine se dejavnost opravlja, so
rešitve v zakonu, ki urejajo ugotavljanje prihodkov, odhodkov
in drugih odbitnih postavk za ugotavljanje dobička kot
davčne osnove, povzete po rešitvah iz zakona o obdavčevanju
dobička pravnih oseb.
Za enak odstotek in namene kot pravnim osebam bi se
zavezancem znižala davčna osnova pred obdavčitvijo. Znižanje bi se upoštevalo tudi pri odmeri dohodnine tako, da bi se
v osnovo za dohodnino všteval dobiček, znižan za vlaganja
v osnovna sredstva.
Davek iz dejavnosti bi se odmerjal na podlagi napovedi
zavezanca in sicer po 15% stopnji od osnove do višine
Poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu, nad to višini pa po stopnji 25%.
Če bi davčni organ ugotovil, da zavezanec ni napovedal
v
seh prihodkov, bi povečal napovedane prihodke za ugotovijene nenapovedane prihodke. Odbitne postavke bi se povečale le, če bi zavezanec dokazal, da v napovedane stroške
niso
vključeni izdatki za ugotovljeni nenapovedani prihodek
'n če bi za te stroške predložil dokumentacijo.
Cenitev prihodkov in odhodkov in s tem odmerne osnove bi
davčni organ izvršil le v primeru, ko zavezanec ne bi vložil
davčne napovedi niti na osebni poziv. Tako ocenjeno davčno
osnovo bi bilo možno znižati samo, če bi zavezanec predložil
dokumentacijo o nižji davčni osnovi.
Odmerjeni davek bi predstavljal osnovo za plačilo akonta°ije davka iz dejavnosti, sam davek pa bi se plačal po odločbi
0
dohodnini, kjer bi se med letom plačane akontacije poračunale.
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Za zavezance, ki na novo pričenjajo opravljati dejavnost, so
v zakonu vgrajene enake olajšave, kot za pravne osebe po
zakonu o obdavčevanju dobička pravnih oseb, s tem, da se za
priznane olajšave zmanjša odmerjena dohodnina.
Zakon predvideva posebne olajšave za zavezance, ki zaposlujejo invalide in za zavezance, ki so invalidne ■osebe.
4. Davek od dobička iz kapitala
Po predlaganih rešitvah davka od dobička iz kapitala ne bi
plačevali samo rezidenti Republike Slovenije, temveč tudi
druge fizične osebe, če bi dosegale dobiček s prodajo kapitala na območju Republike Slovenije.
Davek bi se plačeval od dobička, ki bi ga zavezanci dosegli
s prodajo nepremičnin, če bi bila prodaja izvršena pred potekom desetih let od dneva pridobitve, s prodajo premičnih
predmetov nad določeno vrednostjo, če med pridobitvijo in
prodajo še ni poteklo dve leti in s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu. Osnovo bi predstavljal dobiček, ki bi se pri prodaji kapitala ugotovil tako, da bi se od
prodajne cene odštela valorizirana vrednost kapitala v času
njegove pridobitve. Način valorizacije bi bil predpisan z aktom
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
Stopnja davka bi bila proporcionalna in bi znašala 15%.
5. Davek od dohodkov iz premoženja
Davek od dohodkov iz premoženja bi plačevali rezidenti
Republike Sloveniji, ki dosegajo dohodke z udeležbo pri
dobičku na podlagi vrednostnega papirja oziroma z oddajanjem premičnega in nepremičnega premoženja v najem.
Zavezanci za ta davek bi bile tudi fizične osebe, ki niso
razidenti Republike Slovenije, če na njenem območju dosegajo navedene dohodke. Za dohodke dosežene z udeležbo pri
dobičku na območju Republike Slovenije pa tudi pravne
osebe. Davek od dohodkov, doseženih z udeležbo pri
dobičku, bi od vsakega takega dohodka obračunal in vplačal
izplačevalec dohodka.
Dohodke, dosežene z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih
ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek oziroma
rekreacijo, opreme, prevoznih sredstev in drugega premoženja v najem predstavljajo prejete najemnine, katere se povečajo za vrednost obveznosti in storitev, ki jih s pogodbo
prevzame najemnik. Za ugotovitev osnove se priznavajo stroški, in sicer pri oddaji stanovanjskih in drugih prostorov ter
opremljenih sob, če jih oddaja v najem lastnik v normirani
višini s tem, da zavezanec lahko dokazuje višje stroške od
normiranih. Pri oddaji stanovanjskih prostorov v podnajem se
za stroške prizna plačana najemnina, ki jo najemodajalec
plačuje od teh prostorov. Pri oddaji premičnega premoženja
v najem se prejeta najemnina zmanjša za stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja in drugi dokumentirani stroški.
Vse vrste dohodkov iz premoženja, bi se obdavčevale po
enotni 15% stopnji.
6. Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic
Z davkom od dohodkov iz premoženjskih pravic, bi se med
letom obdavčevali dohodki iz avtorskih del, opredeljeni
z zakonom o avtorski pravici in dohodki od izumov, znakov
razlikovanj in tehničnih izboljšav in to ne glede na to ali te
stvaritve uživajo pravno varstvo ali ne.
Zavezanec bi bil rezident Republike Slovenije, ki dosega
dohodke iz premoženjskih pravic, in fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če bi te dohodke dosegala na
njenem območju.
Pred obdavčitvijo dohodkov iz avtorskih pravic bi se upoštevali normirani 40% stroški za vse vrste avtorskih del. Davek
od teh dohodkov bi obračunal in vplačal izplačevalec
dohodka. Zavezancu bi bila dana možnost uveljavljati pri
davčnem organu dejanske stroške.
Dohodke, ki jih ustvarjalec doseže od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav, bi moral zavezanec napovedati
pri davčnem organu. Pri obdavčitvi teh dohodkov se namreč
priznavajo dejanski stroški, ki jih mora zavezanec dokumentirati.
Davek bi se plačal po stopnji 15%, ne glede na vrsto
dohodka in od odmerjene dohodnine odštel.
IV. ODMERNI POSTOPEK
Z rešitvami, predlaganimi v tem poglavju zakona, se urejajo
vprašanja v zvezi z odmero, obračunavanjem in pobiranjem
dohodnine in drugih davkov, ki se odštevajo od dohodnine.
Tako je predvideno, da morajo vsi zavezanci, razen tistih, ki se
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jim posamezni davki obračunavajo po odbitku, vlagati napovedi v rokih, določenih s tem zakonom, na predpisanih
obrazcih.
Da bi si davčni organ zagotovil podatke, ki jih potrebuje
v odmernem postopku, se v zakonu zavezuje podjetja in
druge pravne osebe ter organe družbenopolitičnih skupnosti,
da plačila za dobavljene proizvode in opravljene storitve
nakazujejo zavezancem, ki so dolžni imeti žiro račun, na
njihove žiro račune. Finančne organizacije, ki vodijo žiro
račune davčnih zavezancev, so zadolžene za obveščanje
davčnih organov o imetnikih žiro računov in o poslovanju
prek žiro računov. Podjetja in druge pravne osebe se zavezuje
k dajanju podatkov, potrebnih za odmero in izterjavo dohodnine, zavezanec pa mora dopustiti davčnemu organu, da
pregleda prostore, v katerih opravlja dejavnost oziroma pregledati osnovna sredstva in dokumentacijo.
*
Odmera dohodnine in drugih davkov, razen davkov po
odbitku, se izvrši z odmernimi odločbami, ki jih mora davčni
organ izdati v rokih, ki so za dohodnino, kakor tudi za posamezne druge davke, določene z zakonom.
Zaradi specifičnosti davčnega področja se v osnutku
zakona predlaga nekoliko drugačna ureditev pritožbe in
odprave ter spremembe odločbe po nadzorstveni pravici, kot
je to urejeno v zakonu o splošnem upravnem postopku.
Izplačevalci osebnih prejemkov bi bili dolžni od osebnega
dohodka obračunati in plačati davek v rokih, določenih za
plačilo prispevkov za socialno varnost, od pokojnin pa ob
izplačilu pokojnine. Izplačevalci drugih dohodkov, od katerih
se plačujejo davki po odbitku, pa bi morali obračunati in
plačati davek v treh dneh po izplačilu. Odmerjeno dohodnino
bi morali zavezanci plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
Z odločbo odmerjeni davek iz kmetijstva za tekoče leto bi za
vezanci plačali v štirih trimesečnih obrokih, davek iz dejavnosti pa bi zavezanci plačevali v obliki akontacije v višini revaloriziranega davka iz zadnje odmerne odločbe. Akontacija bi se
plačevala v mesečnih obrokih do petnajstega v mesecu za
pretekli mesec.
Zavezancu, ki ne bi plačal davkov v zakonitih rokih, bi se
zaračunale obresti po obrestni meri, ki bi jo določil Izvršni
svet Republike Slovenije. Zavezanec, ki bi neutemeljeno plačal ali bi plačal preveč davka, bi imel pravico zahtevati vračilo
s pripadajočimi obrestmi.
Glede prisilne izterjave osnutek zakona ne vsebuje posebnih določb, temveč se sklicuje na ustrezne določbe zakona
o davkih občanov.
Osnutek zakona določa, v katerih primerih se šteje davčni
dolg kot neizterljiv in predvideva možnost odpisa davčnega
dolga v primeru ogroženosti preživljanja zaavezanca in njegove družine.
Osnutek zakona določa, da ima davčni dolg pri poravnavi
zavezančevih dolgov iz njegovih dohodkov in premoženja
prednost pred ostalimi dolgovi.
V osnutku zakona je predviden petletni zastaralni rok za
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pravico do odmere dohodnine in drugih davkov ter triletni
zastaralni rok za pravico do izterjave davčnega dolga. V enakem roku ima zavezanec pravico zahtevati vračilo neutemeljeno oziroma preveč plačanega davka. V nobenem primeru
zastaralni roki ne morejo biti daljši od dvakratne dobe, določene za zastaranje navedenih pravic.
V. KAZENSKE DOLOČBE
Zaradi zagotovitve davčne discipline so v osnutku zakona
opredeljeni prekrški, storjeni s kršitvijo ali opustitvijo tistih
določb zakona, ki nalagajo določeno ravnanje fizičnim in
pravnim osebam ter organom družbenopolitčnih skupnosti in
njihovim odgovornim osebam. Za prekrške storjene v zvezi
z dejavnostjo, ki se kaznujejo takoj na kraju prekrška, to je
v primeru, če posameznik davčnemu organu ne dovoli pregledati poslovne dokumentacije ter prostorov, v katerih opravlja
dejavnost in če ne izstavi računa oziroma ne evidentira prihodka prek registrske blagajne, je predlagana višja denarna
kazen od najvišje denarne kazni, ki jo za tak način kaznovanja
predvideva zakon o prekrških. Višja denarna kazen je predlagana zato, ker že veljavni zakon za navedene prekrške določa
najvišjo denarno kazen po zakonu o prekrških. Izrekanje te
kazni pa ni imelo nikakršnih učinkov.
Za druge davčne prekrške je, ker ti pomenijo posebno
družbeno nevarnost, predlagana rešitev, po kateri se v zakonu
določa samo najnižja denarna kazen. Navedeno omogoča
izrekanje najvišje kazni za davčne prekrške po veljavnem
zakonu o prekrških, obenem pa omogoča uporabo valoriziranih maksimalnih kazni, ki se določijo ob spremembah zakona
o prekrških.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V prehodnih določbah se ureja položaj zavezancev davka iz
dejavnosti, ki se jim je po zakonu o davkih občanov znižala
davčna osnova za vlaganja v osnovna sredstva in ki tega
znižanja niso v celoti izkoristili.
Za zavezance davka iz dejavnosti, ki so bili pred uveljavitvijo
tega zakona, obdavčeni v pavšalnem letnem znesku, se ureja
način določanja akontacije.
V letu 1991 bi se določbe tega zakona, ki urejajo obdavčitev
udeležbe pri dobičku, uporabljale za obdavčitev nadomestila
izplačanega poslovodji pogodbene organizacije združenega
dela za gospodarjenje z združenimi sredstvi.
Zavezanci davka iz dejavnosti bi morali zagotoviti do izdaje
poslovnih knjig, ki bi jih bili dolžni voditi na podlagi tega
zakona, evidenco o dokumentaciji oziroma bi podatke o svojem poslovanju vpisovali v poslovne knjige, katere so vodili do
uveljavitve tega zakona.
Zaradi nastavitve evidenc o zavezancih za dohodnino se
v prehodnih določbah zavezujejo izplačevalci osebnih in drugih dohodkov, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter finančne organizacije, da davčnim organom
dostavijo podatke o osebnih dohodkih, pokojninah in drugih
dohodkih, ki so jih imeli zavezanci v letu 1990.

poročevalec

Predlog za izdajo zakona o DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH
OSEB z osnutkom zakona ESA 173
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 33. seji
dne 7.11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DAVKU OD
DOBIČKA PRAVNIH OSEB Z OSNUTKOM ZAKONA, ki vam
ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav-

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja
za finance,
- Marija FERLEŽ, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance,
- Siniša MITROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja
za finance.

Predlog za izdajo zakona o davku od dobička pravnih oseb
z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna
komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor skupščine za proračun
in javne finance.
POVZETEK
S tem zakonom se določa nov sistem obdavčitve
dobička pravnih oseb. Kot zavezanci so določena
podjetja in druge pravne osebe, ki na območju Republike
Slovenije pridobivajo dobiček z opravljanjem dejavnosti.
Zavezanci za davek so tudi pravne osebe s sedežem
izven Republike Slovenije za del dobička, ki ga dosežejo
v Republiki Sloveniji.
Kot davčna osnova je določena razlika med prihodki in
odhodki davčnega zavezanca, določenimi s predpisi
v računovodstvu.
V zakonu je določen način obračunavanja in plačeva-

nja davka v primeru statusnih sprememb, likvidacije in
stečaja, postopki v zvezi z zastaranjem ter neplačevanjem obveznosti.
Davčna stopnja je predlagana v višini 40%.
Z zakonom so predvidene oprostitve plačevanja davka
za določene subjekte, npr. za javna podjetja, ki jih ustanovi republika oziroma občina, za podjetje, ki zaposluje
invalidne osebe oziroma se ukvarjajo z rehabilitacijo
invalidov.
Z zakonom so predvidene določene olajšave za oblikovanje investicijske rezerve in za zavezance, ki pričnejo
z dejavnostjo na novo in za zaposlovanje novih delavcev.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o davku od dobička pravnih oseb
I- USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena
v naslednjih določbah ustave Republike Slovenije oziroma
ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije:
- prvi odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, da delavci, delovni ljudje in njihove organizacije in
občani plačujejo davke, takse in druge davščine ter prispevke
*a zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zakonom
določenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
skupnostih;
- drugi odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, da sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov
določa zakon;
~ 7. točka prvega odstavka 321. člena ustave, kjer je določeno, da Republika Slovenija z zakonom ureja razmerja na
Področju davčnega sistema in sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti.
!"■ PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN RAZLOGI ZA IZDAJO
Zakona
Sredstva za financiranje javnih potreb se po obstoječi ureditvi zagotavljajo preko davkov in prispevkov. Podjetja in
druge pravne osebe plačujejo do 47 različnih davkov in prispevkov, ki se obračunavajo od sedmih različnih osnov; od
'ega je 17 davkov in prispevkov v pristojnosti občin, kar
Pomeni,
da so za te obveznosti v večini primerov predpisane
r
azlične stopnje po občinah. S prehodom v tržno gospodars,v
.o z različnimi oblikami lastnin je potrebno v celoti spremeni obstoječi sistem javnih dajatev.
Poročevalec

