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POROŠTVA RS ZA NALOŽBENE DEJAVNOSTI
Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil
Mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti (ZPOPNP)
- EPA 1571 - hitri postopek
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DAVEK NA DODANO VREDNOST IN TROŠARINE
- Predlog zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV)
- EPA 1554 - prva obravnava
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- Predlog zakona o trošarinah (ZTro)
- EPA 1555 - prva obravnava
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POROČILO
o obravnavi in sprejetju razlage tretjega (četrtega) odstavka 159. člena poslovnika
Državnega zbora
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Predlog zakona o

POROŠTVIH

REPOBLIKE

OBVEZNOSTI

IZ

POGODB

POSOJIL

MEDNARODNE

ODNOVO

IN

OŽIVITVE

SLOVENIJE

RAZVOJ

ZA

NALOŽBENE

0

ZA

NAJETJU

DANKE

ZA

PROJEKT

DEJAVNOSTI

(ZPOPNP)
- EPA 1571 - hitri postopek

potrebno zagotoviti tudi zaradi zmanjševanja stroškov
nečrpanja, ki znašajo 0.75% letno na nečrpani znesek
posojila. MBOR je v pogajanjih pristala tudi na retroaktivno financiranje do višine 3,5 mio DEM po pogodbi, ki bo
sklenjena z Novo LB d. d. in do višine 3 mio DEM po
pogodbi, ki bo sklenjena z SKB banko d. d., v okviru
omenjenih naložbenih dejavnosti, vendar je retroaktivno
financiranje omejeno le na posojila odobrena končnim
uporabnikom s strani navedenih dveh slovenskih poslovnih bank v času od 10. junija 1996 pa do dne, ko bo
črpanje uradno mogoče v skladu s podpisanimi pogodbami o posojilu, zato je potrebno končati postopke
potrebne za podpis in veljavnost pogodb do navedenega
roka - pričetek septembra 1996.

Vlada Republike Slovenije je na 206. seji dne 11. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODB O NAJETJU POSOJIL MEDNARODNE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA
PROJEKT OŽIVITVE NALOŽBENE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI,
Ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog Zakona
o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o
najetju posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj za
projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji sprejme
po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države z namenom preprečiti gospodarsko škodo. Podpis pogodb naj bi
bil zagotovljen v začetku septembra 1996 po obravnavi
posojila na Odboru izvršnih direktorjev MBOR, katerega
zasedanje je predvideno 23. julija 1996. To bi omogočilo
predvideno črpanje že v tretjem kvartalu 1996, kar je
potrebno zagotoviti zato, da bodo posojila posredovana
končnim uporabnikom posojil v obdobju intenzivne privatizacije podjetij, ko bo le-ta izpeljana v številu podjetij,
katerih delež v slovenski proizvodnji predstavlja približno
75%. Čimprejšnje čroanie in v čim večjem obsegu je

Vlada Republike Slovenije'fe na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Valter REŠĆIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

postopku zaradi izrednih potreb države z namenom preprečiti
gospodarsko škodo, ki bi nastala zaradi zakasnitve pričetka
izvajanja projekta.

I. UVOD
1. OCENA STANJA

2. RAZLOGI

Projekt oživitve naložbene dejavnosti dopolnjuje projekt prestrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja, z zagotovitvijo dolgoročnega financiranja novega cikla privatnih investicij, izhajajočih iz projekta prestrukturiranja podjetniškega in
bančnega sektorja. Projekt oživitve naložbene dejavnosti je
posledica uspešne stabilizacije slovenske ekonomije in doseženega napredka pri prestrukturiranju slovenskih poslovnih
bank. Izpeljava projekta je hkrati časovno usklajena z obdobjem intenzivne privatizacije podjetij, ko bo le-ta izpeljana v
številu podjetij, katerih dele v slovenski proizvodnji predstavlja priblino 75%. Sprejem zakona je predlagan po hitrem

Zasnova projekta oživitve naložbene dejavnosti je vsebovana
že v pismu o razvojni politiki Republike Slovenije iz leta 1993,
ki je sestavni del projekta prestrukturiranja podjetniškega in
bančnega sektorja. Pravočasna izpeljava navedenega projekta je pomembna zaradi zagotavljanja dolgoročnih finančnih sredstev v obdobju pričetka cikla Intenzivnih naložb v
podjetniškem sektorju in zaradi časovno omejene možnosti
retroaktivnega financiranja v okviru omenjenih naložbenih
dejavnosti.
3
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vključenim 5 letnim odlogom odplačila glavnice in pričetkom
odplačila glavnice leta 2001;
- obrestna mera je obrestna mera MBOR za posojila v DEM,
vezana na LIBOR, spremenljiva dvakrat letno:
- strošek nečrpanja je 0,75% letno na nečrpanl znesek posojil.

3. CIUI IN NAČELA
Pravočasna izpeljava projekta oživitve naložbene dejavnosti
je pomembna predvsem, ker bo projekt zagotovil ugodna
dolgoročna finančna sredstva za naložbe povečanja proizvodnje/modernizacije v realnem sektorju, hkrati pa, preko
nadzora Banke Slovenije slovenskih poslovnih bank-posojilojemalk, dopolnjeval program prestrukturiranja bančnega
sektorja.

2. člen
Skladno s 1. členom tega zakona, bo Republika Slovenija v
primerih, ko slovenske poslovne banke, zaradi svoje neplačevitosti ne bodo poravnale svojih dospelih obveznosti iz posojilnih pogodb, na poseben poziv MBOR, plačala te obveznosti
namesto slovenskih poslovnih bank.

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
Sredstva za izpolnjevanje potencialnih obveznosti iz poroštvenih pogodb Republike Slovenije, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, vendar ima Republika Slovenija
pravico do povračila vseh zneskov in ostalih stroškov, ki bi jih
potencialno imela iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz poroštvenih pogodb. Način in postopki uveljavljanja te pravice
bodo določeni v pogodbah sklenjenih med Ministrstvom za
finance in slovenskimi poslovnimi bankami - posojilojemalkami, ki morajo biti sklanjene v roku 8. delovnih dni po
podpisu poroštvenih pogodb med Republiko Slovenijo in
Mednarodno banko za obnovo in razvoj.

3. člen
Pogodbe o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije
sklene z MBOR minister pristojen za finance.
Ministrstvo pristojno za finance skrbi za izvajanje tega zakona
ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega
izhajajo.
4. člen

5. POSLEDICE

Sredstva za plačilo obveznosti slovenskih poslovnih bank v
primerih iz 2. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu
Republike Slovenije.

Drugih posledic iz pogodb ni.

5. člen

II. BESEDILO ČLENOV

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz posojilnih pogodb namesto slovenskih poslovnih bank, pridobi
Republika Slovenija v razmerju do slovenskih poslovnih bank
pravico do povračila za izplačane zneske in stroške, ki so s
tem v zvezi nastali.

1. člen
Republika Slovenija daje poroštva za obveznosti iz naslova
posojil, sklenjenih med Mednarodno banko za obnovo in
razvoj (v nadaljevanju: MBOR) in Novo ljubljansko banko d.
d., Ljubljana, v višini 35 mio DEM, med MBOR in SKB banko d.
d., Ljubljana, v višini 30 mio DEM in med MBOR in Banko
Celje d. d., Celje v višini 10 mio DEM (v nadaljevanju: slovenske poslovne banke), ki jih bodo slovenske poslovne banke
najele za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji z
namenom dodeljevanja posojil upravičencem za financiranje
naložb povečanja proizvodnje/modernizacije v realnem sektorju, pod naslednjimi pogoji:

6. člen
V roku 8 delovnih dni po podpisu poroštvenih pogodb iz 3.
člena tega zakona sklenejo Ministrstvo pristojno za finance in
slovenske poslovne banke pogodbe, s katerimi podrobneje
uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določbe 5.
člena tega zakona.
7. člen

- znesek posojil se črpa in odplačuje v DEM:
- posojila se odplačujejo polletno, rok odplačila je 15 let z

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

Odbor za gospodarstvo Državnega zbora RS je na svoji 38.
seji dne 29. 6. 1994 obravnaval Pobudo za sklenitev pogodbe
za posojilo z MBOR ter sprejel sklep s katerim je potrdil
Pobudo za sklenitev pogodbe za posojilo z MBOR.

I. Vlada RS je na svoji 58. seji dne 2. 12. 1993 obravnavala
Izhodišča za pogovore z misijo MBOR za pripravo dokumentov za posojilo ter sprejela sklepe s katerimi je sprejela izhodišča ter soglašala s prihodom misije in določila delegacijo za
pogovore z misijo.

Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora RS je na svoji
47. seji dne 6. 7. 1994 obravnaval Pobudo za sklenitev
pogodbe za posojilo z MBOR ter se s Pobudo za sklenitev
pogodbe za posojilo strinjal.
Zaradi pravno-formalnih kakor tudi vsebinskih razlogov je
bila izpeljava posojila v skladu s prvotno predvideno strukturo, posebno strukturo institucionalnih mehanizmov,
izredno zapletena oziroma v sedanjih razmerah praktično
neizvedljiva, zato je Vlada Republike Slovenije na svoji 130.
seji dne 2. marca 199S obravnavala nova Izhodišča za
ponovne pogovore z misijo MBOR za pripravo posojila s
spremenjeno strukturo Institucionalnih mehanizmov posojila, ter jih sprejela oziroma soglašala s ponovnim prihodom
misije MBOR.

Vlada RS je na svoji 67. seji dne 3. 2. 1994 obravnavala
Poročilo o razgovorih z misijo MBOR za pripravo posojila ter
sprejela sklep, s katerim je sprejela Poročilo o razgovorih z
misijo MBOR za pripravo posojila ter naložila Ministrstvu za
finance, da pripravi Izhodišča za pogajanja z MBOR za posojilo.
Vlada RS je na svoji 89. seji dne 9. 6. 1994 obravnavala
Predlog izhodišč in pobudo za pogajanja z MBOR za sklenitev
posojilne pogodbe za posojilo ter sprejela sklep, s katerim je
sprejela Izhodišča za pogajanja z MBOR, določila sestavo
pogajalske delegacije ter obrestno mero posojila in sicer
obrestno mero, ki temelji na šestmesečnem LIBOR-ju.
poročevalec, št. 29
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Pogoji podposojil za končne uporabnike so:

Vlada Republike Slovenije Je na svoji 173. ae/l dne 18. 12.
199S obravnavala ter sprejela novo Pobudo In Izhodišča za
pogajanja z MBOR za sklenitev garancijskih pogodb za
posolilo IRP.

obrestna mera

Odbor za finance In kredltno-monetarno politiko Državnega
zbora Republike Slovenije je Pobudo In Izhodišča za pogajanja z MBOR za sklenitev garancijskih pogodb za posojilo
IRP obravnaval In dal mnenje dne 22. 1. 1996.

ostali stroški
rok odplačila

Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora Republike
Slovenije je na svoji 107. seji dne 15. maja 1996 obravnaval
Pobudo za sklenitev pogodbe za posojilo z MBOR ter se,
upoštevajoč mnenje Odbora za finance In kreditno—monetarno politiko Državnega zbora RS, s Pobudo In Izhodišči za
sklenitev garancijskih pogodb za posojilo IRP strinjal. Slovenski ekološki projekt (v nadaljevanju projekt) je Vlada
Republike Slovenije obravnavala že na svoji seji dne 28. 10.
1992 in sprejela sklep, da izrazi namero o izvedbi projekta in
zaprosi MBOR za sodelovanje pri njem.

odplačilo

šestmesečni LIBOR na DEM + običajna
marža MBOR + administrativni stroški +
marža slovenske poslovne banke - posrednika posojila
tečajni riziko nosi končni uporabnik kredita
do 10 let z odlogom pričetka odplačila
glavnice do 3 leta
polletno (glavnica in obresti)

III.Pravočasna izpeljava projekta oživitve naložbene dejavnosti je pomembna predvsem, ker bo projekt zagotovil ugodna
dolgoročna finančna sredstva za naložbe povečanja proizvodnje/modernizacije v realnem sektorju, hkrati pa, preko
nadzora Banke Slovenije slovenskih poslovnih bank-posojilojemalk, dopolnjeval program prestrukturiranja bančnega
sektorja.
Izpeljava projekta je hkrati časovno usklajena z obdobjem
intenzivne privatizacije podjetij, ko bo le-ta izpeljana v številu
podjetij, katerih dele v slovenski proizvodnji predstavlja približno 75%.