Predlagana reforma davčnega sistema izhaja iz naslednjih
ciljev:
- prilagoditev davčnih oblik oblikam v tržnih sistemih;
- zagotovitev enostavnega, za gospodarstvo privlačnega in
za tujce razumljivega sistema;
- z davčnim sistemom vplivati na prestrukturiranje in
gospodarsko rast tako, da se omogoči razvoj in zaposlovanje;
- v globalno enakem obsegu prihodkov postopoma prenesti davčno obremenitev z neposrednih davkov gospodarskih
subjektov na neposredno obdavčitev fizičnih oseb in
posredno obdavčitev prometa;
- zadržati globalno solidarnost in vzajemnost na področjih
socialne varnosti (pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno varstvo in zaposlovanje).
Predlagani novi sistem predstavlja bistveno poenostavitev,
saj predlagamo, da se sedanji sistem nadomesti le s petimi
glavnimi vrstami davkov in prispevkov, to so:
- dohodnina,
- prispevki fizičnih oseb (delojemalcev) za socialno varnost
iz bruto osebnih dohodkov,
- prispevki pravnih in fizičnih oseb (delodajalcev) za socialno varnost zaposlenih,
- davek na izplačane osebne dohodke,
- davek od dobička pravnih oseb.
Skupščini Republike Slovenije so predloženi v razpravo
osnutki zakonskih ureditev, ki vsaka v svojem delu temelji na
navedenih ciljih. To so osnutki zakonov o davku od dobička
pravnih oseb, o dohodnini, o davku na izplačane osebne
dohodke in o prispevkih za socialno varnost. V skupščinsko
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razpravo je bil že predložen zakon o davku na promet nepremičnin, v letu 1991 pa bodo v razpravi davki od prometa
proizvodov in od plačil storitve ter davki od premoženja.
Predlagatelj zakona je prioriteto urejanja posameznih
področij presojal skozi kritičnost posameznih segmentov
gospodarskih in družbenih razmer in ugotovil, da je potrebno
takoj spremeniti obdavčitev gospodarskih subjektov kot
enega od pogojev za uspešno preobrazbo gospodarstva.
III. TEMELJNA NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE
1.
Pri določitvi temeljnih kategorij obdavčitve dobička so upoštevani predpisi, ki neposredno določajo gospodarske subjekte (zakon o podjetjih) in njihovo poslovanje (zakon o računovodstvu). V zakonu so nekatere ureditve drugače določene
kot je v navedenih predpisih za tiste dele sistema, kjer je bilq
ocenjeno, da te rešitve ne ustrezajo željeni smeri davčne
reforme.
2.
Kot davčni zavezanci so opredeljena podjetja in druge
pravne osebe z omejeno odgovornostjo (inkorporirane
pravne osebe), ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti
doma in v tujini.
Davčni zavezanci so tudi pravne osebe s sedežem izven
Republike Slovenije in izven Jugoslavije, če dosegajo dobiček
na območju Republike Slovenije.
3.
Kot davčna osnova je opredeljen dobiček, ki se ugotavlja
tako, da se od ustvarjenih prihodkov davčnega zavezanca
odštejejo odbitne postavke, posebej opredeljene v zakonu.
4.
Upoštevaje vidik alokativne nevtralnosti davčnega sistema
ne predlagamo olajšav, ki bi temeljile na selektivnem panožnem oproščanju plačevanja davka oziroma na selektivnem
obdavčenju.. Predlagamo le oprostitve za davčne zavezance,
za katere menimo, da je glede na naravo njihove dejavnosti
nujna oprostitev (javna podjetja) oziroma, kjer gre za opravljanje dejavnosti, ki imajo predvsem humanitarne cilje.

5.
Davčne olajšave se predlagajo v smeri spodbujanja gospodarske aktivnosti in pomoči v prvem obdobju poslovanja,
zaposlovanja doslej nezaposlenih oseb ter krepitvi finančnih
institucij, ki so nujne za stabilnost gospodarjenja.
6.
Stopnja davka je proporcionalna, enaka za vse davčne
zavezance in primerljiva s stopnjami v sosednih državah.
7.
V zakonu je posebej določen način vključevanja prihodkov
iz premoženja pravnih oseb (dividenda, delež na vloženih
sredstvih pri družbi z omejeno odgovornostjo in komanditni
družbi), v osnovo za obdavčitev dobička. Predvideno je, da se
prejeti deleži na dobičku (povečani za davek, ki ga je odtegnil
izplačevalec deleža) vključijo neposredno v davčno osnovo.Plačan davek po odbitku se odšteje od zneska davka od
dobička. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo deleži na
dobičku obdavčeni le enkrat (preko stopnje davka na dobiček, v primeru pravnih oseb).Obdavčitev dohodkov iz naslova
lastninskih deležev v premoženju pravnih oseb bo urejena
s posebnim zakonom.
8.
V zakonu so določeni postopki obračunavanja davka, predlaganja davčnih obračunov pristojnim službam za nadzor in
postopki v primeru statustnih sprememb, likvidacije in stečaja
ter drugih postopki.
IV. FINANČNE POSLEDICE
S predlagano ureditvijo se bo zmanjšala neposredna
obdavčitev dobička, ki je v sedanji ureditvi znašala med 70 in
80% in odpravila ureditev, po kateri je bila davčna osnova
drugačna od davčnega vira. Nova ureditev bo omogočila
davčnim zavezancem izkazovanje rezultatov, ki bodo neposreden rezultat zavezančevega poslovanja oziroma odraz rentabilnosti vloženih sredstev.

OSNUTEK ZAKONA o davku od dobička pravnih oseb
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka od
dobička pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek).
II. DAVČNI ZAVEZANCI

2. člen
Zavezanec za davek je pravna oseba, ki dosega dobiček
z opravljanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije in
ima sedež na območju Republike Slovenije (rezident Republike Slovenije), in sicer:
- družbeno podjetje, zadružno podjetje, zasebno podjetje,
- delniška družba, komanditna družba, družba z omejeno
odgovornostjo,
- javno podjetje,
- banka in druga finančna organizacija ter zavarovalna
organizacija,
- zadruga,
- oseba civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: davčni
zavezanec).
Davčni zavezanec je tudi obratovalnica In kmetijsko gospodarstvo, ki ima lastnost pravne osebe.
3. člen
Davčni zavezanec je tudi pravna oseba, ki ima sedež na
območju druge republike (oseba, ki ni rezident Republike
Slovenije), za del dobička, ki ga doseže z začasnim ali trajnim
opravljanjem dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Za začasno ali trajno opravljanje dejavnost se šteje opravljanje dejavnosti, ki traja nepretrgoma najmanj šest mesecev,
ter opravljanje sezonske dejavnosti, ki traja nepretrgoma najmanj tri mesece, oziroma manj kot tri mesece, če se enaka
sezonska dejavnost opravlja vsako leto v istem kraju na
območju Republike Slovenije.
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4. člen
Davčni zavezanec je tudi pravna oseba, ki nima sedeža na
območju SFR Jugoslavije (oseba, ki ni rezident SFR Jugoslavije), za del dobička, ki ga doseže z začasnim ali trajnim
opravljanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije.
Davčni zavezanec je tudi predstavništvo tuje osebe za agencijske posle v zračnem prometu, ki nima statusa pravne osebe
in dosega prihodke s prodajo lastnih prevoznih listin na
območju Republike Slovenije.
5. člen
Davek se obračunava in plačuje za obdobja, za katera
davčni zavezanci ugotavljajo rezultate poslovanja v skladu
s predpisi o računovodstvu.
Davčni zavezanci zagotavljalo podatke o poslovanju, ki so
podlaga za ugotovitev davčne obveznosti, na način m
v obsegu kot je določeno s predpisi o računovodstvu.
III. DAVČNE OPROSTITVE
6. člen
Davka ne plačujejo:
- javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenije aH
občine,
- davčni zavezanci, ki zaposlujejo več kot 40% invalidnin
oseb in davčni zavezanci, ki izvajajo poklicno rehabilitacijo
invalidov, v skladu s posebnim zakonom,
- osebe civilnega prava od dela prihodkov, ki izvirajo iz
opravljanja redne dejavnosti.
IV. DAVČNA OSNOVA
7. člen
Davčna osnova je dobiček.
Dobiček se ugotovi tako, da se od ustvarjenih prihodkov
poročevalec

davčnega zavezanca odštejejo odbitne postavke, ki so določene s tem zakonom.
Ustvarjeni prihodki in odbitne postavke iz prejšnjega
odstavka se ugotavljajo v skladu s predpisi o računovodstvu
in s tem zakonom.
8. čien
Ustvarjeni prihodki so poslovni prihodki, prihodki financiranja in izredni prihodki, razen dohodkov, doseženih z udeležbo
pri dobičku drugih pravnih oseb.
9. člen
Odbitne postavke so poslovni odhodki, odhodki financiranja in izredni odhodki, razen:
- plačanih davkov od osebnih prejemkov in drugih davkov,
ki jih je plačal lastnik podjetja kot fizična oseba,
- denarnih kazni,
- zamudnih obresti od nepravočasno plačanih davkov in
prispevkov,
- obresti na prejeta posojila od lastnikov, če so trajni viri
davčnega zavezanca manjši od dinarske protivrednosti 10.000
DEM
10. člen
Odbitne postavke se priznavajo v obračunanih zneskih
v
skladu s predpisi o računovodstvu, razen pri naslednjih
Postavkah, ki se priznavajo v obračunanih zneskih, vendar
največ:
- amortizacija - največ do višine, ki za 50% presega
smortizacijo, izračunano na podlagi stopenj, predpisanih
z zakonom,
- obračunana nadomestila stroškov zaposlenim - največ
do višine, ki je določena v skladu s splošno kolektivno pogodbo,
- reprezentančni stroški - največ do višine 0,1% ustvarjenih prihodkov,
- stroški upravnega in nadzornega odbora davčnega zavezanca največ do višine 50% teh stroškov,
- obresti na prejeta posojila od lastnikov - največ v višini
obresti, ki jih za takšna posojila zaračunavajo banke.
11. člen
Kot odbitne postavke se priznajo tudi:
, - izdatki za dobrodelne, kulturne, znanstvene, vzgojno
izobraževalne in religiozne namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za
opravljanje takšnih dejavnosti - vendar največ v višini 0,1%
ustvarjenih prihodkov,
- izdatki za politične organizacije v skladu z zakonom
0
političnem združevanju - vendar največ do zneska, ki je
enak trikratnemu povprečnemu mesečnemu osebnemu
dohodku na zaposlenega delavca pri davčnem zavezancu.
12. člen
V davčno osnovo se ne všteje del dobička, ki ga je davčni
Zavezanec dosegel s poslovanjem v tujini, če je bil od tega
dela dobička plačan ustrezen davek v tujini.
13. člen
V davčno osnovo se ne vštejejo prejete obresti od dolgoroč" ig kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale
^publika Slovenija ali občine oziroma javna podjetja, ki so
l'h ustanovile Republika Slovenija in občihe.
lh

16. člen
Davčna osnova se poveča za dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku.
V dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku po prejšnjem
odstavku, se vključijo tudi plačani davki od teh dohodkov
Pri davčnih zavezancih, ki so povečali davčno osnovo po
prejšnjih odstavkih, se plačilo obračunanega davka zniža za
plačane davke iz drugega odstavka tega člena.
17. člen
Davčna osnova se poveča za kapitalske dobičke, dosežene
s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu.
Kapitalski dobiček po prejšnjem odstavku je razlika med
prodajno in revalorizirano nakupno ceno teh vrednostnih
papirjev ali drugih deležev v kapitalu.
V. DAVČNE STOPNJE
18. člen
Davek se plačuje po stopnji 40%.
19. člen
Davčni zavezanec, ki ni rezident SFR Jugoslavije in opravlja
dejavnost na območju Republike Slovenije po 4. člena tega
zakona manj kot šest mesecev, lahko plačuje davek od vsakega posamezno doseženega dohodka, in sicer po stopnii
5%.
VI. DAVČNE OLAJŠAVE
20. člen
Davčnim zavezancem, ki oblikujejo investicijske rezerve za
vlaganja v materialne in nematerialne naložbe, se prizna
davčna olajšava v višini oblikovanih rezerv, vendar največ
v višini 10% davčne osnove.
Davčna olajšava se prizna za dobo dveh let.
Davčna olajšava se uveljavlja z letnim obračunom davka.
Če davčni zavezanec ob koncu drugega poslovnega leta po
poslovnem letu, ko je obračunal davčno olajšavo iz prvega
odstavka tega člena, izkaže neporabljeni znesek investicijskih
rezerv, mora za ta znesek povečati davčno osnovo za to leto.
21. člen
Davčnim zavezancem, ki začnejo s poslovanjem na novo, se
plačilo obračunanega davka zniža:
- za prvo leto poslovanja - za 100%,
- za drugo leto poslovanja - za 66%,
- za tretjo leto poslovanja - za 33%.
Davčnim zavezancem, ki pričnejo s poslovanjem na novo na
območjih, ki so s predpisom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij določena kot območja, za katera
veljajo posebni ukrepi, se plačilo obračunanega davka zniža:
- za prva tri leta poslovanja - za 100%,
- za četrto leto poslovanja - za 50%,
- za peto leto poslovanja - za 25%).
Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prične uveljavljati s poslovnim letom, za katero je davčni zavezanec izkazal
dobiček.
Za davčne zavezance, ki začnejo s poslovanjem na novo, se
ne štejejo zavezanci, ki so nastali zaradi statusnih sprememb
po zakonu o podjetjih.

.
14. člen
Ce je davčni zavezanec dal zaposlenim delavcem ali lastnikom posojilo brez obresti ali z obrestmi, ki so nižje od obresti,
jih za takšna posojila zaračunavajo banke, se davčna
osnova poveča za razliko med bančnimi obrestmi in obrestmi,
ijh je obračunal davčni zavezanec.
Ce je banka ali druga finančna organizacija dala lastnikom
Posojilo brez obresti ali z obrestmi, ki so nižje od obresti, ki jih
za takšna posojila zaračunava trejim osebam, se davčna
)esnova poveča za razliko med temi obrestmi in obrestmi, ki jih
zaračunala lastnikom.

22. člen
Davčnim zavezancem, ki v poslovnem letu za nedoločen
čas zaposlijo invalide, pripravnike oziroma druge delavce, ki
prvič sklepajo delovno razmerje in delavce, ki so bili pred
sklenitvijo delovnega razmerja več kot dve leti prijavljeni pri
službi za zaposlovanje, se plačilo obračunanega davka zniža
za znesek, ki enak 15 % izplačanih osebnih dohodkov teh
zaposlenih.
Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna največ za
prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb.

15. člen
Davčna osnova se ne zmanjša za del dobička, ki ga je
avčni zavezanec namenil za pokrivanje izgube iz preteklih

23. člen
Pri davčnih zavezancih - bankah se davčna osnova
zmanjša za oblikovane rezerve, ki se uporabijo za kritje možnih kreditnih in poslovnih izgub ter poslovnih rizikov.