Vlada RS je na svoji 205. seji dne 4. 7. 1996 obravnavala
Poročilo o poteku pogajanj z MBOR za sklenitev poroštvenih
pogodb Republike Slovenije za posojilo IRP ter ga potrdila
in zadolžila Ministrstvo za finance za izpeljavo vseh postopkov, potrebnih za sklenitev pogodb o poroštvu.

IV.Sredstva za izpolnjevanje potencialnih obveznosti iz poroštvenih pogodb Republike Slovenije, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, vendar ima Republika Slovenija
pravico do povračila vseh zneskov in ostalih stroškov, ki bi jih
potencialno imela iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz poroštvenih pogodb. Način in postopki uveljavljanja te pravice
bodo določeni v pogodbah sklenjenih med Ministrstvom za
finance in slovenskimi poslovnimi bankami - posojilojemalkami v roku 8 delovnih dni po podpisu poroštvenih pogodb
med Republiko Slovenijo in MBOR.

ll.Posojilne pogodbe, za katerih obveznosti bo jamčila s poroštvenimi pogodbami Republika Slovenija, bodo podpisane
med MBOR in tremi slovenskimi poslovnimi bankami pod
pogoji kot so določeni v predlogu zakona.
Namen posojil, ki jih bodo slovenske poslovne banke najele,
je nadalnje dodeljevanje posojil upravičencem za financiranje
naložb povečanja proizvodnje/modernizacije v realnem sektorju.

V.Za sprejetje predlaganega zakona niso potrebne spremembe obstoječih zakonov ali predpisov.

S podposojili naj bi se pri že obstoječem podjetju financiralo
do 80% razširitve/modernizacije, oziroma do 50% vrednosti
celotne naložbe, v primeru, da posojilo najema novo ustanovljeno podjetje.

VI. Po podpisu pogodb o poroštvu med Republiko Slovenijo in
MBOR bo, v skladu z določbami Zakona o zunanjih zadevah,
potrebna še ratifikacija.

5
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Predlog zakona o

DAVKU

NA

DODANO

VREDNOST

(ZDDV)

- EPA 1554 - prva obravnava

Predlog zakona o

TROŠARINAH

(ZTro)

- EPA 1555 - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 204. seji dne 27. junija
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST IN
- PREDLOGA ZAKONA O TROŠARINAH,

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

ki ju pošilja skupaj s prilogami v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

prilagoditev predpisov z gospodarskega, tehnološkega, razvojnega in davčnega področja predpisom, ki so v veljavi v
državah Evropske zveze. Prilagoditev s področja prometnih
davkov pomeni harmonizacijo davčnega sistema s področja
posrednih dajatev ter hkrati ustvarjanje konkurenčnih prednosti narodnega gospodarstva.

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST
UVOD
1. OCENA STANJA
V Republiki Sloveniji je obdavčevanje prometa izdelkov in
storitev ter obdavčevanje prometa nepremičnin urejeno z
naslednjimi zakoni:
- zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, P. 9/
92, 12/93 - odločba US, 71/93 in 16/96),
- zakonom o posebnem prometnem davku od posebnih iger
na srečo (Uradni list RS, št. 67/93),
- zakonom o posebnem prometnem davku od cigaret (Uradni
list RS, št. 71/93),
- zakonom o posebnem prometnem davku od alkoholnih
pijač (Uradni list RS, št. 71/93) in
- zakonom o posebnem prometnem davku od prometa izvoznih storitev (Uradni list RS, št. 45/95),
- zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS,
št. 47/90).

Medtem ko je Republika Slovenija v začetku leta 1991 sistem
neposrednih dajatev skoraj v celoti prilagodila sistemom, ki
so v veljavi v tržno razvitih državah, v letu 1996 prilagodila
sistem carin in uvoznih dajatev, sistem obdavčevanja prometa
proizvodov in storitev še ni prilagojen.
Nadaljevanje reforme posrednih dajatev bo poleg davka na
dodano vrednost vključevala še uvedbo trošarin od določenih
tako imenovanih monopolnih izdelkov (naftnih derivatov,
alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov) ter obdavčitev nekaterih predmetov, ki niso vključeni v obdavčitev z davkom na
dodano vrednost.
Davek na dodano vrednost je sprejet kot obvezna davčna
oblika v državah Evropske zveze, sprejet je tudi kot prevladujoča oblika davka v državah OECD, uvedle so ga številne
države vzhodne in centralne Evrope (npr. Madžarska, Poljska,
Češka, Slovaška, Romunija, Litva, Estonija). Avstralija in Združene države Amerike sta edini državi OECD, ki nimata uvedenega davka na dodano vrednost.

Z zakonom o prometnem davku, ki je bil uveljavljen 1. februarja 1992, je bila izvedena prva faza reforme davka od prometa proizvodov in storitev v Republiki Sloveniji. Cilj sprememb na področju obdavčevanja s prometnim davkom v letu
1992 je bil tudi zagotovitev lažjega prehoda na sistem davka
na dodano vrednost, ki bo zagotavljal kompatibilnost s
sistemi v državah članicah Evropske zveze.

Zaradi prednosti, ki jih ima ta davek v primerjavi z drugimi
oblikami prometnih davkov, je davek na dodano vrednost
uveden v Evropski zvezi kot dogovorjena davčna oblika in je
pogoj za članstvo v tej integraciji. Glavne prednosti so v
prihodkovni izdatnosti, zagotavljanju večje davčne nevtralnosti in v manjši možnosti davčnih utaj.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
2.1. Pomemben pogoj, ki omogoča enakopravno sodelovanje
v svetovnih in še posebej v evropskih gospodarskih tokovih, je
7
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vpliva na enakopravnejši položaj davčnih zavezancev na trgu
in na velikost finančnega učinka.

Z izvedbenega vidika je davek na dodano vrednost zelo zahtevna davčna oblika, saj zahteva pripravljenost davčnih zavezancev, da sprejmejo ta davek, vključno z zahtevnejšimi administrativnimi postopki, ki so povezani z izvajanjem tega davka,
po drugi strani pa je tveganje, da pride do izpada prihodkov
zelo veliko, če ni na drugi strani dobro pripravljena davčna
administracija.
Z vidika izkušenj v drugih državah predlagatelj ocenjuje, da je
za uveljavitev davka na dodano vrednost potrebno obdobje
vsaj 9-12 mesecev,

Učinkovitost pobiranja davka na dodano vrednost je predvsem odvisna od organiziranosti davčne službe, števila stopenj in števila izjem. Predlagani zakon o davku na dodano
vrednost je zasnovan tako, da z vidika števila stopenj in števila
izjem zagotavlja podlago za optimalno pobiranje davka. Večja
racionalnost pobiranja davka pa bo zagotovljena z novo
enotno organiziranostjo davčne službe, podprte z računalniškim spremljanjem in vodenjem poslovanja.

2.2. V davčni praksi in teoriji tako obstajajo trije glavni razlogi
za uvedbo davka na dodano vrednost. Le-ti izhajajo iz temeljnih značilnosti davka na dodano vrednost, ki v načelu zagotavlja:

Finančnega učinka in velikih donosov davka na dodano vrednost v Republiki Sloveniji pa ni mogoče zagotoviti avtomatično, temveč jih bo potrebno zagotoviti z učinkovitimi pripravami pred uveljavitvijo zakona o davku na dodano vrednost.

a) pomemben finančni učinek,
b) nevtralnost obdavčevanja in
c) učinkovitost pobiranja davka.

Z uvedbo zakona o davku na dodano vrednost bo obdavčevanje prometa blaga in storitev neposredno primerljivo s sistemom obdavčevanja v državah članicah Evropske zveze.

ad a) Prometni davki predstavljajo relativno stabilen vir
financiranja (avne porabe glede na družbeni proizvod. V letu
1980 je delež prihodkov od splošnih davkov na potrošnjo v
državah OECD znašal 13,7 odstotka vseh davčnih prihodkov,
leta 1992 pa 17,6 odstotka vseh davčnih prihodkov. Ob tem je
potrebno opozoriti, da so se povečali predvsem prihodki od
davka na dodano vrednost, ob tem pa se je zmanjšal pomen
prihodkov od trošarin, med katerimi v vseh državah prevladujejo trošarine od naftnih derivatov, tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
3.1. Davek na dodano vrednost, ki bo nadomestil sedanji
davek v končni potrošnji, uveden z zakonom o prometnem
davku leta 1992, temelji na naslednjih izhodiščih:
-

Razlike v obsegu finančnih učinkov prometnih davkov so med
državami povezane z:

Izraz »davek na dodano vrednost« uporabljajo Evropska
zveza, Mednarodni monetarni sklad (IMF), Organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in druge mednarodne organizacije. Izhaja iz francoskega izraza »tax sur la
valeur ajoutee«. V nekaterih državah je znan kot davek na
blago in storitve, ali pa mu pravijo splošni prometni davek.
Vendar pa je davek na dodano vrednost posebna vrsta davka,
ki ga je potrebno razlikovati od drugih oblik prometnega
davka. Z davkom na dodano vrednost se obdavčuje dodana
vrednost, ki je dodana obdavčljivemu prometu s strani osebe,
ki opravlja promet. Načeloma se davek na dodano vrednost
obračunava in plačuje ob vsakem prometu blaga ali storitve
ne glede na število transakcij, kar je tudi ena izmed temeljnih
razlik v primerjavi s prometnim davkom v trgovini na drobno
oziroma s sistemom obdavčevanja v končni potrošnji.

- davčno osnovo,
- številom stopenj in
- višino stopenj (predvsem višino osnovne stopnje).
Medsebojna povezanost davčne osnove, števila in višine stopenj se kaže v naslednjem: širina davčne osnove (vseobsežnost obdavčevanja) vpliva na število stopenj, višina stopenj pa
je povezana tako s številom stopenj kot s širino davčne
osnove. Široka davčna osnova in relativno visoka osnovna
stopnja pri prometnih davkih zagotavljata velik obseg prihodkov. Država, ki najbolj potrjuje to pravilo je Danska, ki ima eno
davčno stopnjo, in sicer 25%.
V Evropski zvezi sta bili s 1. 1. 1993 dogovorjeni maksimalno
dve minimalni davčni stopnji, določeno je bilo blago in storitve, ki se uvrščajo v nižjo stopnjo, sporazumno so bile določene tudi oprostitve. Nekatere članice Evropske zveze imajo
uvedene več kot dve davčni stopnji, ki pa jih bodo dolgoročno
morale prilagoditi temeljnim določbam Evropske zveze.
Glede na harmonizacijo stopenj in oprostitev je pričakovati,
da se bodo razlike v finančnih učinkih v posameznih državah
zmanjšale. Poenotenje sistema in politike davka na dodano
vrednost tako vpliva na povečanje davčne in cenovne konkurenčnosti ter na spremembe na prihodkovni strani bilanc
javne porabe.

Beseda »promet«, ki se uporablja v zakonu, opisuje vse vrste
transakcij v okviru dosega davka na dodano vrednost, bodisi,
da gre za prodaje, zamenjave ali darila. Izrazi promet blaga
oziroma opravljanje storitev poudarjajo identiteto dogodka, ki
povzroči davčno obveznost.
3.3. V davčni teoriji obstaja več vrst davka na dodano vrednost, ki se med drugim razlikujejo po tem, kako se obdavčuje
oprema. Tako lahko razlikujemo med:
- bruto proizvodnim davkom (gross product),
- dohodkovnim davkom (income) in
- potrošnim (consumption) davkom na dodano vrednost.

ad b) Temeljno načelo davka na dodano vrednost je zagotovitev davčne nevtralnosti. Davčna nevtralnost na strani oseb, ki
zagotavljajo ponudbo blaga in storitev pomeni, da davek na
dodano vrednost ne vpliva na odločitve proizvajalcev in trgovcev o tem, kaj bodo proizvajali oziroma prodajali ter na
odločitve kupcev o tem, kaj bodo kupovali. Poleg tega je
nevtralnost davka na dodano vrednost zagotovljena tudi s
tem, da zaradi davka proizvajalci in trgovci ne spreminjajo
organizacijskih oblik ali metod poslovanja. Nevtralnost na
strani potrošnikov pa je zagotovljena s tem, da potrošniki
zaradi davka na dodano vrednost ne spreminjajo odločitev o
tem, ali bodo določen izdelek kupili ali ne.

Pri bruto proizvodnem davku na dodano vrednost, davčni
zavezanec lahko od prodaje odšteje vrednost nabavljenega
materiala, ne sme pa odšteti vrednosti nabavljene opreme.
Prav tako ne more v davčno osnovo vključevati amortizacije
od te opreme. To pomeni, da so vse nabave opreme obdavčene dvakrat, neposredno, ko je oprema nabavljena, in
posredno prek izdelkov, ki so izdelani na tej opremi. Takšna
rešitev ima številne slabosti, ki se kažejo tako na makroekonomski ravni: skriti davek v blagu, ki se izvozi, kar zmanjšuje
konkurenčnost izvoza, kot na mikroekonomski ravni: v praksi
se pojavljajo številni problemi glede meril, po katerih se
razlikuje opremo, reprodukcijski material in dele opreme, kar
ima za posledico večje stroške tako pri davčnih zavezancih
kot pri davčni administraciji. Pomanjkljivost obdavčevanja

ad c) Davek na dodano vrednost zagotavlja dvojni nadzor
obračunavanja v vseh fazah prometa, z izjemo v zadnji fazi, ko
se blago ali storitev proda končnemu potrošniku. Ta značilnost davka na dodano vrednost zmanjšuje davčne utaje, kar
poročevalec, št. 29

na davčni obliki, ki je uveljavljena v državah EZ,
na ozemeljski osnovi,
na načelu namembnega kraja,
na »kreditni« metodi obračuna,
na nevtralnosti,
na administrativni enostavnosti.
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opreme je tudi v tem, da ustvarja neenakopravne pogoje
poslovanja za kapitalno intenzivne panoge v primerjavi z
delovno intenzivnimi panogami. S tem je gospodarstvo destimulirano, da se modernizira in zmanjšuje stroške poslovanja.

natančen izračun višine obdavčitve posameznega izdelka oziroma storitve ter natančno vračilo davka od izdelkov, ki se
izvozijo. Kreditna metoda je tudi obvezujoča za države Evropske zveze.

Pri dohodkovni vrsti davka na dodano vrednost se od prodaj
davčnega zavezanca odštejeta nabava reprodukcijskega
materiala in amortizacija opreme. Ta oblika davka zahteva
natančno obračunavanje amortizacije, kar povzroča številne
administrativne probleme. Davčna osnova se ugotavlja
podobno kot pri davku od dobička, kar je precej zapleteno.
Poleg tega je potrebno ločevati med tekočimi obveznostmi, ki
se odštevajo od prodaj in kapitalnimi obveznostmi, ki se
amortizirajo. Ta oblika davka tako povečuje administrativno
zapletenost davka tako pri davčnih zavezancih kot pri davčni
administraciji.

c) Po metodi seštevanja se seštejejo vsi elementi v določeni
fazi prometa, ki vključujejo dodano vrednost. Dodana vrednost se izračuna tako, da se sešteje zneske: plač, obresti,
najemnin in dobiček. Z namenom, da se pri seštevalni metodi
izključi kumulativni učinek davka na dodano vrednost, v
davčno osnovo ni vključena amortizacija. Ta metoda se zaradi
številnih administrativnih težav pri izračunu plač, dobička in
obresti, v praksi ne uporablja.
3.7. Glede stopnje davka na dodano vrednost je v smernicah
sprejeto izhodišče, da /nora biti stopnja enaka za promet
blaga in za promet storitev. Predlog zakona bo tako temeljil
na eni stopnji, ki bo veljala za promet blaga in za promet
storitev.

Predlog zakona temelji na potrošni obliki davka na dodano
vrednost, to je obliki, ki je sprejeta kot prevladujoča oblika v
državah OECD, v državah vzhodne in centralne Evrope (npr.
Madžarski, Poljski, Češki, Slovaški, Romuniji) in, ki je uvedena kot obvezna davčna oblika v državah Evropske zveze.

3.8. Predlog zakona o davku na dodano vrednost je načrtovan
tako, da vsebuje temeljne določbe o namenu zakona, predmetu obdavčevanja, davčnih zavezancih, davčni osnovi, davčnih oprostitvah, davčni stopnji, izračunavanju in plačevanju
davka, vračilu davka, odgovornosti ter kazenskih sankcijah.
Podrobnejšo ureditev postopkov ter načina obračunavanja in
plačevanja davka pa prepušča izvedbenim predpisom.
Zakon predpostavlja, da se davek zaračunava na široki davčni
osnovi po eni stopnji. Predpostavlja tudi najmanjše število
izjem, v skladu s temeljnimi načeli obdavčitve z davkom na
dodano vrednost ter v povezavi s finančnimi in administrativnimi potrebami. Upoštevan je pristop, po katerem je obdavčen širok obseg transakcij. Na ta način je predlagana stopnja,
ki zagotavlja podlago za konkurenčen sistem v primerjavi s
sosednjimi državami.

Pri potrošnem davku na dodano vrednost se vse nabave
opreme vštevajo v davčno osnovo in se odštevajo od prodaj
davčnega zavezanca v določenem obdobju. S takšno rešitvijo
se dejansko obdavčuje končna potrošnja izdelkov in storitev.
Pri tej obliki davčnemu zavezancu ni potrebno razlikovati med
tekočimi in dolgoročnimi obveznostmi, kot tudi ne med
opremo, ki se amortizira, reprodukcijskim materialom in
rezervnimi deli. Potrošni davek na dodano vrednost je s tega
vidika tudi nevtralen glede kapitalno in delovno intenzivnih
panog. Prav tako je z vidika obdavčevanja opreme, nevtralen
glede potrošnje in varčevanja.
3.4. Davek na dodano vrednost temelji na ozemeljski podlagi,
kar pomeni, da se uporablja za promet, ki je opravljen oziroma se obravnava, kot da je opravljen na ozemlju Republike
Slovenije.

Davek na dodano vrednost temelji na načelu, po katerem je
splošni davek na potrošnjo za izdelke in storitve, sorazmeren
s ceno izdelkov in storitev, ne glede na število stopenj v
proizvodnem in delitvenem procesu pred stanjem, ko se zaračuna in se uporablja na vsaki stopnji proizvodnje in delitve
vse do in vključno s prodajo na drobno.

3.5. Predlagana oblika davka na dodano vrednost temelji na
načelu »namembnega kraja«. Tako so izdelki v državi uvoznici obdavčeni ne le z uvoznimi dajatvami, ampak tudi s
predpisanim prometnim davkom. Na ta način je uveljavljeno
načelo »države uvoznice«.

Davek na dodano vrednost se obračuna ob vsaki transakciji
na podlagi prodajne cene-blaga ali storitev po stopnji, določeni z zakonom. Plačuje pa se potem, ko se odšteje znesek
davka, ki je bil obračunan in plačan v prejšnjih fazah prometa.

V skladu s konvencijami GATT-a, davek na dodano vrednost
uveljavlja mehanizem »mejnih davčnih izravnav«, kar
pomeni, da so neobdavčeni vsi izdelki, ki se izvozijo. Za vse
izvožene izdelke se izvoznikom davek na dodano vrednost, ki
je bil plačan v prejšnjih fazah prometa, vrne.

Zakon omejuje obseg uporabe davka na dodano vrednost z
opredelitvijo, da se promet blaga oziroma promet storitev
obdavči samo, kadar je opravljen »za plačilo.« Kot plačilo se
ne upošteva le plačilo v denarju, temveč tudi v stvareh ter z
nasprotno storitvijo. Zato je v zakonu opredeljeno, da se za
promet, opravljen za plačilo šteje tudi brezplačna dobava
blaga oziroma storitev zaposlenemu s strani delodajalca;
uporaba blaga oziroma storitev za neposlovne namene ter
brezplačna odtujitev oziroma zamenjava blaga, razen poslovnih vzorcev.

Izhajajoč iz načela obdavčitve v državi uvoznici, se davek
zaračunava ob vsakem uvozu, in sicer se zaračunava in plačuje tako, kot da bi bil carinska dajatev, torej v skladu s
carinskimi predpisi.
3.6. Davek na dodano vrednost se lahko obračuna po treh
metodah, in sicer po:
- odštevalni (substraction) metodi,
- kreditni (credit) metodi in
- seštevalni (addition) metodi.

Drug pogoj, da promet blaga oziroma storitev zapade plačilu
davka na dodano vrednost je, da ga opravi oseba, ki je
zavezanec za obračunavanje in plačevanje tega davka. Davek
na dodano vrednost je posreden davek na promet blaga in
storitev, zato se v zvezi s tem davkom navadno izogibamo
uporabi besede davkoplačevalec. Izraz »davčni zavezanec«
pomeni osebo, od katere se zahteva, da zaračunava in pobira
davek.

a) Po odštevalni metodi izračuna davčni zavezanec davek na
dodano vrednost tako, da odšteje zneske nabav od zneskov
prodaj in razliko pomnoži z davčno stopnjo. Po pravilih
potrošne oblike davka na dodano vrednost, so v zneskih
nabav upoštevane tudi nabave osnovnih sredstev v določenem obračunskem obdobju.«

V zakonu je opredeljeno, da je zavezanec za davek na
dodano vrednost vsaka oseba, ki opravlja kakršnokoli dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na namen ali
rezultat opravljanja dejavnosti oziroma ne glede na to, če je z
opravljanjem dejavnosti ustvarjen dobiček, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev opravi obdavčljiv promet, ki presega mejo
oziroma znesek v višini 2.000.000 tolarjev. Meja oziroma znesek se nanaša na ves promet, ki zapade plačilu davka v
preteklem davčnem obdobju, t. j. koledarskem letu.

b) Predlog zakona temelji na kreditni metodi obračuna, po
kateri davčni zavezanec odšteje znesek davka na dodano
vrednost, ki je bil obračunan ob nabavah, od zneska davka, ki
ga obračuna ob prodajah. V primeru predlaganega (potrošnoga) davka na dodano vrednost, znesek odštetega davka
vključuje celoten znesek davka, ki je bil plačan ob nabavah
opreme. Uporaba kreditnega načina obračuna omogoča
9
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cija za bodoča plačila. Pravica do vračila davka efektivno
nastopi pri tistih davčnih zavezancih, ki imajo stalen preseek
odbitka nad zaračunanim davkom v primeru izvoza blaga in
storitev.