Poročevalec

25

24. člen
Pri davčnih zavezancih - zavarovalnih organizacijah se
davčna osnova zmanjša za izločanja v varnostno rezervo, za
udeležbo zavarovancev življenjskega zavarovanja pri pozitivnem rezultatu poslovanja in za izločanja v druge rezerve
zavarovalnice.
VI. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
25. člen
Davčni zavezanci sestavljajo obračun davka na obrazcu, ki
ga predpiše republiški sekretar za finance.
Obračuni, iz katerih je razvidna in potrjena razdelitev
dobička, so sestavni del letnega obračuna davka.
Obračunov iz prejšnjega odstavka ni mogoče spreminjati
brez soglasja posebne službe za nadzor (v nadaljnjem besedilu: služba za nadzor).
26. člen
Davčni zavezanci predložijo službi za nadzor obračun
davka v rokih, ki so za 15 dni daljši od rokov, predpisanih za
predložitev letnega obračuna in periodičnega obračuna
v skladu s predpisi o računovodstvu.
Davčni zavezanci plačajo razliko med plačanimi akontacijami in obračunanim davkom v petih dneh po predložitvi
obračuna davka.
Davčni zavezanci lahko zahtevajo vračilo preveč plačanih
akontacij hkrati s predložitvijo obračuna davka.
27. člen
Davčni zavezanci, pri katerih nastanejo statusne spremembe po zakonu o podjetjih (delitev, izločitev, spojitev ali
pripojitev), sestavijo letni obračun davka na dan pred dnevom, ko začnejo poslovati v novi statusni obliki.
Letni obračun davka iz prejšnjega odstavka se predloži
službi za nadzor v 60 dneh od dneva, ko je nastala statusna
sprememba.
Poračun in plačilo davka po prejšnjih odstavkih opravi
pravni naslednik davčnega zavezanca hkrati s predložitvijo
letnega obračuna davka.
28. člen
Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek likvidacije ali stečajni postopek, sestavi letni obračun davka na dan
pred dnevom, ko se začne ta postopek.
Letni obračun davka iz prejšnjega odstavka se predloži
službi za nadzor v 60 dneh od dneva, ko se je začel postopek
likvidacije ali stečajni postopek.
Poračun in plačilo davka v postopku likvidacije se opravi
hkrati s predložitvijo letnega obračuna davka.
29. člen
Davek se plačuje med letom v obliki mesečnih akontacij
sorazmerno z višino davčne osnove po zadnjem obračunu
davka.
Akontacije se plačujejo mesečno najpozneje do petega dne
v mesecu za pretekli mesec.

plačati zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije.
33. člen
Obveznost za obračun in plačilo davka ter obresti zastara
v petih letih po preteku leta, v katerem ja nastala davčna
obveznost.
Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka in
obresti, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih, po
preteku leta, v katerem jih je plačal.
34. člen
Zastaranje obveznosti za obračun in plačilo davka se pretrga z vsakim uradnim dejanjem pristojnega organa oziroma
službe za nadzor, ki mu je namen obračun in plačilo davka in
je dalo v vednost davčnemu zavezancu.
Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanega davka in obresti se pretrga z vsakim dejanjem, ki ga
davčni zavezanec stori pri pristojnem organu oziroma službi
za nadzor, da doseže vračilo.
Po vsakem pretrganju zastaranja začne teči zastaralni rok
znova.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko preteče deset let
od dneva, ko je prvič pričelo teči.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo do petkratnega zneska utajenega davka,
najmanj pa s 100.000 dinarji se kaznuje za gospodarski prestopek davčni zavezanec, če v nasprotju z določbami tega
zakona o ugotavljanju davčne osnove (7. do 16. člen) in
davčnih olajšav (20. do 24. člen) navede v obračunu davka
napačne podatke in je zaradi tega prišlo do znižanja davčne
osnove oziroma višine obračunanega davka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
36. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek davčni zavezanec, če v predpisanem roku ne
predloži obračuna davka (25. do 28. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Dokler ne bo organizirana posebna služba za nadzor p o
tretjem odstavku 25. člena tega zakona, opravlja nadzor nad
obračunavanjem in plačevanjem davka po tem zakonu Služba
družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji v skladu
s posebnimi predpisi.

30. člen
Davčni zavezanci, ki so nastali na podlagi statusnih sprememb po 27. členu tega zakona, upoštevajo pri izračunu in
plačilu akontacij sorazmerni del davčne osnove, ki odpade

38. člen
Do prvega obračuna davka v letu 1991 obračunavajo in
plačujejo davčni zavezanci akontacije v višini, ugotovljeni na
podlagi mesečnega bruto dobička v zadnjem periodičnem
obračunu oziroma letnem obračunu poslovanja in davčne
stopnje, določene s tem zakonom.

Republiški sekretar za finance lahko predpiše, da plačujejo
davčni zavezanci med letom večje akontacije, kot bi jih sicer
plačevali po zadnjem obračunu davka, če je rast drobnoprodajnih cen Republiki Sloveniji glede na zadnjo obračunsko
obdobje večja kot 15%.
Republiški sekretar za finance lahko predpiše, da plačujejo
davčni zavezanci drugačne akontacije, kot bi jih sicer plačevali po zadnjem obračunu davka, če se med letom spremenijo
davčne stopnje.

39. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80, 23/83, 40/85 in
48/87), zakon o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73'a
15/83 in 39/89), razen določb, ki se nanašajo na davek, ki 9
plačujejo tuji prevozniki, in odlok o podrobnejši opredelitvi
nekaterih olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih skunosti (Uradni lis'
SRS, 9/83, 4/84, 11/86 in 12/88).

32. člen
Če davčni zavezanec ne plača akontacije ali razlike po
obračunu davka na dan zapadlosti, mora za zamujeno dobo
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40. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1991.

poročevalk

OBRAZLOŽITEV
1.
V okviru zastavljenih ciljev davčne reforme se s tem zakonom ureja obdavčitev dobička pravnih oseb. Določbe zakona
temeljijo na sprejeti pravni ureditvi statusa podjetij in računovodskih standardov in normativov, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb in ugotavljanje poslovnega rezultata.
2.
Kot zavezanci za davek od dobička pravnih oseb so določene vse pravne osebe, ki dosegajo dobiček z opravljanjem
kakršnekoli dejavnosti na območju Republike Slovenije. To
so pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona
o podjetjih in ki so vpisane v sodni register na območju
Republike Slovenije: družbeno, zadružno in zasebno
podjetje, delniška družba, družba z omejno odgovornostjo,
komanditna družba in javno podjetje.
Davčni zavezanci so tudi zadruge in druge pravne osebe, ki
se ukvarjajo z opravljanjem kakršnekoli dejavnosti in ki so
registrirane na območju Republike Slovenije.
Zavezanci za davek so tudi pravne osebe, ki imajo sedež na
območju drugih republik, če trajno ali začasno opravljajo
dejavnost na območju naše republike.
Kot zavezanci so opredeljene tudi pravne osebe, ki nimajo
sedeža na območju Jugoslavije, pa dosegajo dobiček na
območju Republike Slovenije (nerezidenti SFRJ). Tuje osebe,
ki ustanovijo svoje podjetje ali vložijo sredstva v domačo
pravno osebo, postanejo domače pravne osebe in so s tem
zavezane za plačevanje davka po tem zakonu kot domače
pravne osebe. Za tuje pravne osebe je predvideno, da lahko
v primeru opravljanja dejavnosti, ki je krajše kot šest mesecev,
namesto davka od dobička plačujejo davek od vsakega posamičnega prihodka.
Posebej so kot zavezanci opredeljena predstavništva tujih
oseb za agencijske posle v zračnem prometu, ki dosegajo
dohodek s prodajo lastnih prevoznih listin, kjer samo ta predstavništva tujih oseb po naši zakonodaji lahko ustvarjajo
dobiček. Druga predstavništva tujih oseb ne morejo biti ustanovljena s ciljem pridobivanja dobička.
3.
Davčna osnova je dobiček, ki se ugotovi tako, da se od
ustvarjenih prihodkov zavezanca odštejejo odbitne postavke,
ki so določene s tem zakonom. Ustvarjeni prihodki in odbitne
Postavke se ugotovijo v skladu s predpisi o računovodstvu in
s tem zakonom. Med ustvarjene prihodke se po predpisih
o računovodstvu štejejo poslovni prihodki, prihodki od financiranja in izredni prihodki. Na strani ustvarjenih prihodkov
Povzemamo obstoječe zakonske rešitve pri ugotavljanju
Poslovnega izida, s tem zakonom pa ustvarjene prihodke od
Premoženja, ki je vloženo v druge pravne osebe, neposredno
vključujemo v davčno osnovo. Pri določanju odbitnih postavk
Shajamo iz osnovnih zakonskih rešitev pri ugotavljanju
Poslovnega izida. Zato je kot odbitne postavke možno vključiti samo tiste odhodke, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti davčnega zavezanca ali pa so posledica opravlanja te dejavnosti oziroma samo tiste odhodke, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje zavezančevih prihodkov. Kot
odbitne postavke so opredeljeni poslovni odhodki, odhodki
"nanciranja, izredni odhodki in drugi izdatki. Te pa ta zakon
razvršča v tri skupine:
~ odhodki, ki se ne upoštevajo kot odbitna postavka;
~ odhodki, ki se upoštevajo kot odbitna postavka, s tem da
le
obračunan znesek limitiran;
~ ^datki, ki se priznavajo kot odbitna postavka, s tem da je
bračunan znesek limitiran, v obračunu poslovnega izida pa
niso vključeni med odhodke.
J'estl
Prvo skupino spadajo plačane denarne kazni, zamudne
pri plačilu davkov in prispevkov ter obresti na prejeta
ri
Posojila od lastnikov, če so trajni viri davčnega zavezanca
manjši od dinarske protivrednosti 10.000 DEM. V to skupino
° vključeni tudi plačani davki po zakonu o obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb in drugi davki, ki so jih plačali lastniki kot
"Žične osebe.
V drugo skupino spadajo odhodki, ki se priznavajo v obraunanih zneskih, vendar do višine opredeljene s tem zakoPoročevalec

nom. Tak sistem Umitiranja določenih postavk je uveljavljen
tudi v davčnih sistemih razvitih držav. Nanaša pa se na obračun amortizacije, nadomestil stroškov zaposlenim, reprezentančnih stroškov, stroškov upravnega in nadzornega odbora
ter obresti na prejeta posojila od lastnikov.
V tretjo skupino spadajo izdatki, ki niso neposredno povezani z doseganjem prihodkov zavezanca in tudi v obračun
poslovnega izida niso vključeni med odhodke, so pa uveljavljene rešitve v davčnih sistemih razvitih držav. Zato se kot
odbitne postavke po tem priznavajo tudi izdatki za dobrodelne, kulturne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne in religiozne namene ter izdatki za politične stranke. Izdatki za dobrodelne, kulturne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne in religiozne namene se priznajo največ v višini 0,1 % ustvarjenih
prihodkov davčnega zavezanca, kar bi po podatkih za leto
1990 pomenilo skupaj okoli 60 milijonov DEM.
4.
Z zakonom je predvidena davčna stopnja v višini 40%: ta
stopnja je proporcionalna in enaka za vse zavezance.
Pri določitvi davčne stopnje je bilo upoštevano izhodišče,
naj se stopnja določi v višini, ki bo primerljiva s stopnjami
davka na dobiček v evropskih državah in skupaj z drugimi
davki, uvedenimi v teh državah v breme pravnih oseb, ne bo
predstavljala nesprejemljive obremenitve dobička. Tako
znaša v Avstriji stopnja davka na dobiček korporacij 30%,
obremenitev z drugimi davki pa okoli 15%, v Italiji 36%,
obremenitev z drugimi davki 16,2%, v Nemčiji znaša stopnja
davka na zadržani dobiček 50%, na razporejeni dobiček pa
36%.
Predvidene davčne olajšave v obliki investicijske rezerve
v višini 10% davčne osnove nadalje znižujejo davčno stopnjo
na efektivno višino 36%. Upoštevajoč predlog o uvedbi davka
na izplačane osebne dohodke v višini 15%, pomeni skupni
učinek obeh stopenj pribiližno enako obremenitev dobička
kot v sosednjih državah.
Za tiste tuje pravne osebe, ki bodo plačevale davek od
vsakega posamičnega prihodka, predlagamo stopnjo v višini
5%, ki v globalu ustreza predlagani stopnji davka od dobička.
5.
Politika davčnih olajšav v tržnih gospodarstvih temelji na
izboru zelo ozkega kroga namenov. Ponavadi se nanašajo na
spodbujanje tehnološkega razvoja, strukturnih razmer
v gospodarstvu, zaposlovanja ter enakomernega regionalnega razvoja. Predlagane rešitve v zakonu so naravnane v to
smer.
Davčnim zavezancem je dana možnost oblikovanja takoimenovane investicijske rezerve za nabavo osnovnih sredstev
ter materialnih in nematerialnih naložb. Olajšava se prizna
v višini oblikovane rezerve, vendar največ do 10% davčne
osnove. Če davčni zavezanec rezerve ne porabi in jo usmeri
v razdelitev dobička, se mu pozneje davčna osnova poveča za
ta znesek.
Davčni zavezanci, ki so na novo začeli s poslovanjem, prvo
leto ne plačujejo davka, v naslednjih letih se jim obveznost
proporcionalno povečuje, tako da postanejo polni zavezanci
šele v četrtem letu poslovanja. Za zavezance, ki začnejo
s poslovanjem na demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji, ki so določena s posebnim zakonom, pa je ta
olajšava še ugodnejša.
Posebna olajšava je priznana tudi za zavezance, ki za nedoločen čas zaposlujejo invalidne osebe, pripravnike, delavce,
ki prvič sklepajo delovno razmerje in delavce, ki so bili pred
tem najmanj 2 leti prijavljeni pri službi za zaposlovanje.
Za okrepitev finančnih institucij predlagamo posebne olajšave za oblikovanje rezervnih skladov pri bankah in zavarovalnicah.
6.
V zakonu je predlagano, da davčni zavezanci sestavljajo
obračun davka na podlagi predpisov o računovodstvu in ga
predložijo službi za nadzor na obrazcu, ki ga predpiše republiški sekretar za finance. Roki za predložitev so za 15 dni
daljši od rokov za predložitev bilančnih izkazov.
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Davek se obračunava in poračunava v enakih obdobjih kol
je predvideno za izkazovanje poslovnih rezultatov.
Davek se plačuje v mesečnih akontacijah, upoštevaje zadnje obračunsko obdobje. Akontacije zapadejo v plačilo
petega dne v mesecu za pretekli mesec.
Predlagano je pooblastilo repubiškemu sekretarju za
finance, da lahko v primeru večje rasti cen poveča mesečno
akontacijo.
V zakonu je urejeno tudi obračunavanje in plačevanje
davka ter akontacij v primeru statusnih sprememb, stečaja in
likvidacije.
7.
V zakonu so določeni zastaralni postopki in zamudne obresti v primeru nepravočasnega plačevanja davka. Glede zasta-

ranja je z zakonom zadržan dosedanji petletni relativni in
desetletni obsolutni zastaralni rok. Do nove sistemske ureditve, ki bo določila posebno službo za nadzor, je za nadzor nad
obračunavanjem in plačevanjem davka pooblaščena Služba
družbenega knjigovodstva.
8.
V zakonu je določeno, da z uveljavitvijo novega zakona
prenehajo veljati zakoni, ki se nanašajo na davek iz dobička in
na obdavčitev tujih oseb razen določb o plačevanju davka od
prihodkov od mednarodnih prevozniških storitev. Predlagamo, da se te določbe zadržijo v veljavi, dokler ne bo
področje obdavčitve mednarodnih prevoznih storitev urejeno
posebej.

Predlog za izdajo zakona o DAVKU NA IZPLAČANE OSEBNE
DOHODKE z osnutkom zakona ESA 171
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 33. seji
dne 7. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DAVKU NA IZPLAČANE OSEBNE DOHODKE Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav-

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Alenka MARKIČ, namestica republiškega sekretarja
za finance,
- Marija FERLEŽ, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance,
- Siniša MITROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja
za finance.

Predlog za izdajo zakona o davku na izplačane osebne
dohodke z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor skupščine za proračun in javne finance.

POVZETEK
S tem zakonom se predlaga uvedba novega zakona na
izplačane osebne dohodke. Ta davek kompenzira zmanjšanje davčne obremenitve davčnih zavezancev z novo
ureditvijo davka od dobička.
Davek na izplačane osebne dohodke plačujejo pravne
osebe, ki so zavezanci za davek od dobička pravnih
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oseb in izplačujejo osebne dohodke, ter fizične osebe, ki
samostojno opravljajo dejavnost in izplačujejo osebne
dohodke. Davčno osnovo predstavljajo bruto osebni
dohodki. Davek se plačuje po proporcionalni stopnji
15%. Davek se obračuna ob dvigu sredstev za osebne
dohodke, plačuje pa se v desetih dneh po izplačilu osebnih dohodkov, s tem da mora biti plačan pred prvim
naslednjim izplačilom osebnih dohodkov.

poročevalec

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o davku na izplačane osebne dohodke
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena
v naslednjih določbah ustave Republike Slovenije oziroma
ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije:
- prvi odstavek 1 točke amandmaja XXXII, kjer je določeno,
da delavci, delovni ljudje in njihove organizacije in občani
plačujejo davke, takse in druge davščine ter prispevke za
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zakonom določenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih;
- drugi odstavek 1.točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, da sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov
določa zakon;
- 7.točka prvega odstavka 321.člena ustave, kjer je določeno, da Republika Slovenija z zakonom ureja razmerja na
Področju davčnega sistema in sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
V skladu s prehodom na tržno gospodarjenje z vsemi oblikami lastnin je potrebno na novo določiti davčni sistem.
Namesto velikega števila dosedanjih davkov in prispevkov
Predlagamo več davčnih oblik, med njimi tudi davek na izplačane osebne dohodke.
Glede na to, da se bo finančni učinek davka na dobiček
zmanjšal (v strukturi virov javne porabe v Republiki Sloveniji
bo znašal le okoli 8 %), je potrebno za zagotovitev približno

enakega obsega prihodkov uvesti novo davčno obliko. Predlagamo, podobno kot je to urejeno tudi v drugih državah,
uvedbo davka na izplačane osebne dohodke (tako imenovani
davek na plačilno listo).
Poleg fiskalnih razlogov je uvedba davka na plačilno listo
v prehodnem obdobju, ko še obstaja družbena lastnina, smiselna tudi zaradi tega, ker predstavlja korekcijski faktor
obsegu osebnih dohodkov kot odbitne postavke pred ugotovitvijo dobička.
III. PREDLAGANE REŠITVE
S predlaganim zakonom se predlaga uvedba davka na
izplačane osebne dohodke delavcev.
Davek bodo plačevale pravne osebe, ki so zavezane za
plačevanje davka od dobička pravnih oseb in izplačujejo
osebne dohodke ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo
dejavnost kot redni poklic in izplačujejo osebne dohodke.
Davek se bo plačeval po proporcionalni stopnji in se bo
upošteval kot odbitna postavka pri ugotovitvi davka od dobička.
VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Davek na izplačane osebne dohodke predstavlja eno od
davčnih oblik, v katero se bodo preoblikovali dosedanji prispevki. S predlagano stopnjo tega davka v višini 15% in
z novim davkom od dobička pravnih oseb, ki se bo plačeval
po stopnji 40%, se bo predvidoma realiziral globalno enak
obseg sredstev, kot po dosedanji ureditvi.

OSNUTEK ZAKONA o davku na izplačane osebne dohodke
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na
Vplačane osebne dohodke (v nadaljnjem besedilu: davek).
2. člen
Davek plačujejo podjetja in druge pravne osebe, ki izplačujejo osebne dohodke in so po posebnem zakonu zavezanci za
Plačevanje davka od dobička pravnih oseb ter fizične osebe,
ki samostojno opravljajo dejavnost kot redni poklic in izplačujejo osebne dohodke.
3. člen
Davek se obračunava in plačuje od bruto osebnih dohodkov.
4. člen
Davek se plačuje po stopnji 15 %.
5. člen
Davek se obračunava ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih
dohodkov, plačuje pa se v desetih dneh po izplačilu osebnih
dohodkov, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila
°sebnih dohodkov.
6. člen
Davek se obračunava pred ugotovitvijo dobička.

7. člen
Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka po tem
zakonu opravljajo posebna služba za nadzor in za družbene
prihodke pristojni upravni organi v skladu s posebnimi predpisi.
Dokler ne bo organizirana posebna služba za nadzor po
prejšnjem odstavku, opravlja nadzor nad obračunavanjem in
plačevanjem davka po tem zakonu Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji v skladu s posebnimi predpisi.
8. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje za prekršek izplačevalec osebnih dohodkov, če ne obračuna davka od osnove in na način, kot je to določeno v 3. in 5.
členu tega zakona.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba izplačevalca osebnih dohodkov, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Prispevki iz dobička na podlagi osebnih dohodkov in prispevki iz nematerialnih stroškov na podlagi osebnih dohodkov, obračunanih za december 1990, ki se izplačajo do
20.januarja 1991, se obračunajo in plačajo po stopnjah in na
način, kot je to veljalo na dan 31.decembra 1990.
10. člen
Ta zakon začne veljati 1.januarja 1991.

OBRAZLOŽITEV:
i.
S tem zakonom se v skladu z zastavljenim konceptom
davčne reforme predlaga obdavčitev izplačanih osebnih
dohodkov pri zavezancih, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.
Davek na izplačane osebne dohodke (na tako imenovano
Plačilno
listo) predlagamo iz naslednjih razlogov:
s
prehodom v pluralizem lastninskih oblik bo dobiček
Poročevalec

postal ekonomska kategorija, ki bo izkazovala rentabilnost
oziroma donos kapitala. Tržna vrednost podjetij brc/ dobička
bo namreč majhna, kar bo za lastnike podjetij vedno predstavljalo nevarnost, da izgubijo svoj vloženi kapit.it. V tem primeru
bo sam lastninski interes skrbel za to, da se stroški, vključno
s plačami, držijo v okvirih, ki omogočajo ustvarjanji ? dobička.
Šele takrat bo davek na dobiček podjetij dobil m/o/ pravi
pomen.
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Zato predlagamo, da se za prehodno obdobje, ko je družbena lastnina podjetij še prevladujoča, uvede tudi davek na
izplačane osebne dohodke. Na ta način bo mogoče zmanjšati
poskuse, da bi se dobiček z večanjem osebnih dohodkov
umetno zniževal.
2.
Davek od plačilne liste plačujejo zavezanci za davek od
dobička pravnih oseb in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, če izplačujejo osebne dohodke. Osnova za
obračun so izplačani bruto osebni dohodki. Zavezanci obračunavajo davek ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov, plačujejo pa ga v desetih dneh po izplačilu osebnih
dohodkov, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila
osebnih dohodkov.

V osnutku zakona predlagamo, da se davek plačuje po
proporcionalni stopnji 15 %.
Za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka sta
pooblaščeni Služba družbenega knjigovodstva v Republiki
Sloveniji in uprave za družbene prihodke.
3.
S prehodnimi določbami je opredeljeno, da se ta davek
začne obračunavati ob prvem izplačilu bruto osebnih dohodkov za leto 1991 oziroma najkasneje 20.1.1991. S tem je
zagotovljeno, da se bodo od izplačil osebnih dohodkov
v januarju 1991, ki se nanašajo na december 1990, še plačevali prispevki po ureditvi, veljavni na dan 31.12.1990.

Predlog za izdajo zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA
POTREBE NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI z osnutkom
zakona ESA 172
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 33. seji
dne 7. 11. 1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU
SREDSTEV ZA POTREBE NA PODROČJU SOCIALNE
VARNOSTI Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265, člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja
za finance
- Marija FERLEŽ, republiška svetovalka v Republiškem
sekrataratu za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance,
- Siniša MITROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja
za finance.

Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe
na področju socialne varnosti z osnutkom zakona bodo
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga
bo tudi Odbor skupščine za proračun in javne finance.
POVZETEK
S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za financiranje potreb na področju socialne varnosti (to je invalidsko
in pokojninsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in
zaposlovanje). Sredstva za te namene se zagotavljajo
s prispevki, ki jih plačujejo delojemalci, delodajalci,
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ali so lastniki
podjetij in kmetje. Sredstva za vse druge namene na
področju družbenih dejavnosti, socialne varnosti in
gospodarske infrastrukture se bodo v skladu z novim
davčnim sistemom zagotavljala z ustreznimi davki in ne
več s prispevki.
Prispevki za zdravstveno varstvo in zaposlovanje se
vplačujejo v republiški proračun, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa Skupnosti pokojnin-
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skega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Delojemalci in delodajalci plačujejo prispevke za socialno varnost od bruto osebnih dohodkov, fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost ali so lastniki podjetij in kmetje
pa od izbrane bruto zavarovalne osnove po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prispevki
na podlagi bruto osebnih dohodkov se obračunavajo ob
dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov, plačujejo
pa v šestih dneh po izplačilu osebnih dohodkov, s tem da
morajo biti plačani pred prvim naslednjim izplačilom
osebnih dohodkov.
Obremenitev zavezancev za prispevke za socialno
varnost po tem zakonu bo za približno 13,8% večja od
obremenitev po obstoječi ureditvi, zaradi uvedbe nekaterih dodatnih pravic in zaradi povečanja števila uživalcev teh pravic.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za potrebe na
področju socialne varnosti
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena
v naslednjih določbah ustave Republike Slovenije oziroma
ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije:
- prvi odstavek 1 .točke amandmaja XXXII, kjer je določeno,
da delavci, delovni ljudje in njihove organizacije in občani
Plačujejo davke, takse in druge davščine ter prispevke za
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zakonom določenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih;
- drugi odstavek 1.točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, da sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov
določa zakon;
- 1.podtočka 1.točke amandmaja LXI, kjer je določeno, da
Republika Slovenija v okviru z ustavo in zakoni določenih
pravic in dolžnosti po republiških organih odloča o sredstvih
za skupne in splošne družbene potrebe, določene z zakonom;
- 7.točka prvega odstavka 321.člena ustave, kjer je določeno, da Republika Slovenija z zakonom ureja razmerja na
Področju sistema financiranja in finančnega poslovanja družbenopo- litičnih in samoupravnih interesnih skupnosti.
II PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
Z ustavnimi amandmaji, sprejetimi v septembru leta 1989, in
z ustavnim zakonom za izvedbo teh amandmajev so bile
odpravljene samoupravne interesne skupnosti na področju
družbenih dejavnosti, socialne varnosti in gospodarske infrastrukture, razen Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v Republiki Sloveniji. Za prehod na nov sistem
financiranja teh nalog je bila za leto 1990 sprejeta začasna
ureditev zagotavljanja sredstev za te potrebe. Ta vprašanja so
bila urejena z zakonom o zagotavljanju sredstev za skupne
družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za
leto 1989.
Po navedenem zakonu se sredstva za financiranje družbenih dejavnosti, socialne varnosti in gospodarske infrastruk•ure
zagotavljajo s prispevki, ki jih plačujejo podjetja in druge
0r
ganizacije,
delovni ljudje, ki opravljajo dejavnost in delavci
v
delovnem razmerju. Vsi ti prispevki se stekajo v proračune
republike in občin in se iz teh proračunov usmerjajo za
Posamezne naloge, razen prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se plačuje Skupnosti pokojninskega in
'nvalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Navedeni prispevki se plačujejo iz osebnega dohodka delavcev in iz
dobička pravnih oseb. Na področju družbenih dejavnosti in
socialne varnosti se ti prispevki plačujejo za izobraževanje,
Socialno skrbstvo, kulturo, telesno kulturo, otroško varstvo,
zdravstveno varstvo ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Glede na to, da je bil sedanji zakon sprejet le za leto 1990, je
*reba za čas po 1.1.1991 sprejeti novo sistemsko ureditev.
"!• TEMELJNA NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE
p
remik v tržno gospodarsko strukturo s pluralizacijo lastne narekuje korenit preobrat v virih financiranja takoimenoanega javnega sektorja. V tem okviru bo potrebno preoblikoatl
celoten sistem javnih dajatev, vključno s prispevki za
5
°cialno varnost.
fi "redlagani zakon je eden od elementov sistema javnega
panciranja, katerega realizacijo predlagamo v več zaokrožen|
n celotah.
Z reformo fiskalnih dajatev v naši republiki želimo doseči
na
slednje:
1
prilagoditev davčnih oblik oblikam, ki veljajo v tržnih
gospodarstvih s prevladujočo zasebno lastnino,
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Z uveljavitvijo novega davčnega sistema, ki bo predlagan
v razpravo Skupščini Republike Slovenije hkrati, s tem zakonom, bodo dosedanji prispevki za družbene dejavnosti, socialno varnost in gospodarsko infrastrukturo preoblikovani
v ustrezne davke (od dobička, od dohodkov in od osebnih
prejemkov). To bo veljalo za vse prispevke razen za prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo
in za zaposlovanje. Te oblike socialnega varstva po mnenju
predlagatelja nimajo značaja klasične proračunske porabe,
temveč pomenijo posebno obliko zavarovanja po načelih solidarnosti. Zato se bodo sredstva za te namene še naprej
zagotavljala s prispevki in ne z davki.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo
plačeval neposredno Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, prispevka za zdravstveno varstvo in za zaposlovanje pa v republiški proračun.
Takšna ureditev bo veljala za čas, dokler ne bodo uveljavljene
nove rešitve za zagotavljanje in usmerjanje sredstev za zdravstvo in zaposlovanje preko ustreznih drugih finančnih mehanizmov (kot na primer že zdaj za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje), podobno kot je to urejeno v drugih evropskih
državah.
Osnovno načelo za zagotavljanje sredstev za navedene
oblike socialne varnosti je podobno kot drugje v Evropi v tem,
da se potrebna sredstva zagotavljajo v glavnem iz dveh približno enakovrednih virov: iz prispevka delojemalcev in iz
prispevka delodajalcev.
2.
V skladu z navedenim načelom bodo prispevke za socialno
varnost plačevali naslednji zavezanci: fizične osebe v delovnem razmerju (delojemalci), pravne, fizične in druge osebe, ki
zaposlujejo delavce (delodajalci), fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost oziroma so lastniki podjetja in
kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot redni poklic.
Delojemalci bodo plačevali prispevke za socialno varnost iz
svojega bruto osebnega dohodka. Pri tem bo v zakonu ohranjen dosedanji način obračuna prispevkov, po katerem bodo
te prispevke neposredno obračunavali in plačevali delodajalci
in jih odtegovali od osebnega dohodka delavcev.
Delodajalci bodo obračunavali in plačevali prispevke za
socialno varnost kot strošek pred ugotovitvijo dobička, in
sicer od bruto osebnih dohodkov delojemalcev. Ti prispevki
se bodo obračunavali ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih
dohodkov, plačevali pa v šestih dneh po izplačilu osebnih
dohodkov, vendar najpozneje do naslednjega izplačila osebnih dohodkov. Enak način bo v zakonu predviden tudi za
obračunavanje in plačevanje prispevkov delojemalcev, ki jih
neposredno plačujejo delodajalci. Takšna ureditev je bila
uveljavljena že v dosedanji praksi in se je v glavnem pokazala
kot primerna, zato bi jo kazalo zadržati tudi za naprej.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ali so lastniki podjetij,
bodo plačevale prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto zavarovalne osnove, ki si jo sami določijo
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Od te osnove bodo plačevali tudi prispevek z zdravstveno
varstvo in prispevek za zaposlovanje. Navedene prispevke
plačujejo ti zavezanci do 15.dne v mesecu za pretekli mesec.
Kmetje bodo po tem zakonu plačevali dva prispevka, in
sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
bruto zavarovalne osnove, ki si jo sami določijo v skladu
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ter
prispevek za zdravstveno varstvo od osnove, od katere bodo
plačevali davek od dohodkov iz kmetijstva, to je od katastrskega dohodka in dohodka iz gozda.
3.
Stopnje prispevkov bodo v zakonu določene v takšni višini,
da bo iz vseh novih virov zagotovljeno globalno pokrivanje
potreb na tem področju. Pri tem bo upoštevano osnovno
izhodišče, da vsaj polovico potrebnih sredstev za te namene
zagotavljajo delodajalci. Stopnje za navedene namene bodo
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večje kot po veljavni ureditvi, tako da bodo prihodki od novih
prispevkov večji za 13,8% v primerjavi z obstoječo ureditvijo.
Stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo
določene neposredno s tem zakonom in ne več s posebnimi
akti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
v Republiki Sloveniji, kot je to predvideno po obstoječi ureditvi. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
v Republiki Sloveniji pa bo še naprej določala stopnje prispevkov za posebne primere zavarovanja.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Zaradi uveljavitve dodatnih pravic in povečanja uživalcev
teh pravic se bodo obremenitve zavezancev za prispevke za
socialno varnost povečale za okoli 13,8%, in sicer:
- za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za 5%,
- za zdravstveno varstvo - za 11,7%,
- za zaposlovanje - za 200%.