V zakonu pa je dana možnost tudi osebam, ki dosegajo manjši
promet od predpisanega, da so registrirane kot zavezanci za
davek na dodano vrednost. Navedena rešitev ustreza predvsem osebam, ki nameravajo imeti velik promet, vendar ga še
niso dosegle ali pa osebam, ki nameravajo imeti v davčnem
obdobju velike izdatke.

Zakon uvaja davek na dodano vrednost kot nov davek in
hkrati zamenjuje obstoječi zakon o prometnem davku. Od
sprejetja zakona do dokončne uveljavitve je predvideno
obdobje, v katerem bo potrebno opraviti pripravljalna dela za
učinkovito uvedbo oziroma izvajanje zakona.

Davčni zavezanci so tudi državni organi in organizacije ter
druge osebe javnega prava, ki se financirajo iz proračuna,
kadar opravljajo obdavčljivi promet blaga oziroma storitev.
Definicija davčnega zavezanca se tako nanaša na vsako
osebo, ki opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, ne glede na
status oziroma organizacijsko obliko. Vključitev državnih
organov oziroma drugih proračunskih porabnikov v sistem
davka na dodano vrednost •(kadar opravljajo promet izdelkov
oziroma storitev na »komercialni« osnovi) pa je nujna zaradi
zagotavljanja enakih pogojev gospodarjenja na trgu.

4. USKLADITEV S SMERNICAMI EVROPSKE ZVEZE
Predlog zakona je pripravljen na podlagi smernic EZ, ki se
nanašajo na davek na dodano vrednost, in sicer: 77/388/EEC,
75/583/EEC, 84/386/EEC, 89/465/EEC, 91/680/EEC, 92/77/EEC,
92/111/EEC, 94/4/EC, 94/5/EC in 94/76/EC.
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Transakcije se delijo v dve kategoriji - blago, ki se dobavlja,
običajno v nizu posameznih ali ločenih transakcij ter storitve,
ki se nudijo ali se lahko nudijo v nekem časovnem obdobju.
Zaradi enostavnosti se vse vrste prometa obravnavajo bodisi
kot »blago« bodisi kot »storitve.« Z zakonom je predlagana
enotna stopnja v višini 20%. Menimo, da je predlagana stopnja primerljiva s stopnjami davka v sosednjih državah, hkrati
pa zagotavlja pričakovan finančni donos.

1. Z zakonom o davku na dodano vrednost ter zakonom o
trošarinah je predvidena nadomestitev finančnih učinkov po
zakonu o prometnem davku, zakonu o posebnem davku od
prometa izvoznih storitev, zakonu o posebnem prometnem
davku od alkoholnih pijač ter zakonu o posebnem prometnem
davku od cigaret. Predlagatelj ocenjuje, da bo s sprejetjem
obeh zakonov možno tudi:

V zakonu so predvidene določene oprostitve plačevanja
davka na dodano vrednost v skladu s smernicami Evropske
zveze. Davčni zavezanec, ki bo opravljal dejavnost oziroma
promet izdelkov oziroma storitev, za katere velja oprostitev
plačila davka na dodano vrednost, pri takšnem prometu ne bo
zaračunaval davka, po drugi strani pa ne bo imel pravice do
odbitka davka na dodano vrednost, ki ga je plačal v predhodnih fazah prometa.

- nadomestiti prihodke iz naslova uvoznih dajatev, katerih
dele se bo v strukturi prihodkov dravnega proračuna zmanjševal zaradi prilagajanja Evropski zvezi;
- zagotoviti dodatne prihodke državnemu proračunu. S tem
bo dana delna finančna podlaga za nadaljnje reformiranje
sistemov socialne varnosti, vključno s pokojninskim sistemom.
Ocenjeni finančni učinek davka na dodano vrednost vključuje
donose davka od efektivne obdavčitve končnega trošenja,
vključno z davkom, ki ga plača država. Navedeno izhodišče je
v skladu z zakonskim besedilom, ki temelji na smernicah
Evropske zveze.

Oprostitev plačila davka na dodano vrednost v bistvu pomeni
zmanjšanje davčne osnove le v eni fazi prometa, kar pomeni,
da se plačilo davka prenese v naslednjo fazo prometa. Vse,
česar davčni zavezanec ni plačal v prejšnji fazi, plača zavezanec v naslednji fazi prometa. Zato so oprostitve predvidene za
tiste izdelke in storitve, ki se opravijo v zadnji fazi prometa med davčnimi zavezanci in končnimi potrošniki.

Na podlagi ocen za leto 1994, predlagatelj ocenjuje, da bi
znašal učinek davka na dodano vrednost ob stopnji 20 %, 11,3
% bruto domačega proizvoda. Vključno s trošarinami bi znašal dele obeh vrst davkov okoli 16,4 %.

Popolnoma brez obremenitve z davkom na dodano vrednost
je blago in storitve, ki se izvozijo. V primeru izvoza blaga ali
storitev se povrne ves že plačan davek. Popolna razbremenitev izvoženega blaga in storitev z davkom na dodano vrednost
je eno izmed pomembnih prednosti tega davka, ki lahko
vpliva na izboljšanje plačilne bilance države. Z davkom na
dodano vrednost tudi ni obremenjen promet opreme med
subjekti, ki opravljajo dejavnost, saj se celotna vrednost
opreme (kot nabava) odšteje od davčne osnove.

Finančni učinek davka na dodano vrednost je ocenjen na
podlagi izkušenj držav, ki imajo že uveden davek na dodano
vrednost, po katerem potrošni davek na dodano vrednost za
vsako odstotno točko davčne stopnje prinese neto donos (z
odbitkom povračil in davkov, ki jih plačuje država), okoli 0.5 %
domačega družbenega proizvoda.
2. Zaradi uveljavitve davka na dodano vrednost, ki je pripravljen na podlagi smernic Evropske zveze, bo potrebno v drugačen sistem obdavčitve prometa vključiti nekatere vrste prometa, ki so sedaj obdavčeni z maloprodajnim davkom, in ki so
v načelu tudi predmet posebnih obdavčitev v drugih državah,
kot npr. igre na srečo, zavarovalniške storitve, primarne
finančne storitve, promet rabljenih osebnih vozil med fizičnimi osebami.

V zakonu je opredeljeno, koliko davka mora davčni zavezanec
plačati oziroma koliko davka ima pravico odbiti glede na ves
promet, ki ga je opravil ali prejel, kar je opredeljeno kot
»obračun davka na dodano vrednost«. Davčni zavezanec bo
ugotovil svojo obveznost na podlagi izdanih in prejetih računov v davčnem obdobju. Za davčno obdobje je določeno
obdobje enega leta, med letom pa bodo davčni zavezanci
plačevali davek na dodano vrednost v mesečnih oziroma
trimesečnih obdobjih.

Tovrstno obdavčitev bo potrebno uveljaviti do pričetka uporabe zakona o davku na dodano vrednost.

Znesek davka na dodano vrednost, ki ga mora plačati davčni
zavezanec v davčnem obdobju je celotna ugotovljena obveznost za plačilo v davčnem obdobju, zmanjšana za davek, ki je
bil davčnemu zavezancu zaračunan.

BESEDILO ČLENOV:

Davčni zavezanec ima v načelu pravico odbiti ves davek, ki
mu je bil v davčnem obdobju zaračunan s strani drugih
davčnih zavezancev, ali ki ga je plačal pri uvozu izdelkov,
vedno pa v povezavi z obdavčljivim prometom, ki ga je opravil
v tem obdobju.

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja
davka na dodano vrednost na ozemlju Republike Slovenije.

Če znesek odbitka davka v davčnem obdobju presega obveznost za plačilo v tem obdobju, se ta znesek šteje kot akontaporočevalec, št. 29

*

10

4. dajanje stvari v najem po pogodbi o najemu, tudi po
pogodbi o
finančnem najemu, na podlagi katere lastništvo preide na
najemojemalca
najkasneje s plačilom zadnjega obroka;
5. prenos blaga na podlagi posredniških pogodb;
6. opravljanje storitev pri uvozu blaga.

2. člen
Prihodki od davka na dodano vrednost pripadajo proračunu
Republike Slovenije.
II. ZAVEZANEC ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST
i
1. Davčni zavezanec

10. člen

3. člen

Za promet blaga se šteje tudi:

Zavezanec za davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je pravna ali fizična oseba, ki opravlja
obdavčljivo dejavnost, če v obdobju zadnjih 12 mesecev
opravi obdavčljive dobave blaga oziroma storitev, ki presegajo znesek 2.000.000 tolarjev.

1. dobava blaga, ki jo opravi davčni zavezanec svojim zaposlenim brez plačila, za uporabo izven zaposlitve;
2. uporaba blaga s strani davčnega zavezanca za zasebne
namene, ki niso vzvezi<z opravljanjem dejavnosti;
3. brezplačna odtujitev oziroma zamenjava blaga, razen
poslovnih vzorcev in daril manjših vrednosti, za namene
opravljanja dejavnosti;
4. dobava blaga, opravljena za zmanjšano plačilo prejemniku,
ki ni davčni zavezanec.

Za opravljanje obdavčljive dejavnosti se šteje vsako samostojno opravljanje dejavnosti, ne glede na namen ali rezultat
opravljanja dejavnosti.
Za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se šteje tudi
izkoriščanje opredmetenega ali neopredmetenega premoženja z namenom stalnega pridobivanja dohodkov.

Minister, pristojen za finance določi, kaj se šteje za darila
manjših vrednosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena.

4. člen

2. Promet storitev

Davčni zavezanec je tudi pravna ali fizična oseba, ki opravlja
obdavčljivo dejavnost, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne
doseže zneska iz prejšnjega člena, če se prijavi davčnemu
organu kot davčni zavezanec.

11. člen
Za promet storitev se šteje vsak promet, opravljen za plačilo,
ki ni promet blaga ali promet zemljišč.
12. člen

5. člen

Za promet storitev se šteje tudi:

Davčni zavezanec je tudi državni organ in organizacija ter
organ lokalne samouprave, če opravlja obdavčljive dejavnosti.

1. prenos, odstopanje in koriščenje avtorskih pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic (v
nadaljnjem besedilu:
premoženjske pravice), kot tudi odrekanje tem pravicam;
2. dopustitev oziroma opustitev nekega dejanja, ki je povezano s prometom blaga oziroma opravljanjem storitev;
3. opravljanje storitev na podlagi zakona;
4. uporaba storitev, nuđenih iz tujine, za plačilo.

2. Plačniki davka na dodano vrednost
6. člen
Osebe, ki morajo plačati davek na dodano vrednost so davčni
zavezanci, osebe, v korist katerih se opravljajo dobave blaga
in storitev in osebe, ki niso davčni zavezanci, v računih pa
izkazujejo davek na dodano vrednost, pri uvozu pa prejemniki
blaga.

13. člen
Za promet storitev se šteje tudi:

III. PREDMET OBDAVČEVANJA

1. opravljanje storitev, ki jih opravi davčni zavezanec svojim
zaposlenim brez.plačila, za namene izven zaposlitve;
2. opravljanje storitev s strani davčnega zavezanca za
zasebne namene, ki niso v zvezi z opravljanjem dejavnosti;
3. opravljanje storitev za zmanjšano plačilo prejemniku, ki ni
davčni zavezanec.