OSNUTEK ZAKONA o zagotavljanju sredstev za potrebe na področju
socialne varnosti
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se določa način zagotavljanja sredstev za
potrebe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja (v nadaljnjem
besedilu: socialna varnost).
2. člen
Sredstva za socialno varnost se zagotavljajo za izvajanjeprogramov oziroma nalog, določenih s posebnimi predpisi.
3. člen
Sredstva za socialno varnost se zagotavljajo s prispevki za
socialno varnost, ki jih plačujejo:
1. fizična oseba, ki je v delovnem razmerju;
2. fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot redni
poklic;
3. fizična oseba, ki je lastnik podjetja v zasebni lastnini in ni
zavezanec za prispevke po 1., 2. ali 4.točki tega člena oziroma
ni uživalec pokojnine;
4. fizična oseba, ki je lastnik, imetnik pravice uporabe
oziroma uživalec kmetijskega in gozdnega zemljišča, če sama
ali njen družinski član ni zavezanec za prispevke po 1., 2. ali
3.točki tega člena oziroma ni uživalec pokojnine;
5. pravna oseba, fizična oseba in druga oseba, ki zaposluje
delavce.
4. člen
Prispevek za zdravstveno varstvo in prispevek za zaposlovanje se plačujeta v republiški proračun, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa se plačuje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.
2. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV
5. člen
Zavezanci iz 1.točke 3.člena tega zakona plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto osebnega dohodka.
Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri domačem izplačevalcu osebnega dohodka in so razporejeni na delo v tujino,
plačujejo prispevke za socialno varnost od osnove, od katere
se po posebnem zakonu plačuje davek od osebnih prejemkov.
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov za
socialno varnost iz prejšnjih odstavkov se ne štejejo prejemki,
izplačani za neposredno skupno porabo.
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov za
socialno varnost iz prejšnjih odstavkov se štejejo tudi prejeta
nadomestila osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
Prispevke za socialno varnost po tem členu obračunavajo
izplačevalci osebnih dohodkov ob dvigu sredstev za izplačilo
osebnih dohodkov, plačujejo pa jih v šestih dneh po izplačilu
osebnih dohodkov, vendar najpozneje do prvega naslednjega
izplačila osebnih dohodkov.
6. člen
Zavezanci iz 2. in 3.točke 3.člena tega zakona plačujejo
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto
osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prispevek za zdravstveno
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varstvo in prispevek za zaposlovanje pa plačujejo ti zavezanci
od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Prispevke za socialno varnost po prejšnjem odstavku obračunavajo in plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za
pretekli mesec.
7. člen
Zavezanci iz 4.točke 3.člena tega zakona plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto
osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec. Prispevke iz prejšnjega odstavka
za družinske člane zavezanca iz 4. točke 3. člena tega zakona
plačuje zavezanec, ki je zavezan za plačevanje davka od
dohodka iz kmetijstva.
Zavezanci iz 4. točke 3. člena tega zakona plačujejo prispe*
vek za zdravstveno varstvo od katastrskega dohodka i"
dohodka iz gozda na način, kot je s posebnim zakonom
določeno za plačevanje davka od dohodka iz kmetijstva.
8. člen
Zavezanci iz 5.točke 3.člena tega zakona plačujejo pri'
spevke za socialno varnost od bruto osebnih dohodkom
Kadar so ti zavezanci fizične osebe iz 2. in 3.točke 3.člen«
tega zakona, se v to osnovo všteva tudi osnova, od kater®6
plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanj
po 6.členu tega zakona.
Zavezanci iz 5.točke 3.člena tega zakona, pri katerih s"
fizične osebe zaposlene na delovnih mestih, za katera s*
zavarovalna doba šteje s povečanjem, plačujejo posebni pri'
spevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto
osebnih dohodkov teh fizičnih oseb. Kadar so ti zavezan^
fizične osebe iz 2. in 3. točke 3. člena tega zakona, ki sam*
delajo na takšnih delovnih mestih, se v to osnovo všteva tu^
osnova, od katere plačujejo prispevek za invalidsko in pokol'
ninsko zavarovanje po 6. členu tega zakona.
Prispevki za socialno varnost iz prejšnjih odstavkov ^
obračunavajo ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih doho<j
kov, plačujejo pa se v šestih dneh po izplačilu osebnih doho<>'
kov , vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila ose"
nih dohodkov.

9.člen
Prispevek iz prvega odstavka prejšnjega člena plačuje^
tudi fizične osebe iz 2. in 3. točke 3. člena tega zakona, ki H* J
zaposlujejo delavcev.

Ce fizične osebe iz prejšnjega odstavka same delajo e'
delovnih mestih, za katere se zavarovalna doba šteje s po^,
čanjem, plačujejo tudi posebni prispevek iz drugega odstavi* t
prejšnjega člena.
I
Prispevka iz prejšnjih odstavkov se plačujeta od osnove,'
katere se plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko za**81
rovanje po 6. členu tega zakona, in sicer do 15. dne v mese^
za pretekli mesec.

10. člen
Prispevki, ki jih plačujejo zavezanci iz 2., 3. in 5.to^'c
3.člena tega zakona, se obračunavajo pred ugotovitvijo d
bička.
J poročevalk f

3.ST0PNJE PRISPEVKOV

5. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
Prispevke za socialno varnost plačujejo zavezanci iz 12. in
3.točke 3.člena tega zakona po naslednjih stopnjah:
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- 13,45%,
- prispevek za zdravstveno varstvo - 6,50%,
- prispevek za zaposlovanje - 1,55%.

18. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinajev se kaznuje
za prekršek izplačevalec osebnih dohodkov, če ne obračuna
prispevkov za socialno varnost od osnove in na način, kot je
to določeno v 5. in 8. členu tega zakona.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba izplačevalca osebnih dohodkov, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.

12. člen
Prispevke za socialno varnost plačujejo zavezanci iz
4.točke 3.člena tega zakona po naslednjih stopnjah:
- prispevek za pokojninsko zavarovanje - 13,45%,
- prispevek za zdravstveno varstvo - 32,00%
13. člen
Prispevke za socialno varnost plačujejo zavezanci iz
5.točke 3.člena tega zakona po naslednjih stopnjah:
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- 13,45%,
- posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem:
- za povečanje od 12 na 14 mesecev - 3,9%
- za povečanje od 12 na 15 mesecev - 5,8%
- za povečanje od 12 na 16 mesecev - 7,8%
- za povečanje od 12 na 17 mesecev - 9,8%
- za povečanje od 12 na 18 mesecev - 11,7%
- prispevek za zdravstveno varstvo - 6,50%,
- prispevek za zaposlovanje - 1,55%.
14. člen
Stopnje oziroma zneske prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se plačujejo za posebne primere zavarovanja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.
Stopnje oziroma osnove za prispevke za zdravstveno varstvo, ki se plačujejo po posebnih predpisih, določi Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije.
4. SKUPNE DOLOČBE
15. člen
Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov, ki jih plačujejo zavezanci iz 1.točke in iz 5.točke 3.člena
tega zakona, razen fizičnih oseb, in obresti ter pravice do
vračila nepravilno ali preveč plačanih prispevkov in obresti se
uporabljajo določbe posebnega zakona, ki se nanašajo na
zastaranje pri plačevanju davka od dobička podjetij.
Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter
vračanje prispevkov; prisilne izterjave; odpisa zaradi neizterljivosti; poroštva; zastaranja in kaznovanja se v zvezi s prispevki, ki jih plačujejo zavezanci iz 2., 3. in 4,točke 3.člena
tega zakona ter zavezanci iz 5.točke 3.člena tega zakona, ki so
fizične osebe, uporabljajo določbe posebnega zakona, ki
ureja plačevanje davka od osebnih prejemkov, če ni s tem
zakonom oziroma s posebnimi predpisi drugače določeno.
16. člen
Če prispevki po tem zakonu niso plačani v predvidenem
oku, mora zavezanec za plačilo prispevkov plačati za zamujeno dobo obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije.
r