7. člen
Davek na dodano vrednost se plača od:
1) vsakega prometa blaga in od vsake opravljene storitve, ki ju
opravi davčni zavezanec na ozemlju Republike Slovenije, za
plačilo;
2) vsakega uvoza blaga v Republiko Slovenijo.

3. Storitve agenta
14. člen

1. Promet blaga
8. člen

Pri prometu blaga, ki ga opravi agent v imenu in za račun
druge osebe se šteje, da ga opravi oseba, v imenu katere je
promet opravljen.

Za promet blaga se šteje vsak odplačni prenos lastninske
pravice na premičnih in nepremičnih stvareh, razen na zemljiščih, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Pri prometu blaga, ki ga opravi agent v imenu in za račun
osebe, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji se šteje, da ga opravi agent.

9. člen

Pri opravljanju storitve, ki jo opravi agent v svojem imenu in
za račun druge osebe se šteje, da jo opravi agent.

Za promet blaga se šteje tudi:

4. Uvoz blaga

1. dobava električne energije, plina ter energije za ogrevanje,
zamrzovanje ali zračno hlajenje;
2. dobava novozgrajenih nepremičnin;
3. prenos lastninske pravice, če je opravljen na podlagi zakona;

15. člen
Za uvoz blaga se šteje vsak vnos blaga na carinsko območje
Republike Slovenije, če ni s tem zakonom drugače določeno.
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5. posredovanja delovne sile;
6. najema premičnih stvari, razen najema prevoznih sredstev;
7. storitvah iz tega člena, ki jih opravljajo agenti v imenu in za
račun naročnika,

5. Kaj se ftteje za plačilo za promet
16. člen
Za plačilo prometa blaga, opravljanja storitev ter uvoza blaga
se šteje plačilo, ki je v celoti ali deloma opravljeno v denarju, v
stvareh ali z nasprotno storitvijo.

ki so nudene iz tujine, za kraj opravljanja storitev šteje:
1. kraj, kjer ima prejemnik storitve v Republiki Sloveniji sedež
oziroma kraj, kjer je sedež njegove poslovne enote;
2. če prejemnik storitve v Republiki Sloveniji nima sedeža
oziroma poslovne enote kraj, kjer ima v Republiki Sloveniji
stalno ali začasno
prebivališče.

IV. KRAJ OPRAVLJENEGA PROMETA
1. Promet blaga
17. člen

22. člen

Za kraj, kjer je bil opravljen promet blaga, se šteje:

Minister, pristojen za finance lahko določi, da se za kraj
opravljanja storitev po prejšnjem členu šteje kraj, kjer se
storitev opravi, da ne bi prišlo do dvojnega obdavčevanja
oziroma neobdavčevanja.

1. kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje oziroma
prevoz blaga;
2. kraj, kjer so izdelki instalirani oziroma sestavljeni, če
dobava vključuje instalacijo oziroma sestavo;
3. kraj, kjer je blago na razpolago, če se ne odpošilja oziroma,
če se ne prevaža.

3. Uvoz blaga
23. člen

18. člen

Pri uvozu blaga se za kraj opravljene dobave šteje kraj, kjer je
blago vnešeno na ozemlje Republike Slovenije.

Za dobavo električne energije, plina ter energije za ogrevanje,
zamrzovanje oziroma zračno hlajenje se šteje, da je promet
opravljen v kraju prejetja energije.

Ne glede na prejšnji odstavek se za blago, za katero je takoj
po vnosu na ozemlje Republike Slovenije začet drug carinski
postopek, kot je postopek sprostitve v prost promet ali postopek začasnega uvoza šteje, da je bilo vnešeno na ozemlje
Republike Slovenije tam, kjer se carinski postopek za to blago
zaključi.

2. Opravljanje storitev
19. člen
Za kraj, kjer je bila opravljena storitev, se šteje:

V. NASTANEK DAVČNE OBVEZNOSTI
24. člen

1. kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki opravlja storitve sedež
oziroma kraj, v katerem opravlja storitve;
2. kraj, kjer ima davčni zavezanec stalno ali začasno prebivališče, če nima sedeža oziroma poslovne enote.
20. člen

Obveznost za obračun davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: davčna obveznost) nastane, ko je blago
dobavljeno oziroma, ko so storitve opravljene.

Ne glede na prejšnji člen, se za kraj opravljanja storitev šteje:

25. člen

1. kraj, kjer nepremičnina leži, če gre za opravljanje storitev,
povezanih z nepremičnino, vključno s storitvami kot so:
posredovanje nepremičnin, cenitev nepremičnin, storitev priprave in koordiniranja del v gradbeništvu (storitve arhitektov
in pooblaščenih nadzornikov);
2. kraj začetka prevoza, če gre za opravljanje prevoznih storitev in storitev, ki so povezane s prevozom;
3. kraj izročitve izdelkov oziroma kraj opravljene storitve, če
gre za posredniške storitve;
4. kraj, kjer so storitve dejansko opravljene, če gre za storitve,
kot so storitve:

šteje se, da je blago dobavljeno oziroma, da so storitve
opravljene, ko je izdan račun ali drug dokument.
Če račun oziroma drug dokument ni izdan v 8 dneh po
opravljeni dobavi blaga oziroma storitev se šteje, da je dobava
opravljena, ko je blago izročeno ali kako drugače dano na
razpolago oziroma, ko so storitve dejansko opravljene.
Dobava blaga oziroma storitev, kjer se izdajajo zaporedni
računi ali se opravijo zaporedna plačila, se šteje za opravljeno
takrat, ko poteče obdobje, na katero se nanaša račun ali
plačilo.

- s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja,
športa, zabavnih prireditev, vključno z dejavnostjo organizatorjev teh storitev;
- nakladanja, razkladanja, skladiščenja in druge storitve v
zvezi z navedenimi ali drugimi storitvami v povezavi s prevozom;
- cenitev premičnega premoženja;
- storitve, ki se opravljajo na izdelkih ter svetovalne storitve v
povezavi s storitvami, ki se opravljajo na teh izdelkih.

Če je plačilo za dobave blaga oziroma storitev opravljeno
pred izročitvijo blaga oziroma pred opravljeno storitvijo se
šteje, da davčna obveznost nastane na dan prejema plačila in
v višini prejetega zneska.
26. člen
Pri uvozu blaga nastane davčna obveznost takrat, ko se blago
uvozi na ozemlje Republike Slovenije, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

21. člen

Pri uvozu blaga, za katerega je začet drug carinski postopek,
kot je postopek sprostitve v prosti promet ali postopek začasnega uvoza, nastane davčna obveznost, ko se zadevni carinski postopek za to blago zaključi.

Ne glede na določbe 19. člena tega zakona se pri storitvah:
1. prenosa in dodeljevanja premoženjskih pravic;
2. oglaševanja in ekonomske propagande;
3. svetovalcev, inženirjev, odvetnikov, revizorjev in računovodij, tolmačev, prevajalcev in podobnih storitev, računalništva
in dajanja informacij;
4. bančnih, finančnih in zavarovalnih storitev, vključno s
pozavarovalnimi storitvami, razen najema trezorjev;
poročevalec, št. 29

Ne glede na prejšnji odstavek, nastane davčna obveznost za
uvoženo blago, ki je obremenjeno s carinskimi ali drugimi
uvoznimi dajatvami, ko nastane obveznost za plačilo teh dajatev.
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Prejšnji odstavek se primerno uporablja tudi za nastanek
davčne obveznosti za uvoženo blago, ki ni obremenjeno s
carinskimi ali drugimi uvoznimi dajatvami.

ceno, ki vključuje davek na dodano vrednost in nabavno
ceno. Če je razlika iz prejšnjega stavka negativna, je davčna
osnova enaka 0.

VI. DAVČNA OSNOVA

Kaj se šteje za rabljene stvari iz prejšnjega odstavka določi
minister, pristojen za finance.

27. člen
Osnova za obračun davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: davčna osnova) je kupnina za dobavljeno blago
oziroma opravljene storitve. S kupnino je mišljeno vse, kar
mora prejemnik blaga oziroma prejemnik storitve ali druga
oseba dati, storiti ali plačati za dobavljeno blago ali opravljene storitve.

31. člen
Če je blago začasno izvoženo iz ozemlja Republike Slovenije
in ponovno uvoženo potem, ko je bilo predelano, dodelano ali
popravljeno, se pri določitvi davčne osnove to blago obravnava enako kot da bi bili postopki predelave, dodelave ali
popravila opravljeni na ozemlju Republike Slovenije.

V davčno osnovo se vštevajo tudi:

32. člen

1. trošarine in drugi davki, takse in druge dajatve, razen davka
na dodano vrednost;
2. odvisni stroški, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in
zavarovanja, ki jih dobavitelj zaračuna kupcu oziroma naročniku storitve, četudi so posebej zaračunani.

V primeru spremembe ali razveljavitve pogodbe, zavrnitve
blaga, delnega ali popolnega neplačila ali, če se cena blaga
ali storitev spremeni po tem, ko je bila dobava blaga ali
storitev opravljena, lahko davčni zavezanec spremeni davčno
osnovo na način in ob pogojih, ki jih določi minister, pristojen
za finance.
33. Člen

V davčno osnovo se ne vštevajo:
1. znižanja cen kot popusti, priznani zaradi predčasnega
plačila;
2. cenovni popusti in rabati, ki so priznani in obračunani
kupcu v času dobave;
3. stroški, ki so nastali po kupčevem oziroma naročnikovem
naročilu v njegovem imenu in za njegov račun.

Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne osnove,
razen pri uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za preračun te
vrednosti v domačo valuto upošteva srednji tečaj Banke Slovenije na dan nastanka davčne obveznosti.

28. člen

34. člen

Kadar je dobava blaga oziroma storitev opravljena brez plačila oziroma se plačilo ne da določiti oziroma, kadar celotno
plačilo ni plačano v denarju oziroma je le delno plačano v
denarju, je davčna osnova tržna vrednost blaga oziroma storitev v času in kraju opravljene dobave blaga oziroma storitev.

Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje po stopnji 20 % od davčne osnove.

VII. DAVČNA STOPNJA

VIII. DAVČNE OPROSTITVE
35. člen

Pri ugotavljanju davčne osnove se upoštevajo transferne cene
s povezanimi osebami, vendar največ do višine tržnih cen, ki
veljajo za določeno vrsto blaga ali storitev na domačem ali
primerljivem tujem trgu. Za povezane osebe se štejejo osebe,
določene z zakonom, ki ureja obdavčitev dobička pravnih

Davek na dodano vrednost se ne plačuje:
1. od storitev javne pošte, razen telekomunikacijskih storitev
in od izdelkov, povezanih z'opravljanjem teh storitev;
2. od oskrbe v bolnišnicah in zdravstvenih ambulantah, ki jih
opravljajo osebe javnega prava ter drugih storitev, tesno
povezanih s temi dejavnostmi;
3. od drugih zdravstvenih storitev, ki jih lahko opravljajo
osebe, ki izpolnjujejo pogoje po posebnih predpisih, vključno
s storitvami in izdelki zobozdravnikov in zobotehnikov;
4. od dobav človeških organov in krvi ter materinega mleka;
5. od dejavnosti v institucionalnem socialnem varstvu in od
socialnovarstvenih programov in storitev, ki jih opravljajo
osebe javnega prava, vključno z izdelki in storitvami, nudenimi v povezavi s temi storitvami;
6. od storitev predšolske vzgoje in izobraževanja otrok in
mladine, šolskega in univerzitetnega izobraževanja, ki jih
nudijo osebe javnega prava, vključno z izdelki in storitvami,
tesno povezanimi s temi dejavnostmi;
7. od kulturnih prireditev, ki jih prirejajo osebe javnega prava;
8. od raziskovalnih storitev, ki jih opravljajo osebe javnega
prava in, ki niso komercialnega značaja;
9. od storitev radijskih in televizijskih postaj, ki so osebe
javnega prava in, ki niso komercialnega značaja;
10. od verskih storitev;
11. od dobav blaga in storitev, ki jih opravljajo politične,
sindikalne, verske, filozofske, človekoljubne, dobrodelne in
podobne organizacije in ustanove v prid svojim članom kot
povračilo za članarino, ki je določena v skladu s pravili teh
organizacij pod pogojem, da niso opravljene za plačilo;
12. od dobav blaga in storitev, ki jih opravijo organizacije in
ustanove, katerih dejavnosti so oproščene davka na dodano
vrednost po 11. točki tega člena, če se ta promet opravlja v
povezavi z zbiranjem denarnih sredstev, ki ga te organizacije
organizirajo izključno za svojo lastno korist. Število dogodkov, povezanih z zbiranjem sredstev ter višino tako zbranih
sredstev iz te točke, določi minister, pristojen za finance.

Davčna osnova pri uvozu blaga je vrednost blaga, določena v
skladu s carinskimi predpisi.
V davčno osnovo iz prejšnjega odstavka se vključujejo tudi
naslednji stroški, če niso že zajeti v njej:
1. davki, takse in druge dajatve, ki se plačujejo izven ozemlja
Republike Slovenije in tiste dajatve, ki se plačujejo pri uvozu,
razen davka na dodano vrednost;
2. trošarine in drugi davki, ki se plačujejo na ozemlju Republike Slovenije;
3. odvisni stroški, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja, ki nastanejo po uvozu blaga do prvega
namembnega kraja na ozemlju Republike Slovenije.
Pri uvozu blaga se v davčno osnovo ne vštevajo:
1. znižanja cen kot popusti, priznani zaradi predčasnega
plačila;
2. cenovni popusti in rabati, ki so priznani in obračunani
kupcu v času dobave.
Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne osnove pri
uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za preračun te vrednosti
v domačo valuto upošteva tečaj, določen v skladu s carinskimi predpisi.
30. člen
Pri prometu rabljenih stvari, nabavljenih od oseb, ki niso
davčni zavezanci, je davčna osnova razlika med prodajno
13
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36. člen

5. ponovno uvoženega blaga, če to blago v nespremenjenem
stanju ponovno uvaža oseba, ki ga je izvozila, in če je v skladu
s carinskimi predpisi oproščeno plačila carine, vendar le, če
davčni zavezanec dokaže, da ni zahteval vračila davka pri
izvozu tega blaga;
6. blaga, ki je namenjeno za službene potrebe diplomatskih in
konzularnih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji,
mednarodnih in meddržavnih organizacij s sedežem oziroma
predstavništvom v Republiki Sloveniji oziroma ob pogoju
vzajemnosti za osebno rabo tujega osebja teh ustanov in
organizacij z njihovimi družinskimi člani, vendar le, če je
blago oproščeno plačila carine;
7. rib, ki se v pristanišča uvozijo z ribiškimi ladjami, registriranimi v Republiki Sloveniji, vendar le, če so nepredelane ali
predmet le tistih postopkov, ki so potrebni, da se ohrani
njihova kvaliteta in če ni bil pred uvozom opravljen promet v
skladu s tem zakonom;
8. storitev v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev
vključena v davčno osnovo v skladu s 3. točko drugega
odstavka 29. člena tega zakona;
9. zlata in drugih plemenitih kovin, bankovcev in kovancev, ki
jih uvaža Banka Slovenije.

Davek na dodano vrednost se ne plačuje tudi od:
1. zavarovalniških in pozavarovalniških storitev, vključno s
storitvami, ki jih opravljajo zavarovalniški posredniki in
agenti;
2. finančnega najema nepremičnin jn dajanja v najem nepremičnin za obdobje, daljše od 60 dni, razen:
a) finančnega najema in dajanja v najem hotelskih in počitniških zmogljivosti;
b) dajanja v najem parkirnih in garažnih prostorov;
c) dajanj? v najem trajno instalirane opreme in zgradb, v
katerih se nahaja ta oprema;
d) dajanja v najem trezorjev;
3. finančnih storitev, in sicer:
a) dogovarjanja in dodeljevanja kreditov, garancij za kredite
in zavarovanje denarja, vključno z upravljanjem, ki je povezan
s krediti in zavarovanjem kreditov s strani kreditodajalca;
b) storitev v zvezi z depoziti in računi, plačili, nakazili, obveznostmi, čeki ali vrednostnimi papirji, razen izterjave in odkupa
dolgov;
, ,
c) storitev v zvezi z bankovci in kovanci, ki so zakonito
plačilno sredstvo, razen z numizmatičnimi primerki;
d) storitev v zvezi z vrednostnimi papirji;
e) upravljanja z investicijskimi skladi;
4. veljavnih poštnih znamk, davčnih znamk ter upravnih in
sodnih kolkov;
5. iger na srečo.

38. člen
Pri izvozu blaga in storitev ter mednarodnih prevozih se davek
na dodano vrednost ne plačuje od:
1. blaga, ki ga davčni zavezanec izvozi ali ponovno izvozi iz
ozemlja Republike Slovenije oziroma ki ga za njegov račun
izvozi druga oseba;
2. storitev, opravljenih na ozemlju Republike Slovenije, če so
namenjene za porabo ali uporabo v tujini in če ima prejemnik
storitev sedež, sedež poslovne enote, stalno ali začasno prebivališče izven ozemlja Republike Slovenije;
3. storitev na blagu, ki je bilo pridobljeno ali uvoženo z
namenom, da bo na ozemlju Republike Slovenije predelano
oziroma popravljeno, če ga izvozi oseba, ki zagotavlja te
storitve ali naročnik storitev, če nima sedeža na ozemlju
Republike Slovenije;
4. prevoznih in drugih odpremnih storitev, opravljenih neposredno v zvezi z izvozom blaga;
5. mednarodnega potniškega in blagovnega letalskega in
ladijskega prevoza, razen za neposlovne namene. Kaj se šteje
za mednarodni potniški in blagovni letalski in ladijski prevoz
po tej točki, določi minister, pristojen za finance;
6. blaga in storitev na podlagi diplomatskih in konzularnih
sporazumov; v primerih, ko se blago po tej točki ne izvozi ter v
primerih prometa storitev, se oprostitev uveljavlja na način
vračila davka, ki ga določi minister, pristojen za finance;
7. blaga, ki ga pooblaščene organizacije izvozijo kot del
njihovih človekoljubnih oziroma dobrodelnih dejavnosti;
oprostitev po tej točki se uveljavlja kot vračilo davka na način,
ki ga določi minister, pristojen za finance.

37. člen
Pri uvozu blaga se davek na dodano vrednost ne plačuje od:
1. končnega uvoza blaga, od katerega se na ozemlju Republike Slovenije ne plačuje davek na dodano vrednost;
2. blaga, ki se na ozemlje Republike Slovenije vnese v okviru
carinskega tranzitnega postopka;
3. začasno uvoženega blaga, če je to blago v celoti oproščeno
plačila uvoznih dajatev;
4. naslednjega blaga, če je oproščeno plačila carine:
- osebne prtljage potnikov, ki prihajajo iz tujine;
- predmetov za gospodinjstvo, ki jih pripeljejo iz tujine državljani RS, ki so bili na kakršnemkoli delu v tujini ali tuji državljani, ki dobijo dovoljenje za stalno bivanje ali pribežališče v
Republiki Sloveniji, razen motornih vozil;
- predmetov, priložnostno prejetih iz tujine;
- predmetov, ki jih rezidenti Republike Slovenije podedujejo
v tujini;
- zdravil za osebno uporabo, prinešenih oziroma prejetih iz
tujine;
- lastnih del znanstvenikov, književnikov in umetnikov, ki jih
prinašajo iz tujine;
- goriv in maziv v tovarniško vdelanih rezervoarjih motornih
vozil;
- blaga, pridobljenega na posestvih v obmejnem območju
sosednje države, ki je v lasti državljanov Republike Slovenije;
- učil, ki jih za lastne potrebe prinesejo iz tujine študenti in
dijaki;
- medalj, spomenic, športnih in drugih trofej, ki jih dobitniki
dobijo v tujini;
- blaga, razen motornih vozil, uvoženega preko dobrodelnih
ali človekoljubnih organizacij, ki je namenjeno za brezplačno
razdelitev med prizadete v naravnih nesrečah, vojnah ipd.,
oziroma je prizadetim dano na razpolago;
- krst, žar in druge pogrebne opreme;
- izdelkov, namenjenih uporabi na sejmu, razstavi ali podobnem dogodku;
- vzorcev blaga neznatne vrednosti;
- izdelkov, uvoženih zaradi preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja, ki se pri tem v celoti porabijo ali uničijo
tako, da nimajo več uporabne vrednosti;
- turistično informativne dokumentacije, če je namenjena za
brezplačno razdelitev, in katere glavni namen je predstaviti
tujo turistično ponudbo;
- krme za živali med transportom ter materialov, potrebnih za
zavarovanje blaga med transportom.
poročevalec, št. 29

IX. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV
1. Evidence
39. člen
Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti
vse podatke, potrebne za obračunavanje in plačevanje davka
na dodano vrednost, še posebej pa:
1. o nabavah blaga in storitev, ločeno najmanj po nabavah v
Republiki Sloveniji in iz uvoza;
2. o dobavah blaga in storitev, ločeno najmanj po dobavah v
Republiki Sloveniji, v izvoz ter dobavah blaga in storitev, od
katerih se ne plačuje davek na dodano vrednost;
3. o dobavah blaga in storitev kupcem, ki niso davčni zavezanci;
4. o prejetih in izdanih računih oziroma drugih dokumentih;
5. o skupni vrednosti opravljenih dobav blaga in storitev;
skupni vrednosti obdavčljivih dobav blaga in storitev, opravljenih davčnim zavezancem in kupcem oziroma naročnikom,
ki niso davčni zavezanci ter skupni vrednosti opravljenih
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dobav blaga in storitev, od katerih se ne plačuje davek na
dodano vrednost;
6. o izstopnem davku;
7. o skupni vrednosti prejetega blaga in storitev; vrednosti
prejetega blaga in storitev z vračunanim davkom ter vrednosti
prejetega blaga in storitev, ki ne vključuje davka;
8. o vstopnem davku;
9. o višini njegove davčne obveznosti in o vplačilu davka;
10. o zahtevku za vračilo davka ter o njegovem vračilu.

4. znesek davka na dodano vrednost;
5. seštevek prodajne vrednosti in zneska davka.

Davčni zavezanci, ki vodijo zaloge blaga po prodajnih cenah z
vračunanim davkom, zagotavljajo tudi podatke o vračunanem
davku.

Za račun iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi odrezek
blagajniškega traku iz registrske blagajne ter paragonski
blok.
«
Obveznost izdajanja računov v skladu s tem členom se ne
nanaša na prodajo kmetijskih pridelkov na tržnicah ter na
prodajo tiska na premičnih stojnicah in na javnih mestih.

Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka mora kupcu izročiti
račun, ne glede na to ali je to kupec posebej zahteval ali ne.
Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora račun zadržati
neposredno po odhodu iz prodajalne oziroma drugega
poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni
osebi davčnega oziroma tržnega organa.

Minister, pristojen za finance, lahko predpiše še druge
podatke, ki jih mora zagotavljati davčni zavezanec v svojem
knjigovodstvu oziroma predpiše, da ne zagotavlja vseh podatkov, določenih v tem členu.