17. člen
Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov po
tem zakonu opravljajo posebna služba za nadzor in za družbene prihodke pristojni upravni organi v skladu s posebnimi
Predpisi.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Občine lahko v letu 1991 uvedejo obveznost plačevanja
občinskega prispevka za zdravstveno varstvo za izvajanje
programa, ki se zagotavlja na ravni občine, in sicer za zavezance iz 1.do 3.točke 3.člena tega zakona.
Stopnja prispevka iz prejšnjega odstavka se lahko predpiše
največ v višini 10% stopnje republiškega prispevka za zdravstveno varstvo, določenega s tem zakonom.
Prispevki po tem členu se plačujejo v občinske proračune
v skladu s predpisi, ki urejajo pripadnost prispevkov.
Stopnje prispevkov po tem členu objavlja Republiška
uprava za družbene prihodke v posebnem pregledu v Uradnem listu Republike Slovenije. Te stopnje se pričnejo uporabljati deseti dan po objavi.
20. člen
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se sredstva
za izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva in zaposlovanja zagotavljajo v republiškem proračunu in v občinskih
proračunih za leto 1991 za enake namene kot v letu 1990.
21. člen
Dokler ne bo organizirana posebna služba za nadzor po 17.
členu tega zakona, opravlja nadzor nad obračunavanjem in
plačevanjem prispevkov po tem zakonu Služba družbenega
knjigovodstva v Republiki Sloveniji v skladu s posebnimi
predpisi.
22. člen
Prispevki in davki iz bruto osebnih dohodkov za mesec
december 1990, ki se izplačajo do 20.januarja 1991, se obračunajo in plačajo po stopnjah in na način, kot je to veljalo na
dan 31 .decembra 1990.
23. člen
Izplačevalci osebnih dohodkov morajo ob prvem obračunu
prispevkov in davkov iz bruto osebnih dohodkov za leto 1991
in ob obračunu prispevkov in davkov iz bruto osebnih dohodkov za leto 1990, izplačanih po 20.januarju 1991, preračunati
bruto osebne dohodke, upoštevajoč stopnje davkov in prispevkov, veljavnih na dan 1.januarja 1991.
Način preračuna bruto osebnih dohodkov po prejšnjem
odstavku predpiše republiški sekretar za finance.
Zavezanci iz 2., 3. in 4.točke 3.člena tega zakona pri izbiri
bruto osnove po 6. in 7.členu tega zakona, ki se nanaša na
leto 1991, upoštevajo koeficient preračuna, ki ga določi repu-,
bliški sekretar za finance.
24. člen
Z dnem, ko prične veljati ta zakon, prenehajo veljati
določbe posebnih zakonov, ki določajo obveznost plačevanja
prispevkov za družbene dejavnosti, socialno varnost in
gospodarsko infrastrukturo.
25. člen
Ta zakon začne veljati 1.januarja 1991.
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OBRAZLOŽITEV
1.
S tem zakonom se določa nov sistem financiranja potreb na
področju socialne varnosti. Predlagana ureditev temelji na
novem konceptu davčnih dajatev, po katerem se sredstva za
financiranje javne porabe zagotavljajo v pretežni meri z davki.
Prispevki ostanejo le na področjih, kjer gre za neposredno
uveljavljanje pravic, to je področje socialne varnosti, kamor
spadajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
varstvo in zaposlovanje. Sredstva iz navedenih prispevkov za
zdravstveno varstvo in zaposlovanje se bodo vplačevala
v republški proračun, sredstva za pokojninsko in invalidsko
zavarovanja pa Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v Republiki Sloveniji.
2.
Kot zavezanci za plačevanje prispevkov za socialno varnost
so določeni vsi subjekti, ki na kakršenkoli način uživajo pravice na področju socialne varnosti. Ti zavezanci so:
- fizične osebe, ki so v delovnem razmerju
- fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot
redni poklic
- fizične osebe, ki so lastniki podjetij in niso v delovnem
razmerju
- fizične osebe, ki so lastniki, imetniki pravice uporabe ali
uživalci kmetijskega in gozdnega zemljiišča, če si sami ali
njihovi družinski člani zagotavljajo pravice iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
- pravne osebe, fizične osebe in druge osebe, ki zaposlujejo delavce.
Prispevke za socialno varnost bodo plačevali kmetje za
sebe in za svoje družinske člane, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic. Drugi kmetje oziroma
lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč pa bodo plačevali te
prispevke le, če kdo izmed njihovih družinskih članov opravlja
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.
Iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti se bo tudi v prihodnje plačeval le en prispevek na kmetijo, ne glede na
število družinskih članov, ki so zdravstveno zavarovani.
3.
Delojemalci bodo plačevali prispevke za socialno varnost iz
svojega bruto osebnega dohodka. Kot osebni dohodek se pri
tem štejejo tudi prejeta nadomestila osebnega dohodka (za
čas odsotnosti zaradi bolezni, porodniškega dopusta ipd).
Zavezanci, ki jih je domača pravna oseba poslala na delo
v tujino, pa bodo plačevali prispevke od osnove, od katere
bodo po posebnem zakonu plačevali davek od osebnih prejemkov. Navedene prispevke bodo neposredno obračunavali
in vplačevali izplačevalci osebnih dohodkov. Prispevki morajo
biti obračunani ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov, plačani pa morajo biti v šestih dneh po izplačilu osebnih
dohodkov, vendar najpozneje pred prvim naslednjim izplačilom osebnih dohodkov.
Delodajalci bodo plačevali prispevke za socialno varnost
(kot strošek) od bruto osebnega dohodka zaposlenih delavcev. Tudi ti prispevki se bodo obračunali ob dvigu sredstev za
izplačilo osebnih dohodkov, plačani pa bodo morali biti
v šestih dneh po izplačilu, vendar najpozneje pred prvim
naslednjim izplačilom osebnih dohodkov.
Delodajalci, ki zaposlujejo delavce na delovnih mestih, za
katere se zavarovalna doba šteje s povečanjem (beneficirana
delovna doba), bodo plačevali posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer od bruto osebnega
dohodka teh delavcev.
Fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost ali so
lastniki podjetij in niso v delovnem razmerju, bodo plačevale
prispevke od bruto zavarovalne osnove, ki jo same določijo
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ti
prispevki bodo morali biti plačani najpozneje do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec.
Kmetje bodo plačevali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto zavarovalne osnove, ki jo sami
določijo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Ta prispevek bodo plačevali do 15.dne v mesecu
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za pretekli mesec. Prispevek za zdravstveno varstvo pa bodo
kmetje plačevali od katastrskega dohodka in dohodka iz
gozda, to je od enake osnove, od katere se plačuje davek od
dohodka iz kmetijstva.
4.
Določitev stopenj prispevkov v zakonu izhaja iz osnovnega
izhodišča mednarodnih konvencij o socialni varnosti, da naj
delodajalci prispevalo vsaj polovico potrebnih sredstev za te
namene. Izračun stopenj temelji na potrebnih sredstvih za te
namene, kot izhajajo iz sprejetih proračunskih izhodišč za
leto 1991. Predlagane stopnje pomenijo povečanje obremenitve zavezancev za okoli 13,8% glede na uveljavitev dodatnih
pravic in povečanje števila uživalcev teh pravic.
Z zakonom je dano pooblastilo Izvršnemu svetu Skupščine
Republike Slovenije, da določi stopnje prispevkov za zdravstveno varstvo po posebnih predpisih (športniki, tuji študenti
in podobno). Enako pooblastilo je dano Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji glede
stopenj prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za posebne primere zavarovanja.
5.
V zakonu ne bodo podrobneje določeni postopki glede
obračunavanja, odmere, pobiranja in vračanja prispevkov,
glede prisilne izterjave, zastaranja obveznosti in podobno. Za
ta vprašanja se bodo smiselno uporabljali predpisi, ki se
nanašajo na davek od dobička podjetji in na davke od osebnih
prejemkov.
Z zakonom je enako kot doslej dano pooblastilo Izvršnemu
svetuSkupščine Republike Slovenije, da predpiše zamudne
obresti za nepravočasno plačane prispevke.
Za kontrolo nad izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s plačevanjem prispevkov so z zakonom dana pooblastila Službi
družbenega knjigovodstva in upravam za družbene prihodke.
6.
V letu 1991 bodo občine še uresničevale določene naloge
na področju zdravstvenega varstva. Zato je tfeba v zakonu
predvideti možnost, da lahko občine v letu 1991 uvedejo
obveznost plačevanja občinskega prispevka za zdravstveno
varstvo za določene zavezance. Z zakonom pa je predvidena
omejitev teh prispevkov tako, da bo stopnja prispevkov lahko
znašala največ 10% stopnje republiškega prispevka za zdravstveno varstvo po tem zakonu. Ti prispevki se bodo plačevali
v občinske proračune. Stopnje teh prispevkov bo tako kot
doslej objavljala v Uradnem listu Republike Slovenije Republiška uprava za družbene prihodke. Te stopnje se bodo pričele
uporabljati deseti dan po objavi.
S predloženim sistemom prispevkov (glede na novo opredelitev zavezancev in nove stopnje) se bo spremenil obseg
bruto osebnega dohodka. Zato bo treba doseči, da se ta
sprememba upošteva tako, da pri preračunu obveznosti na
novi bruto osebni dohodek čisti osebni dohodki ne bodo
spremenjeni. Tehnično izvedbo tega preračuna osebnih
dohodkov bo določil republiški sekretar za finance.
Glede na to, da je osnova za prispevke za fizične osebe, ki
samostojno opravljajo dejavnost ali so lastniki podjetij, ter za
kmete predpisana v bruto višini, bo Skupnost pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji določila
koeficient, na podlagi katerega bodo zavezanci lahko ugotavljali novo bruto zavarovalno osnovo.
7.
Sedanji sistem neposrednih dajatev, ki jih plačujejo zavezanci za zagotavljanje sredstev za skupne, splošne in druge
družbene potrebe ter za razvoj gospodarske infrastrukture je
izredno kompliciran, neprilagojen zahtevam nove gospodarske ureditve in neprimerljiv z ureditvami v razvitih državah,
zato je tudi nerazumljiv za potencialne tuje vlagatelje. Sedaj
plačujejo zavezanci iz treh virov - (bruto osebni dohodkih
nematerialni stroški in dobiček) do 47 različnih davkov
prispevkov, ki se obračunavajo od sedmih različnih vft'
osnov. Od tega je 17 davkov in prispevkov v pristojnosti občin,
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kar pomeni, da so za te obveznosti v večini primerov predpisane različne stopnje po občinah.
Predlagani novi sistem predstavlja bistveno poenostavitev,
saj zamenjuje sedanji sistem le s petimi glavnimi vrstami
davkov in prispevkov; ti so:
- davek od osebnih prejemkov,
- prispevki fizičnih oseb (delojemalcev) za socialno varnost
iz bruto osebnih dohodkov,
- prispevki pravnih oseb (delodajalcev) za socialno varnost
zaposlenih,
- davek na izplačane osebne dohodke
- davek od dobička.
Prve štiri obveznosti se obračunavajo od enotne osnove
bruto osebnih dohodkov, za davek na dobiček pa je osnova
dobiček.
V sedanjem sistemu se 86% sredstev za socialno varnost
(pokojnine, zdravstveno varstvo in zaposlovanje) zagotavlja
s prispevki iz bruto osebnih dohodkov, le 14% pa s prispevki
iz rezultata. Ker predlagani zakon sledi določilu mednarodne
konvencije, da najmanj polovico sredstev za socialni varnost
zagotavlja delodajalec, zahteva uvedba novega sistema spremembo višine bruto osebnih dohodkov. Pri tem izhajamo iz
načela, da naj ta sprememba ne vpliva na višino čistih osebnih
dohodkov.
Zato bo potrebno sedanje bruto osebne dohodke v globalu
zmanjšati za 12%.
Da bi se zagotovil enak obseg sredstev kot v letu 1990, bi
bilo treba stopnje davkov in prispevkov (upoštevaje zmanjšane bruto osebne dohodke) določiti v naslednji višini:
stopnja
~ davek od osebnih prejemkov
16,4%
~ prispevki za socialno varnost iz BOD
19,8%
- prispevki delodajalcev za socialno varnost
19,8%
~ davek na izplačane osebne dohodke
15,0%
- davek na dobiček
40,0%.
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Zbirna stopnja davkov in prispevkov iz bruto osebnih
dohodkov bi tako znašala 36,2%, vključno z občinskim prispevkom za zdravstveno varstvo pa 36,8%. Sedanja stopnja
davkov in prispevkov iz bruto osebnih dohodkov znaša 45%
(ob višjem bruto osebnem dohodku).
Na podlagi preračunov, opravljenih po periodičnih obračunihzaobdobje januar-junij 1990, ugotavljamo, da v strukturi
vseh zbranih sredstev za javno porabo iz prispevkov in davkov
iz dobička predstavlja davek od osebnih prejemkov 21,6%,
sredstva od prispevkov za socialno varnost iz osebnih dohodkov (vključo s sredstvi občinskega prispevka za zdravstveno
varstvo) 26,9%, sredstva delodajalcev za socialno varnost
26,2%, davek na izplačane osebne dohodke 16,2% in davek na
dobiček 9,1%. Sredstva za zagotavljanje socialne varnosti
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo
in zaposlovanje) predstavljajo 35,1% vseh sredstev, zbranih
s temi davki in prispevki.
V letu 1991 bo potrebno predvsem na področju socialne
varnosti zagotoviti realno večji obseg sredstev. Predlagane
stopnje v osnutku zakona upoštevajo naslednja izhodišča:
- sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so
večja za 5%,
- sredstva za zdravstveno varstvo so večja za 11,7%,
- sredstva za zaposlovanje so večja za 200%.
Zbirna stopnja davkov in prispevkov iz bruto osebnih
dohodkov bo tako znašala 38,5%, ob upoštevanju poprečne
občinske stopnje za zdravstveno varstvo pa 39,1%.
Dokončen izračun stopenj in koeficient preračuna bruto
osebnih dohodkov bo podrobneje prikazan v zadnji fazi zakonodajnega postopka.
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DELEGATSKE POBUDE

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za
zdravstveno in socialno varstvo in
Republiškega sekretariata za ljudsko
obrambo na pobudo Aleksandre
Pretnar, delegatke
v Družbenopolitičnem zboru,
o spremembi namembnosti vojašnic
Aleksandra Pretnar je predlagala, naj se v Sloveniji poišče
ustrezne prostore za pribežališče pretepenim ženskam in
otrokom, potepuhom in beguncem iz drugih držav in republik, o čemer naj bi se razmišljalo ob praznjenju vojašnic in
odločitvah o njihovi nadaljnji namembnosti,
V zvezi s tem menimo, da je verjetno sedaj o spremembi
namembnosti vojašnic preuranjeno razmišljati, da pa bi bil
bolj pristojen za zadevo Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo. Prav tako je v njegovi pristojnosti pobuda o sodelovanju fantov, ki ne bodo služili vojaškega roka zaradi ugovora
vesti, s humanitarnimi organizacijami.
V informacijo kako trenutno rešujemo probleme naštetih
kategorij, navajamo, da je v Ljubljani organizirana, preko
centrov za socialno delo, razdelilnica hrane in možnost prenočitve za naštete potrebe.
Preko Caritasa se usposablja prostore na Škofljici za zatočišče žensk in otrok. Zatočišče za begunce iz drugih držav pa
je urejeno na zveznem nivoju v Beogradu.
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo pa je odgovoril,
da sprejema pobudo na znanje in jo bo ustrezno upošteval
takrat, ko bo znana pravna usoda nepremičnin, s katerimi
sedaj razpolaga JLA oziroma federacija.

ODGOVOR
Republiškega sekretariata za promet in
zveze na pobudo Ivana Tomšeta,
delegata v Družbenopolitičnem zboru,
v zvezi z delovanjem telefonije
v omrežni skupini 0608
V pobudi delegat Ivan Tomše ugotavlja slabo delovanje
telefonskega prometa v omrežni skupni 0608 in sprašuje ali
gre za resnične tehnične probleme ali za kaj drugega, kar
prebivalci ne vedo.
Na področju omrežne telefonske skupine 0608 so zmogljivosti telekomunikacijskih naprav, zaradi hitrega naraščanja
prometa, močno obremenjene in se zato pri telefoniranju,
posebno pri vzpodstavljanju zvez, pojavljajo večje težave. Da
bi te težave odpravili, je PTT podjetje Novo mesto nabavilo
novo glavno centralo v Krškem. Centralo v teh mesecih preizkušajo in postopoma vključujejo v promet.
Ob vključevanju novih objektov nastajajo običajno motnje
in težave v prometu, tako zaradi napak v opremi, kot tudi
zaradi prilagajanja mreže in naprav ter dodatnega pomanjkanja zmogljivosti zaradi preizkušanja teh objektov. Predvideno
je, da bodo dela zaključena do sredine novembra, ko bo nova
centrala v celoti vključena v promet. Ker je nova centrala
moderne izvedbe in precejšnjih zmogljivosti, pričakujemo, da
se bo takrat bistveno izboljšala kvaliteta telefonskega prometa na tem območju.
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ZBOR OBČIN
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije do pobude Alojza Metelka,
delegata v Zboru občin in občine Žalec,
v zvezi z zakonom o varovanju
premoženja bivših DPO

Občina Žalec je podala pobudo, da se čimprej sprejme
zakon o prenosu nepremičnin bivših družbenopolitičnih organizacij med sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Podobno
pobudo in delegatsko vprašanje je podal gospod Metelko
Alojz, delegat občine Trebnje v zboru občin, ki sprašuje zakaj
je predlagatelj Izvršni svet Republike Slovenije zakon umaknil.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je zaradi prenosa družbenih nepremičnin, s katerimi so razpolagale bivše
družbenopolitične organizacije, med sredstva družbenopolitičnih skupnosti pripravil predlog zakona o varovanju družbenega premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij (16. 7.
1990), ki ga je predložil v postopek Skupščini Republike
Slovenije v mesecu juliju 1990. Predlagatelj gradiva predloga
zakona ni umaknil iz zakonodajnega postopka.
XXX
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.

STALIŠČE
Republiškega sekretariata za varstvo
okolja in urejanje prostora do pobude
Ervina Kokošinka, delegata v Zboru
občin, zvezi s problematiko HE Golica
— Koralpe

Delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije Ervin
Kokošinek je dal naslednjo pobudo:
1. SO Radlje je na osnovi referenduma v KS Muta, ki je zanjo
obvezujoč, sprejela sklep, da reke Bistrice ne damo Avstrij"
cem pod nobenimi pogoji.
2. Skupščina RS pa je sprejela sklep, da se morajo pred
polnjenjem akumulacijskega jezu odpraviti vsa odprta vprašanja.
Zaradi kolizije navedenih sklepov dajemo naslednjo P0'
budo:
IS RS priporočamo, da pri razgovorih z avstrijsko stranjo
prikažejo tudi problamatiko denarnih nadomestil za ljudi, k'
žive ob Bistrici ter da izsilijo rento za odvzeto vodo.
če bo namreč kljub temu prišlo do polnjenja jezu, bo SO
Radlje dala tak zahtevek republiški vladi, ki je pooblaščena z®
razgovore na meddržavni ravni.
Stališče do delegatske pobude:
Strinjamo se s pobudo, da se pri razgovorih z avstrijsk0
stranjo prikaže tudi problematika denarnih nadomestil z3
ljudi, ki žive ob Bistrici. Na zasedanju Stalne mešane jugosl0e'
vansko avstrijske komisije za Dravo dne 29. in 30. 10. 1990 0i
bilo obravnavano tudi vprašanje vseh vrst odškodnin. Jug '
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slovanska stran je pri teh razgovorih zastopala stališče, da je
vprašanje odškodnin potrebno reševati v skladu z možnostmi,
ki jih daje mednarodno javno pravo, predvsem pa 4. člen
Sporazuma med vladama FLRJ in Republiko Avstrijo podpisanega 1954. leta. V ta namen je jugoslovanska delegacija
predložila sklenitve posebne mednarodne pogodbe, s katero
bi se odškodninska vprašanja z izplačilom enkratne odškodnine Republiki Sloveniji.
Avstrijska stran oziroma KELAG (Koroška elektrarniška
družba) kot investitor izgradnje HE Golica-Koralpe je v skladu
z določbo vodopravnega dovoljenja, ki ga je izdalo avstrijsko
ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in z določili pogodbe
med KELAG-om, EGS, in JUGEL-om dolžna poravnati vse
škode, ki bodo nastale tretjim osebam na jugoslovanskem
ozemlju v zvezi z izgradnjo obratovanja in obstojem HE Golica-Koralpe.
Doslej je investitor oziroma lastnik HE Golica sicer povrnil
v nekaj primerih odškodnine neposredno prizadetim, v celoti

pa te odškodnine niso poravnane. Ni mogoče zahtevati od
prebivalcev na prizadetem območju, da vprašanja odškodnin
urejajo neposredno z investitorjem oziroma lastnikom HE
Golica saj v sporih primerih zanje ne bi bila kot zadnja
instanca pristojno avstrijsko sodišče temveč naše sodišče.
Jugoslovanska delegacija je za dokončno razrešitev vseh
odškodninskih vprašanj zahtevala izdelavo ustreznih študij in
ekspertiz, ki bodo strokovna podlaga tudi za določitev
odškodninskih zahtevkov. V skladu s to zahtevo morajo biti
razrešena odškodninska vprašanja pred pričetkom polnjenja
akumulacije oziroma obratovanja HE Golica. Odškodnine
morajo predstavljati kompenzacijo s katero se odpravijo prikrajšanja, ki temeljijo na načelu: če ima širša skupnost korist
od nekega posega v prostor oziroma objekta tedaj ožja skupnost ne sme imeti nikakršne škode. To je mogoče doseči
s tehničnimi ukrepi in nadomestili prizadeti lokalni skupnosti,
v okviru tega je potrebno razrešiti tudi vprašanja rente za
prikrajšanje kot posledice izgradnje, obratovanja in obstoja
HE Golica.