44. člen
2. Izdaja računov

Če oseba, ki ni davčni zavezanec, v izdanih računih za opravljene dobave blaga oziroma storitev posebej izkazuje davek
na dodano vrednost, mora tako izkazani davek tudi plačati, in
sicer v 5 dneh po izdaji računov.

40. člen
Davčni zavezanec mora za vsak promet blaga oziroma za
vsako opravljeno storitev izdati račun in dve kopiji računa.
Izvirnik in prvo kopijo računa izroči kupcu oziroma naročniku,
drugo kopijo računa obdrži v svojem knjigovodstvu.

X. IZRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST
45. člen

Račun iz prejšnjega odstavka je vsak dokument, ki ga izda
davčni zavezanec ali druga oseba po njegovem nalogu za
dobavljeno blago oziroma opravljene storitve.

Davčni zavezanec izračuna davek na dodano vrednost od
davčne osnove z uporabo predpisane stopnje, z uporabo
preračunane pa, če ta zakon tako določa.

Davčni zavezanec mora izdati račun tudi za vsako plačilo, ki
ga pridobi od drugega davčnega zavezanca vnaprej, preden
je dokončno opravljena dobava blaga oziroma storitev.

46. člen

Za promet blaga in storitev po 10. in 13. členu izda davčni
zavezanec ustrezno knjigovodsko listino, ki mora smiselno
vsebovati predpisane podatke iz 42. člena tega zakona.

Pri uporabi predpisane stopnje od davčne osnove se davek
izračuna kot zmnožek davčne osnove in koeficienta, ki se
izračuna kot količnik, v katerem je v števcu višina davčne
stopnje, v imenovalcu pa številka 100, če v davčno osnovo ni
vključen davek na dodano vrednost. Izračunani davek se
zaokroži na 50 stotinov navzgor ali navzdol.

41. člen
V računu mora biti posebej izkazana prodajna vrednost brez
davka, davek na dodano vrednost, kot tudi oprostitev davka,
če ni s tem zakonom določeno drugače.

Cena, vključno z davkom na dodano vrednost, se preračuna
kot vsota cene brez davka na dodano vrednost in izračunanega davka po morebitni zaokrožitvi.

42. člen
Račun, ki ga davčni zavezanec izda za dobavljeno blago in
opravljene storitve drugemu davčnemu zavezancu, mora vsebovati naslednje podatke:

47. člen
Pri uporabi preračunane stopnje se davek izračuna kot zmnožek cene, ki vključuje davek na dodano vrednost in koeficienta, ki se izračuna kot količnik, v katerem je v števcu predpisana davčna stopnja, v imenovalcu pa vsota številke 100 in
predpisane davčne stopnje. Izračunan koeficient se zaokroži
na štiri decimalna mesta. Izračunan davek se zaokroži na 50
stotinov navzgor ali navzdol.

1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številko;
2. ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčno številko izdajatelja računa;
3. ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčno številko prejemnika računa;
4. podatke o vrsti in količini prodanega blaga oziroma opravljenih storitev;
5. datum odpošiljanja blaga oziroma opravljanja storitev;
6. prodajno vrednost za odposlano blago oziroma opravljene
storitve;
7. znesek davka na dodano vrednost;
8. seštevek prodajne vrednosti in zneska davka na dodano
vrednost;
9. podpis in štampiljka izdajatelja računa.

Cena brez davka na dodano vrednost se preračuna kot razlika
cene skupaj z davkom na dodano vrednost in izračunanim
davkom po morebitni zaokrožitvi.
48. člen
Pri uvozu blaga se davek na dodano vrednost obračuna in
plača po postopku in na način, ki je v skladu s carinskimi
predpisi, določen za obračunavanje in plačevanje uvoznih
dajatev.

43. člen
Davčni zavezanec, ki dobavlja blago oziroma opravlja storitve
za gotovino kupcem, ki niso davčni zavezanci, mora izdati
račun, ki vsebuje:
1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številko;
2. ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčno številko izdajatelja računa;
3. vrednost prodanega blaga oziroma opravljenih storitev
brez vračunanega davka na dodano vrednost;

49. člen
Pri opravljanju storitev iz 21. člena tega zakona je davčni
zavezanec prejemnik storitve v Republiki Sloveniji. Davek na
dodano vrednost se izračuna z uporabo preračunane stopnje,
plača pa v rokih za plačilo davka na dodano vrednost.
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3. dejavnosti, ki so oproščene plačila davka na dodano vrednost v skladu s 3. točko 38. člena tega zakona, če se opravljajo
za naročnika storitve, ki ima sedež izven ozemlja Republike
Slovenije.

XI. OBRAČUN IN PLAČILO DAVKA NA DODANO VREDNOST
50. član
Davčni zavezanec mora sam obračunati davek na dodano
vrednost za obračunsko oziroma davčno obdobje.

56. člen

Davek obračuna davčni zavezanec na podlagi računov in
drugih dokumentov, ki jih za svoje dobave blaga oziroma
storitev izda v obračunskem oziroma v davčnem obdobju ter
na podlagi računov oziroma drugih dokumentov, ki jih prejme
v istem obdobju.

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka vstopnega davka,
če opravlja promet blaga in storitev, za katerega je predpisana
oprostitev plačila davka na dodano vrednost po 35. in 36.
členu tega zakona.
57. člen

Davčni zavezanec plača obračunani davek na dodano vrednost za obračunsko oziroma davčno obdobje v rokih, določenih v zakonu o davčnem postopku.

Davčni zavezanec, ki prejema subvencije in dotacije iz proračunov, mora temu sorazmerno zmanjšati odbitek vstopnega
davka.

51. člen

Minister, pristojen za finance, določi način zmanjšanja
odbitka vstopnega davka po prejšnjem odstavku.

Davčno obdobje je obdobje, za katerega davčni zavezanec
sestavi končni obračun davka na dodano vrednost. Davčno
obdobje je koledarsko leto.

58. člen

Obračunsko obdobje je obdobje, za katero davčni zavezanec
obračunava in plačuje davek na dodano vrednost med letom.

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka vstopnega davka,
zaračunanega od blaga in storitev po 3. točki tretjega
odstavka 27. člena tega zakona.

Obračunsko obdobje je koledarski mesec oziroma koledarsko
trimesečje.

59. člen

Merila za določitev obračunskega obdobja predpiše minister,
pristojen za finance.

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka vstopnega davka
od dobavljenega blaga in storitev, ki se ne morejo šteti za
stroške opravljanja obdavčljive dejavnosti, in sicer:

52. člen

1. osebnih avtomobilov, vključno s finančnim najemom osebnih avtomobilov;
2. izdatkov za reprezentanco;
3. od nabave naftnih derivatov, ki se uporabljajo pri uporabi
privatnih motornih vozil za službene namene.

Davčni zavezanec sestavi in predloži mesečni oziroma trimesečni obračun ter letni obračun davka na dodano vrednost
davčnemu organu v rokih in na način, določen v zakonu o
davčnem postopku.

60. člen

Vsebino obračunov iz prejšnjega odstavka predpiše minister,
pristojen za finance.

Če davčni zavezanec opravlja poleg obdavčljive dejavnosti
tudi dejavnosti, ki so oproščene plačila davka na dodano
vrednost, za katere nima pravice do odbitka vstopnega davka,
mora sorazmerno zmanjšati odbitek davka.

53. člen
Če davčni zavezanec za posamezno obračunsko obdobje in
za davčno obdobje ne predloži obračuna davka na dodano
vrednost v predpisanem roku oziroma ga ne predloži na
predpisan način, pristojni davčni organ z oceno določi
davčno osnovo ter izda odločbo o odmeri davka po zakonu o
davčnem postopku.

Minister, pristojen za finance, določi način zmanjšanja
odbitka davka po prejšnjem odstavku.
61. člen
V letnem davčnem obračunu davčni zavezanec opravi izravnavo med ugotovljenim zneskom pravice do odbitka vstopnega davka za davčno obdobje enega leta in ugotovljenimi
zneski odbitkov vstopnega davka v mesečnih davčnih obračunih.

Odbitek vstopnega davka
54. člen
Če davčni zavezanec uporabi nabavljeno blago in storitve pri
opravljanju svoje obdavčljive dejavnosti, ima pravico, da
odšteje od davka na dodano vrednost, ki ga mora plačatt (v
nadaljnjem besedilu: izstopni davek):
1. davek na dodano vrednost, ki so mu ga zaračunali drugi
davčni zavezanci;
2. davek na dodano vrednost, zaračunan pri uvozu blaga:
3. davek na dodano vrednost, ki ga obračuna za blago in
storitve, dobavljene v skladu s 10. in 13. členom tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: vstopni davek), če ni s tem zakonom
drugače določeno.

62. člen
Davčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega davka:
1. po 1. točki 54. člena tega zakona na podlagi prejetih
računov, izdanih v skladu in pod pogoji, določenimi s tem
zakonom;
2. po 2. točki 54. člena tega zakona: na podlagi carinske
deklaracije, ki se glasi na njega kot posrednika ali uvoznika, v
kateri mora biti izkazan znesek davka obračunan pri uvozu ali
na podlagi potrdila o plačilu uvoznih dajatev in davka;
3. po 3. točki 54. člena tega zakona: na podlagi dokumenta
zavezanca, da je bila opravljena dobava blaga in storitev v
skladu s 10. in 13. členom.

55. člen
Davčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega davka
tudi od blaga in storitev, ki se uporabljajo za namene:
1. obdavčljive dejavnosti, ki se opravi izven ozemlja Republike
Slovenije pod pogojem, da bi bila priznana pravica do odbitka
vstopnega davka, če bi se dejavnost opravila na ozemlju
Republike Slovenije;
2. dejavnosti, ki so oproščene plačila davka na dodano vrednost v skladu s 1., 2., 4., in 5. točko 38. člena tega zakona;
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63. člen
Davčni zavezanec v davčnem obračunu ugotovi znesek
obveznosti za plačilo davka na dodano vrednost tako, da od.
zneska izstopnega davka na dodano vrednost v obračunskem
obdobju, odšteje znesek vstopnega davka za isto obdobje.
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Če je znesek izstopnega davka v obračunskem obdobju večji
od zneska vstopnega davka v istem obdobju, davčni zavezanec plača razliko v rokih, določenih v zakonu o davčnem
postopku.

71. člen
Vsebino in obliko prijave za registracijo davčnih zavezancev
predpiše minister, pristojen za finance.
72. člen

Če je znesek izstopnega davka v obračunskem obdobju
manjši od zneska vstopnega davka v istem obdobju, se davčnemu zavezancu razlika všteva v plačila v naslednjih obračunskih obdobjih, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Z dnem veljavnosti registracije pridobi davčni zavezanec pravico do sorazmernega odbitka vstopnega davka za blago,
nabavljeno v zadnjih 12 mesecih pred veljavnostjo registracije, ki ga določi davčni organ na podlagi knjigovodskih
podatkov davčnega zavezanca.

Davčni organ lahko na zahtevo davčnega zavezanca vrne več
plačani davek v rokih in na način, določen v zakonu o davčnem postopku, če ta znesek presega 1.000 tolarjev.