VPRAŠANJA DELEGATOV

družbenopolitični zbor
Ali je privatizacija založb pametna oz.
primerna?
SPOMENKA HRIBAR, delegatka, v Družbenopolitičnem
zboru, je postavila poslansko
vprašanje, ali je privatizacija
založb, preden imamo nacionalni kulturni program, pametna oziroma primerna, pri
čemer sama meni, da je način
privatizacije založb po kopitu
Podjetij nedopusten. Enačenje kulturne ustanove s podjetjem nam je že v preteklosti prizadelo neverjeto škodo
in kopico neumnosti in težav
v kulturnih ustanovah. Mednje šteje tudi tako imenovano
konkurenčno klavzulo, ki na
ravni založbe ne pomeni le tega, da morajo delavci založbe
varovati poslovne skrivnosti,
ampak tudi to, da kot avtorji
ne smejo sodelovati pri nobeni drugi založbi, kar je seveda
za urednike (pisatelje) več kot
absurdno in uvaja nekakšen
»suženjski« odnos z založbo.
Vprašanje končuje z mnenjem, da bi zadevni resorji
(predvsem za kulturo) morali
izdelati neke vrste nacionalni
Program na kulturnem in izdajateljskem področju in ga
Predložiti v javno razpravo in
Skupščini v sprejem.
Republiški sekretariat za kulturo je odgovoril:
Pomisleki g. Spomenke Hribar v zvezi s samovoljno, nekontrolirano in stihijsko privatizacijo založb so vodili tudi
Republiški sekretariat za kulturo v vseh doslejšnjih aktivnostih, da bi vendarle spremembe, ki so nedvomno potrebne
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tudi na področju kulture, potekale načrtovano, premišljeno
in v sporazumu z ustanovitelji
založb. Na tej osnovi je v mesecu aprilu 1990 Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije poslal Splošnemu združenju
grafične, grafično predelovalne industrije, časopisne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva pri Gospodarski zbornici
Slovenije med drugim tudi stališče glede možnosti reorganizacije založb v podjetja. V tem
stališču je sicer ugotavljal, da
je možno po zakonu o podjetjih registrirati tudi založniško
dejavnost, če dosega pretežen
del dohodka s prodajo blaga in
storitev na trgu (18. člen), vendar morajo založbe v celoti
upoštevati suvereno republiško zakonodajo za to področje, to je predvsem Zakon o založništvu (Ur. list SRS, Št. 25/
78, 27/78 in 42/86).
Ker ta zakonodaja določa
upravljanje s temi založbami in
poslovanje z bistvenim vplivom delegatov širše družbene
skupnosti ter onemogoča prehajanje družbene lastnine
v privatno, je zares vprašanje,
ali je ob takšni pravni situaciji
sploh utemeljeno reorganizirati se v podjetja po Zakonu
o podjetjih, ali pa je to v bistvu
le poskus, zaobiti poseben
družbeni interes in izkoristiti
prehodne režime. Proti takim
dejanskim poskusom bomo
uporabili vsa dovoljena pravna
sredstva. Takšno pravno situacijo bodo presekale tudi zakonske rešitve predloga za iz-

dajo Zakona o zavodih z osnutkom zakona, ki sicer dopuščajo preoblikovanje tistih
sedanjih delovnih organizacij
za področja družbenih dejavnosti, ki ustvarjajo pretežen
del dohodka na trgu, v podjetja, vendar le s soglasjem ustanovitelja, ki bi v tem aktu
v imenu posebnega družbenega interesa razčistil upravljalske in lastninske interese oziroma pravice.
V prehodem obdobju pa naj
bi se lastnina sedanjih delovnih organizacij na področju
družbenih dejavnosti, ki bodo
postale ex lege zavodi, preoblikovala začasno v lastnino
ustanoviteljev, dokler ne bo
znan drug lastnik.
Glede konkurenčne klavzu-

le, ki je tudi sicer še dokaj nedodelan in nejasen pravni instrument, pa menimo, da tudi
v sedanji zakonski rešitvi ne
ogroža pisateljev, četudi so
redno zaposleni v založbah.
Njihovo delo v založbah namreč ni pisateljevanje (takega
poklicnega profila y »združenem delu« tudi nikoli nismo
imeli), temveč urejanje, izdajanje, zalaganje in prodajanje pisateljskih izdelkov.
Glede vprašanja nacionalnega programa na kulturnem in
izdajateljskem področju pa
pripravljamo letni program za
kulturo 1991, ki bo hkrati s pripravo novel zakonodajnih rešitev za področje kulture opredelil tudi rtov koncept kulturne
politike.

Je Hrvaška res ponudila možno lokacijo
za odlagališče radioaktivnih odpadkov?
FRANC
PIPAN,
delegat
v Družbenopolitičnem zboru,
je dne 25. 10. 1990 postavil
delegatsko vprašanje, ali je
res, da so na pogovorih na
Otočcu predstavniki Republike Hrvatske ponudili možnost
lokacije za odlagališče jedrskih odpadkov pod nekimi pogoji, slovenska stran pa se
o tem ni hotela pogovarjati.
Odgovor Izvršnega sveta se
glasi: v pogovorih medrepubliške koordinacije za jedrsko
energetiko predstavniki Republike Hrvatske niso ponudili
takšne možne lokacije. Obe
strani sta se vzajemno informirali in seznanili o procedurah,
ki potekata v Sloveniji in na
Hrvaškem pri vzporednem
iskanju možnega skupnega
odlagališča nizko in srednje

radioaktivnih odpadkov. Slovenska stran je pri tem seznanila Hrvaško z usmeritvami na
področju jedrske energetike,
po katerih se predvideva zaprtje JE Krško do leta 1995. Hrvaška stran je pri tem izrazila
svoj interes za eventualno
obratovanje JE Krško tudi po
tem letu in postavila vprašanje,
ali bi ureditev trajnega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na Hrvaškem
vspodbudila
spremembo
usmeritev slovenske vlade in
opustitev leta 1995 kot letnice
zaprtja elektrarne. Slovenska
stran je na to odgovorila, da je
potrebno pridobiti odlagališče
nizko in srednje radioaktivnih
ter tudi visoko radioaktivnih
odpadkov JE Krško ne glede
na leto zaprtja elektrarne.
Opozorila je tudi, da je sedanja
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obremenitev Republike Slovenije z dvema jedrskima objektoma (rudnikom in elektrarno)
neenakomerno
razdeljena
med obe republiki in da bi bilo
smiselno, da Hrvaška prevzame del tega ekološkega bremena s tem ko zagotovi trajno
odlagališče vseh radioaktivnih
odpadkov iz JE Krško tudi po
dekomisiji elektrarne. Ni mogoče porabljati jedrskega električnega toka brez prevzemanja jedrskih odpadkov.
Kljub težavni tematiki so pogovori medrepubliške koordinacije za jedrsko energetiko
na Otočcu potekali v kooperativnem duhu in ob obilici
obravnavanih vprašanj ni bilo
nobenega, o katerem se katera
od obeh strani ne bi želela pogovarjati.

parkirati vozila, in kje ne sme dano pooblastilo delovni orgapuščati vozila, ki se zaradi do- nizaciji za odvoz tovrstnih votrajanosti v prometu ne upo- zil. Pri izvajanju odvoza vozil
rablja (neregistrirana vozila na območju ljubljanskih občin
ipd.). Vsi primeri nepravilnega se upošteva tudi Odredbo
parkiranja pa so eksemplifika- o prometni ureditvi ljubljantivno našteti v 74. in 75. členu skih občin (Ur. list SR Sloveniistega zakona. Pooblastilo po- je, št. 27/85 in spremembe in
oblaščenim uradnim osebam dopolnitve odredbe Ur. list SR
ONZ za odrejanje odvoza ne- Slovenije št. 15/88).
pravilno parkiranega vozila, ki
Vsi se zavedamo, da je. propredstavlja neposredno nevar- blematika mirujočega prometa
nost ali oviro za promet, izhaja v Ljubljani izredno pereča. Vsa
iz 147. čl. Zakona o varnosti dosedanja prizadevanja ONZ
cestnega prometa (Ur. list SR na tem področju niso dala žeSlovenije št. 5/82, spremembe lenih rezultatov. Dosedanje izin dopolnitve Ur. list SR Slove- kušnje ONZ kažejo na to, da je
nije št. 29 z dne 18/7-1986).
odvoz nepravilno parkiranih
Skupščina mesta Ljubljana vozil, ki predstavljajo nepoje z Odlokom o ureditvi cestne- sredno nevarnost ali oviro proga prometa na območju ljub- meta, za sedaj še najbolj učinljanskih občin (Ur. list SR Slo- kovito preventivno sredstvo.
venije št. 11/85, spremembe in Takega razreševanja tovrstne
dopolnitve tega odloka Ur. list problematika se poslužujejo
ZBOR OBČIN
SR Slovenije št. 45/86 in 23/88) tudi razvitejše demokratične
v 34. členu dano pooblastilo zahodne države (ZR Nemčija;
pooblaščeni uradni osebi ONZ Francija, Italija itd.). Zato ni
Zakaj je seznam vojnih zločincev še
odreditev odvoza vozila, ki je naključje, da od njih večinoma
parkiralo tako, da pomeni ne- prevzemamo napredne pravne
tajen?
posredno nevarnost ali oviro norme za področje urejanja
za promet. V prvem odstavku cestnega prometa.
pred
45.-imi
leti
ali
več.
Gre
za
LJUBO JAKELJ, delegat
36. člena istega odloka pa je
v Zboru občin, zahteva da Se- silno občutljive zadeve, obdolkretariat za notranje zadeve ženci pa niso podali svojega
javno objavi seznam vojnih zagovora in niso izpodbijali
zločincev in sprašuje, zakaj je enostranskih obdolžitev. Mor- Ob zapiranju Rudnika urana na
omenjeni seznam še vedno da bi posamezniki lahko Žirovskem vrhu
tajen. Meni namreč, da si šte- uspešno izpodbili obdolžitev
vilni Slovenci, ki živijo izven z enostavnim dokazom, da ob
FRANCI FELTRIN, delegat rej ob delavnikih na delu 50 d°
meja Slovenije, ne upajo priti storitvi dejanja sploh niso bili
k nam zato, ker se bojijo, da na kraju storitve. Obdolženci v Zboru občin je v zvezi 70 delavcev.
Ad 2 Za izvedbo predvideimajo morda bližnje ali daljne z obratovanjem rudnika urana
so na omenjenem seznamu.
Javno tožilstvu Republike sorodnike v Sloveniji, ni pa Žirovski vrh postavil Republi- nih nujnih del, v času ko proizznano, kako bi okolica reagira- škemu sekretariatu za ener- vodnja stoji, so odgovorni di'
Slovenije mu je odgovorilo:
rektor, tehnični vodja jamskeSeznam vojnih zločincev ne la na objavo kaznivega dejanja getiko naslednja vprašanja:
1. Zakaj je v rudniku na de- ga obrata in tehnični vodja
obstoji. Obstoji le evidenca in storilca. Končno in ne najoseb, ki so obdolžene kaznivih manj pomembno pa je dejstvo, lu še vedno toliko delavcev, predelovalnega obrata. OdgO'
vorni delavci odredijo vrstO'
dejanj vojnega hudodelstva da se oblast trudi najti rešitev čeprav proizvodnja stoji?
2. Kdo odreja delo in kako obseg in način izvedbe nujnih
zoper civilno prebivalstvo po v okviru narodne sprave, kar
142. členu KZ SFRJ in vojnega pa istočasno pomeni, da bi bi- se izvaja nadzor nad izvršitvi- opravil in določijo za izvršite^
hudodelstva zoper vojne ujet- la objava imen obdolžencev jo ter kdo v elektrogospodar- potrebno število delavcev te'
nike po 144. členu KZ SFRJ. povsem nesmiselna, saj v okvi- stvu ali sekretariatu za energ- kontrolirajo izvršitev opravlje"11
Kazenski postopek za ti dve ru narodne sprave sploh ne bi tiko jim je odredil delo in jim nih nalog. Za izvajanje našteti
kaznivi dejanji je ob dnevu se- bili kazensko preganjani za de- za izvšritev zagotovil plačilo? del vodenja in odgovornosti
3. Kdo nadzoruje in ščiti varstvo ljudi in premoženja s"6
stave tega odgovora uveden janja, ki se jim trenutno očidružbeno lastnino?
bili direktor in tehnični vodi
zoper 15 oseb, kar pomeni, da tajo.
Delegat od vlade ali pristoj- pooblaščeni in so prevzeli o0'1
Evidenca oseb, zoper katere
je bil zoper 4 osebe kazenski
postopek v zadnjem času je uveden kazenski postopek nih v elektrogospodarstvu govornost ob imenovanju o
zaradi kaznivih dejanj po 142. zahteva ugotovitev stanja, postavitvi na odgvorna delo*''
ustavljen.
Kazenski postopek zoper 15 in po 144. členu KZ SFRJ, ni ustanovitev komisije za razi- na mesta.
obdolžencev je uveden na tajna, saj je z njo seznanjeno skavo zlorab položajev in neNa podlagi mesečnega načf'
podlagi utemeljenega suma, Predsedstvo Republike Slove- zakonitih ukrepov in seznani- ta predvidenega obsega del
da so te osebe storile ali uka- nije ter Republiški sekretariat tev širše slovenske javnosti na tej osnovi izdelanega finalzale umor najmanj ene osebe. za pravosodje in upravo, preko z rezultati raziskav.
načrta jim Republiški
Republiški sekretariat za nega
Utemeljenost suma bazira na njega pa seveda tudi Izvršni
kretariat za energetiko od?"n
energetiko daje na postavljena brava koriščenje finančm
izpovedbah prič o dogodku svet.
vprašanja naslednje odgovore sredstev.
in pojasnila:
Ad 1 V mesecih septembru
Ad 3 Za varovanje družbe^
Kje je pravna osnova za odvoz
in oktobru je bilo za delo pri lastnine je z imenovanjem =
avtomobilov s »pajkom«?
varovanju, nadzoru, kontroli, vedno odgovoren direktor ru"
vzdrževanju, popravilih, začet- nika, za zakonito finančno P°
IVAN ATELŠEK, delegat tranje zadeve mu je odgovoril: nih delih za pridobitev novih slovanje pa je razen direkto'1
v Zboru občin, sprašuje, po
Ustavljanje in parkiranje vo- delovnih mest in za načrtova- zavezan tudi vodja knjigovo"
katerem zakonu imajo komu- zil ureja Zakon o temeljih var- nje ter nadzor nujnih opravil, stva oz. financ.
.
nalci pravico, da po nalogu nosti cestnega prometa (Ur. opravljenih skupno pribl. 2800
Republiški sekretariat zv
policije odpeljejo nepravilno list SFRJ, št. 50/88). V 70. členu dnin. To je 14% dnin, ki jih je energetiko sedaj nima osn°11
parkirano vozilo.
tega zakona je opredeljeno, potrebno opraviti ob redni pro- za imenovanje posebne koj
Republiški sekretariat za no- kje voznik ne sme ustaviti ali izvodnji. V povprečju je bilo to- sije za podrobnejše ugota
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Hrvaška delegacija se je poleg vsklajevanja sodelovanja
med obema republikama na
področju jedrske energetike
želela informirati o različnih
možnih scenarijih zapiranja JE
Krško in pri tem izrazila zaskrbljenost, da ne bi prišlo do
zaprtja JE že pred letom 1995,
kajti seznanjena je, da je v začasnem odlagališču nizko in
srednjeradioaktivnih odpadkov v JE Krško prostora samo
še do leta 1992 ob normalnem
obratovanju elektrarne. Seznanili smo jih, da je slovenski Izvršni svet predlagal Skupščini
občine Krško, da dovoli razširitev začasnega skladišča nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov v takšni meri, da bo
mogoče obratovanje elektrarne do leta 1995.

poročevalk

nje stanja raziskav morebitnih
zlorab položaja oziroma drugih nezakonitih ukrepov. V kolikor je delegat prepričan
o zlorabi položaja in o drugih
nezakonitostih ter ima o tem

kakšne dokaze, naj to prijavi
Upravi za notranje zadeve, ki
bo po službeni dolžnosti primer raziskala in proti obdolžencem predlagala kazenski
postopek.

Ali se nadurno in nočno delo
zdravnikom šteje v pokojnino?
Na delegatsko vprašanje
delegata JANEZA JUGA, delegata v Zboru občin, v zvezi
* upoštevanjem nadurnega in
nočnega dela zdravnikov
v pokojnino vam posredujemo naslednji odgovor:
Ustavhi zakon za izvedbo
ustavnega amandmaja XCVI
k ustavi Republike Slovenije
(Ur. I. Republike Slovenije, št.
37/90) določa v 17. točki 4. člena, da se v Republiki Sloveniji
ne uporabljajo naslednje določbe zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o te-

meljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. I SFRJ, št. 44/90): 6.
člen v delu, ki določa besedilo
novega 24. b. člena, 10. člen,
13. člen v delu, ki določa besedilo novega 37. e. člena, 16.
člen, 24. člen ter drugi odstavek 35. člena.
Glede na navedeno, je problem, ki ga je izpostavil delegat na 5. seji zbora, dne 27. 9.
1990, že rešen. Skupščina Republike Slovenije je namreč
sprejela na skupni seji vseh
zborov dne 4.10.1990 prej navedeni ustavni zakon.

Kako je s plačevanjem cestnine na
polovični avtocesti Hoče-Arja vas?
anton rojc, ivan černej,
FRANC KOVAČ IN FRANC
OGRIS, delegati v zboru občin, so postavili naslednje delegatsko vprašanje:
1. Kje v Sloveniji ali Evropi
se za ceste ranga zadevne
Polovične ceste plačuje cestnina?
2. Koliko je gradnjo obvoznic v Ljubljani, za katere se ne
Plačuje cestnina, sofinanciralo mesto, koliko republika?
, 3. Koliko je stala gradnja
ceste na odseku Dramlje—Aria vas, za katero je občina Celje
zahtevala status obvoznic
e, in koliko sredstev so zbraje občine Celje, Žalec in Šentlur v obdobju po zgraditvi ceste od vključno 1976. leta dalje do danes in koliko je bilo
'eh sredstev porabljenih na
območju istih občin (za cestne novogradnje)?
4. Ali je možno, ne glede na
s
'stem, urediti vožnje na zadevnih relacijah tako, kot je
Zahtevala Skupščina občine
Celje?
5- Ali bi še vedno na zadevni cesti prevladoval medkral®vni promet, če bi se uvedel
re
žim, kot ga je zahtevala
skupščina?
Izvršni svet jim odgovarja:
1- Za odločitve o obveznosti
Plačevanja cestnine za uporadoločene ceste ali njenega
odseka
ni splošnoveljavnega
r
P avila. Te odločitve sprejemajo Pristojni organi v posamezen deželah.
Poročevalec

Nimamo podatkov o standardih vseh cestninskih avtocest v Evropi. Znano pa je, da
se ponekod plačuje cestnina
tudi za uporabo dvopasovnih
gorskih cest, npr. v Avstriji na
Turški avtocesti za njene odseke skozi predore z dvema prometnima pasovoma.
V Sloveniji je poleg odseka
Hoče-Arja vas še 9 km ceste
na odseku Črnivec-Naklo
- razen neustreznega mostu
čez Bistrico - polovična avtocesta. Ta odsek pa ni opremljen kot polovična avtocesta
(ograje, parkirišča, klic v sili),
zato se za njegovo uporabo ne
plačuje cestnina.
6 km polovične avtoceste na
odseku Naklo-Kranj vzhod je
vključenih v cestnino za avtocestni odsek Ljubljana-Naklo.
2. Do sedaj zgrajeni obvozni
sistem Ljubljane obsega vpadnico Črnuče-Tomačevo, obvozno cesto Tomačevo-Koseze in avtocesto Koseze-Kožarje-Malence
(Ljubljana-Rudnik). Njegovo gradnjo je
finansirala Skupnost za ceste
Slovenije v višini 75% investicijskih stroškov, 25% pa je zagotovila Skupnost za ceste
mesta Ljubljana.
Za povezovalne in vpadne
ceste mesta Ljubljane, ki so bile obnovljene ali rekonstruirane (npr. Celovška cesta, nova
Prešernova cesta, Tržaška cesta, Titova cesta in Dolenjska
cesta s Karlovškim mostom),
sta bila soinvestitorja Skup-

nost za ceste Slovenije in
skupnost za ceste mesta Ljubljana. Investicijske stroške sta
skupnosti pokrivali vsaka po
pol.
3. Na vprašanje, koliko sredstev je bilo zbranih na področju občin Celje, Žalec in Šentjur, ni moč odgovoriti, ker se
prihodki za ceste v knjigovodstvu Republiške skupnosti za
ceste do konca leta 1982 oziroma v Skupnosti za ceste Slovenije od leta 1988 niso evidentirali po občinah. Do konca leta
1982 so se sredstva iz bencinskega dinarja in taks na motorna vozila vplačevala na posebne račune pri SDK, ki jih je
v skladu z zakonom o cestah
delila 15% oz. 50% na občinske račune za financiranje lokalnih cest, 85% oz. 50% pa na
žiro račun Republike skupnosti za ceste.
Z ustanovitvijo Skupnosti za
ceste Slovenije, ko so ceste
postale osnovna sredstva cestnih podjetij, pa so se vsa sredstva nakazovala na žiro račun
Skupnosti za ceste Slovenije
in se nato po posebnem sklepu, ki ga je spremljala skupščina Skupnosti za ceste Slovenije, delila na občinske skupnosti za ceste za financiranje lokalnih cest.
Iz knjigovodskih podatkov
Republiške skupnosti za ceste
oz. Skupnosti za ceste Slovenije je razvidno, da so bila po
letu 1976 v navedenih občinah
v cestne novogradnje vložena
naslednja sredstva:
- rekonstrukcija ceste Celje-Šentjur
4.914.700,00 din
- izgradnja obvoznice Žalec
26,586.000,00 din
- izgradnja zahodne magistrale Celje
(sofinanciranje)
38,263.400,00 din
- izgradnja obvoznice Celje
(sofinanciranje)
25,631.620,00 din
Za gradnjo obvoznice Žalec
je občina Žalec zagotovila
12,5% delež lastnih sredstev
od celotne investicijske vrednosti.
Gradnja avtocestnega odseka Dramlje-Arja vas, je stala,
po tekočih cenah 482,143.180
din. Njene gradnje občine, po
katerih poteka, niso sofinancirale.
4. Realizacija sklepa Skupščine občine Celje je v sedanjih

razmerah možna pod naslednjimi pogoji:
a) da Izvršni svet oz. Skupščina Slovenije sprejme sklep,
da se občani širše celjske okolice oprostijo plačevanja cestnine na zahtevanih relacijah
(definirati območje, relacije)
(varianta: oprostiti plačila vse
voznike na teh relacijah - torej ne bi bilo cestnine med temi postajami);
b) da Republiška uprava za
ceste opremi cestninske postaje Arja vas, Celje in Dramlje
z opremo, ki bo omogočila
uporabo magnetnih kartic za
uporabnike avtoceste s celjskega področja (da bo možen
nadzor cestninske službe in
uporabnikov), za kar bi bila potrebna ustrezna sredstva;
c) da Izvršni svet oz. Skupščina Slovenije poveča druge
vire financiranja cestnega gospodarstva oz. da se ta sredstva refundirajo iz drugih virov
(v Avstriji npr. imajo uporabniki iz naselja St. Michael ob
Turški avtocesti brezplačno
vožnjo, ker stroške zanjo
upravljalcu ceste - Tauernautobahn AC - v celoti refundira občina).
5. Brez obširne prometne
študije, torej ugotavljanja možnih uporabnikov avtoceste
brez cestnine, ni moč z gotovostjo odgovoriti na vprašanje
o strukturi prometa na odseku
Celje-Arja vas ob oprostitvi
plačila cestnine.
Avtocesta ne poteka po gosto naseljenem območju, kjer
bi se vključeval lokalni promet,
zato sodimo, da bi promet na
relacijah Arja vas-Celje, Arja
vas-Dramlje in Celje-Dramlje
(ki vključuje poleg lokalnega
prometa tudi del daljinskega,
pr. Ljubljana-Dramlje) ne narasel več kot za 100%. Tudi
v tem primeru na odsekih Arja
vas-Celje in Celje-Dramlje ne
bi prevladoval lokalni promet
oz. promet med temi postajami. V strukturi prometa na odseku Arja vas-Celje bi bilo namreč 32%, na odseku Celje-Dramlje pa 19% vozil z izvorom in ciljem s celjskega območja.
★ ★ ★
Za obravnavo v Izvršnem
svetu je gradivo pripravil Republiški sekretariat za promet
in zveze.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Ali se dogovori spoštujejo?
Delegat Zbora združenega
dela Skupščine Republike
Slovenije MILAN AKSENTIJEVIČ se je v razpravi ob pobu-

dah na seji zbora 4. oktobra
1990 skliceval na izjavo namestnika sekretarja za Ijudsko obrambo, da je bilo več
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sestankov s predsednikom
Zveznega izvršnega sveta
Skupščine SFRJ Antejem
Markovičem in da je bil z njim
dosežen dogovor o načinu
ravnanja Republike Slovenije
na področju ljudske obrambe.
Delegat Aksentijevič je postavil zahtevo, naj predsednik
Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije s pisnim
dokumentom seznani skupščino o poteku dogovora Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije s predsednikom Zveznega izvršnega sveta. Sprašuje, ali so bile spoštovane vse točke dogovora
in če kakšna ni bila, naj Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije obrazloži, zakaj ni
bila.
Pristojni organi republike
Slovenije so po razgovoru, ki
je bil dne 24/08-1990 pri predsedniku Zveznega izvršnega
sveta g. Anteju Markoviču, zagotovili vse potrebno, da se
dogovorjena stališča uresničijo. Obenem pa so predstavniki
RSLO na tem dogovoru povedali, da se lahko pogajajo v okviru možnosti, ki jih dajejo stališča Skupščine Republike
Slovenije o pošiljanju nabornikov na služenje vojaškega roka ter da bodo skupščini predlagali spremembo stališč le
pod pogojem, da pristojni
zvezni organi zagotovijo bistveno večjo odmero za Slovenijo in 5. vojaško območje glede septembrske napotitve nabornikov.
Glede na dejstva, da je Zvezni sekretariat za ljudsko
obrambo povečal odmero za

Slovenijo samo za 5% naknadno pa za Hrvaško tudi samo za
5%, ni bio nobenih realnih
možnosti, da Skupščina Republike Slovenije spremeni svoja
stališča, saj so se v tem času
pojavile celo mnogo ostrejše
zahteve, ki so terjale, da Repuf
bliški sekretariat za ljudsko
obrambo nikogar ne pošlje na
služenje vojaškega roka izven
Slovenije. Razmere so se v tem
času še zaostrile - dva primera smrti slovenskoh vojakov
v JLA, za katere še vedno ne
razpolagamo s popolno dokumentacijo vojaških preiskovalnih organov glede vzrokov
smrti.
Kljub temu je Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
takoj po spremembi odmere za
septembrsko napotitev zagotovil njeno popolnitev za Slovenijo oziroma 5. vojaško območje ter izvedel ukrepe, da
popolni tudi morebitne dodatne odmere, če bi v nadaljnjih
pogovorih z Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo še
bolj usksladili stališča. V celoti
smo izven 5. vojaškega območja napotili tudi obveznike
v šole rezervnih oficirjev in učne centre za specialiste zahtevnih VES-ov.
Ker do nadaljnje uskladitve
ni prišlo, je septembra iz Slovenije odšlo 70% celotne odmere, v skladu s stališči
Skupščine Republike Sloveni-'
je ter na podlagi vmesnih uskladitev v Zveznem izvršnem
svetu. Prepričani smo, da bi bil
rezultat lahko boljši, če bi
zvezni sekretar za ljudsko
obrambo g. Veljko Kadijevič

pokazal več pripravljenosti za
organiziran razgovor o tem
problemu.
Hkrati ugotavljamo, da 70%
popolnitev septembrskega nabornega kontingenta še zdaleč
ni najslabša letos, saj je npr.
Srbija marca poslala le 40%
zahtevanih nabornikov, in da
je nesprejemljivo, da kritike
s strani Zveznega sekretariata
za ljudsko obrambo in Predsedstva SFRJ s tem v zvezi letijo zgolj na Slovenijo.
Glede na navedeno menimo,

da so bile vse točke dogovora
na Zveznem izvršnem svetu
uresničene s strani organov
Republike Slovenije, da pa
Zvezni sekretariat za ljudsko
obrambo ni zvišal septembrske odmere za 5. vojaško območje oziroma za Slovenijo
v višini, ki bi omogočila dodaten kompromis.
Za obravnavo v Izvršnem
svetu je gradivo pripravil Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo.

Kakšna je politična pripadnost
»vplivnih« kadrov?
JOŽE PUŠNIK, delegat spodarska zbornica) z vidika
v Zboru združenega dela politične pripadnosti teh kaSkupščine Republike Sloveni- drov. Mislim, da ne gre pri tem
je, je postavil naslednje dele- za poseg v integriteto teh
vodstvenih kadrov, ampak
gatsko vprašanje:
gre za ugotovitev nekega staGlede na to, da se v delu nja, ki se ob nepoznavanju
skupščinskih zborov, še bolj zlorablja in zavaja.
pa v delu javnih medijev, očiKomisija za informiranje
ta obstoječi parlamentarni ve- Skupščine Republike Sloveničini in vladi politično obraču- je je odgovorila, da je dne 25navanje s sedanjo opozicijo 9. 1990 obravnavala tudi delein se pri tem izrazito poudarja, gatsko vprašanje Jožeta Pušda je nujna politična nevtral- nika, delegata v Zboru združenost in neodvisnost, in se nega dela, v katerem predlaga,
vsakič, ko se zadeve skušajo da se izdela analiza vodstvenih1
urejati v smeri odprave dose- kadrov v vseh vplivnih medijif
danje politične prevlade v teh (tisk, radio, TV) z vidika političobčutljivih javnih medijih in ne pripadnosti teh kadrov.
se skušajo urejati tudi materiKomisija je na podlagi razalni odnosi izredno agresivno prave ocenila, da je izdelava
reagira s strani sedanje opo- takšne analize nepraktična ter
zicije, predlagam, da se izde- da bomo problem reševali na
la analiza vodstvenih kadrov podlagi predvidenih sprev vseh vplivnih medijih (tisk, memb in dopolnitev zakona
radio, TV) in institucijah (ban- o RTV in zakona o javnem obke, zavarovalnica, SDK, Go- veščanju.
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