Prenehanje registracije

64. člen

•'73. člen

Ne glede na določbe tretjega odstavka prejšnjega člena se
davčnemu zavezancu, ki opravlja promet blaga in storitev po
1., 2.,3., 4., in 5. točki 38. člena tega zakona in, ki v zaporednih
mesečnih obračunih izkazuje presežek vstopnega davka, vrne
vstopni davek najkasneje v 8 dneh po predložitvi mesečnega
oziroma davčnega obračuna pod pogoji in na način, ki ga
določi davčni organ.
65. člen

Davčni zavezanec iz 3. člena tega zakona, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne opravi obdavčljivih dobav izdelkov in
storitev v predpisani višini, lahko zaprosi za prenehanje registracije.
Davčni organ odloči o prenehanju registracije v 30 dneh od
prejema vloge za prenehanje registracije.

Davčni zavezanec uveljavlja odbitek vstopnega davka za
davčno obdobje na način, kot je predpisan za obračunsko
obdobje.

Z datumom, ki ga določi davčni organ na odločbi o prenehanju registracije, mora davčni zavezanec sestaviti davčni obračun in ga predložiti davčnemu organu v 30 dneh po datumu
prenehanja.

XII. VRAČILO DAVKA NA DODANO VREDNOST

V roku iz prejšnjega odstavka mora plačati davek na dodano
vrednost od blaga na zalogi, od katerega je uveljavljal odbitek
vstopnega davka.

66. člen
Kupec - tuja fizična oseba ima pravico do vračila davka na
dodano vrednost od izdelkov, ki jih odnese iz Republike
Slovenije, če vrednost kupljenih izdelkov na posameznem
računu presega 12.500 tolarjev in, če zahteva vračilo v 6
mesecih od dneva izstavitve računa. Pravica do vračila davka
se ne nanaša na naftne derivate, alkohol in alkoholne pijače
ter tobačne izdelke.
67. člen

74. člen
Davčni zavezanec iz 4. člena tega zakona, lahko pred potekom veljavnosti registracije zaprosi za njeno podaljšanje.
Če davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka ne zaprosi za
podaljšanje registracije, mora na dan poteka veljavnosti registracije sestaviti davčni obračun in ga v 30 dneh predložiti
davčnemu organu. V istem roku mora plačati davek na
dodano vrednost od blaga na zalogi, od katerega je uveljavljal
odbitek vstopnega davka. •»

Ob pogoju vzajemnosti se davek na dodano vrednost, plačan
od prometa blaga oziroma storitev, vrne tuji pravni oziroma
fizični osebi.
68. člen

XIV. KAZENSKE DOLOČBE
75. člen

Način vračila davka na dodano vrednost po 66. in 67. členu
tega zakona, določi minister, pristojen za finance.

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če:

XIII. REGISTRACIJA DAVČNIH ZAVEZANCEV
69. člen
Davčni zavezanec iz 3. člena tega zakona, mora pri davčnem
organu vložiti prijavo za registracijo najkasneje do 20. dne
koledarskega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sonjegove
dobave blaga oziroma storitev zadnjih 12 mesecev presegle
znesek, določen v 3. členu.

1. nepravilno določi davčno osnovp (27., 28., 29., 30., 31., 32.
in 33. člen);
2. uveljavlja davčne oprostitve v nasprotju z določbami tega
zakona (35., 36., 37. in 38. člen);
3. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi podatkov, potrebnih za
obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (39.
člen);
4. ne izda računa v skladu s tem zakonom (40., 41., 42. in 43.
člen);
5. ne plača davka na dodano vrednost v skladu s 44. členom
tega zakona;
6. nepravilno izračuna davek na dodano vrednost (45., 46. in
47. člen);
7. ne obračuna ali nepravilno obračuna davek na dodano
vrednost (48. člen);
8. ne sestavi in predloži obračunov davka na dodano vrednost
v skladu s 50. členom tega zakona;
9. odšteje vstopni davek, ki ga nima pravice odšteti v skladu s
56., 58. in 59. členom tega zakona;
10. nepravilno ugotovi znesek obveznosti za plačilo in ne
plača davka v predpisnih rokih (63. člen);
11. davčnemu organu ne predloži prijave za registracijo v
predpisanem roku (prvi odstavek 69. člena);

Davčni organ izda osebi iz prejšnjega odstavka odločbo o
registraciji do zadnjega dne koledarskega meseca, v katerem
prejme prijavo za registracijo, z veljavnostjo od prvega dne
prvega naslednjega meseca.
70. člen
Pravna ali fizična oseba iz 4. člena tega zakona postane
davčni zavezanec z dnem, ki ga določi davčni organ v odločbi
o registraciji.
Davčni organ izda osebi iz prejšnjega odstavka odločbo o
registraciji za obdobje, ki ne sme biti krajše od 60 mesecev.
Davčni organ izda odločbo o registraciji v 30 dneh po prejemu
prijave Iz 4. člena tega zakona z veljavnostjo od prvega dne
prvega naslednjega meseca.
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12. ne sestavi davčnega obračuna, ga ne predloži davčnemu
organu ter ne plača davka na dodano vrednost od blaga na
zalogi v predpisanem roku (tretji in četrti odstavek 73. člena in
drugi odstavek 74. člena);
13. ne popiše izdane, neplačane račune in blago na zalogi, ter
ne izračuna in plača davka na dodano vrednost od blaga na
zalogi (81. in 82. člen);
14. ne iz0a na novo računov v skladu s 83. členom;
15. na dan 31. decembra 1997 ne obračuna vrednosti dobavljenega blaga in opravljenih storitev v skladu s 84. členom;
16. ne plača davka od prometa proizvodov oziroma storitev v
skladu s 85. členom in
17. do 30. junija 1997 ne predloži davčnemu organu prijave za
registracijo .v skladu s 86. členom.
*
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

Za blago na zalogi, ugotovljeno po prejšnjem odstavku, zavezanci določijo prodajno ceno brez prometnega davka ter na
tako ugotovljeno prodajno ceno izračunajo davek na dodano
vrednost po določbah tega zakona.

76. člen

Dobavitelji blaga in storitev morajo na dan 31. decembra 1997
obračunati vrednost dobavljenega blaga in opravljenih storitev in jih zaračunati kupcem. Obveznost se nanaša tudi na
storitve podizvajalcev glavnim izvajalcem storitev.

83. člen
Računi, ki so bili izdani, dobava izdelkov oziroma storitev pa
ni bila opravljena do 31. decembra 1997, se ne štejejo za
podlago za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega davka
po tem zakonu. V primeru uveljavljanja odbitka vstopnega
davka, se morajo računi izdati na novo po določbah tega
zakona.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za račune za predplačila, ki niso bila plačana do 31. decembra 1997.
84. člen

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj
na kraju prekrška posameznik - kupec izdelkov oziroma
prejemnik storitev, če ne zadrži računa neposredno po
odhodu iz prodajalne oziroma drugega poslovnega objekta in
ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi davčnega oziroma tržnega organa (drugi odstavek 43. člena).

Če se po 1. januarju 1998 sestavlja obračun v primerih iz
prejšnjega odstavka, v katerem se izkazuje celotna vrednost
dobavljenih proizvodov ali opravljenih storitev, je davčna
osnova za izračun davka na dodano vrednost le vrednost,
zaračunana za obdobje po 1. januarju 1998.

77. člen
Postopek o prekršku zastara, ko potečeta dve leti od dneva,
ko je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni več
mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška.

Davčna osnova po prejšnjem odstavku se zmanjša tudi za
predplačila, plačana do 31. decembra 1997, ki se nanašajo na
dobavo investicijske opreme in storitev, ki bo opravljena po 1.
januarju 1998.

XV. POSEBNE DOLOČBE

85. člen

78. člen

Davek od prometa proizvodov oziroma davek od prometa
storitev, za katerega je nastala obveznost za obračun do 31.
decembra 1997, se plača v rokih in na način, določen z
zakonom o prometnem davku.

Vlada Republike Slovenije lahko spremeni tolarske zneske iz
3., 63. in 66. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni
razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.
79. člen

Znesek prometnega davka, vsebovan v neizterjanih terjatvah
na dan 31. decembra 1997 in, ki ni bil plačan na podlagi
dokončnega obračuna prometnega davka za obdobje januar
- december 1997, se plača najkasneje do 31. marca 1998.

Podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja
davka na dodano vrednost izdaja minister, pristojen za fi-

86. člen
Glede vseh vprašanj davčnega postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določena s tem zakonom, se uporabljata
zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno
službo.

Osebe, ki so v letu 1996 opravile promet proizvodov oziroma
storitev v višini, ki brez vračunanega prometnega davka presega 2.000.000 tolarjev, morajo najkasneje do 30. junija 1997
predložiti davčnemu organu prijavo za registracijo iz 69. člena
tega zakona.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
81. člen

Davčni organ izda osebam iz prejšnjega odstavka potrdilo o
registraciji najkasneje do 30. novembra 1997.

Davčni zavezanci, ki opravljajo promet proizvodov oziroma
storitev v skladu z zakonom o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 4/92, 71/93 in 16/96 - v nadaljnjem besedilu: zakon o
prometnem davku), morajo na dan 31. decembra 1997 popisati izdane neplačane račune, v katerih je obračunan davek
od prometa proizvodov za dobavljene proizvode oziroma
davek od prometa storitev za opravljene storitve.

87. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo veljati:
1. zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 71/93 in
16/96);
2. zakon o posebnem prometnem davku od izvoznih storitev
(Uradni list RS, št. 45/95)
3. podzakonski predpisi, izdani na podlagi zakona o prometnem davku.

82. člen
Davčni zavezanci, ki opravljajo promet proizvodov v skladu z
zakonom o prometnem davku, morajo na dan 31. decembra
1997 popisati proizvode na zalogi, ki jih vodijo po prodajnih
cenah z vračunanim davkom od prometa proizvodov in davkom od prometa storitev.
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88. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
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OBRAZLOŽITEV
zavezanec opravlja promet blaga oziroma promet storitev. Za
promet storitev se šteje tudi prenos premoženjskih pravic;
dopustitev oziroma opustitev nekega dejanja; opravljanje storitev na podlagi zakona; uporaba storitev, nuđenih iz tujine;
storitve, ki jih opravlja davčni zavezanec svojim zaposlenim
brez plačila ter za zasebno rabo.

1. Splošne določbe (člena: 1 -2)
S predlogom zakona o davku na dodano vrednost se ureja
sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost, ki je vir proračunskih prihodkov Republike Slovenije.
Davek na dodano vrednost temelji na ozemeljski osnovi, kar
pomeni, da se nanaša na promet blaga oziroma storitev, ki se
opravi oziroma se obravnava, kot da se opravi na ozemlju
Republike Slovenije.

V kolikor promet blaga opravlja agent, se šteje, da je promet
opravila oseba, v imenu katere je promet blaga opravljen, kar
pomeni,. da davek na dodano vrednost pri prometu blaga
obračunava dobavitelj in ne agent. Agent obračunava davek
na dodano vrednost le 0(f plačil za svoje storitve, v kolikor ne
gre za storitve, za katere je predpisana oprostitev davka na
dodano vrednost.

2. Davčni zavezanci (členi: 3-6)
Zavezanec za davek na dodano vrednost je vsaka oseba, ki
opravlja obdavčljivo dejavnost, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev opravi dobave blaga oziroma storitev, od katerega se
plačuje davek na dodano vrednost, v višini, ki presega
2.000.000 tolarjev.

Za plačilo za promet blaga oziroma storitev se šteje tudi
plačilo v stvareh ali z nasprotno storitvijo.
4. Kraj opravljenega prometa (členi: 17-23)

V zakonu je Vladi Republike Slovenije dano pooblastilo, da
spremeni ta znesek, če se pomembneje spremeni razmerje
tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.

Načeloma se davek na dodano vrednost plačuje glede na kraj,
v katerem je bilo blago izročeno oziroma glede na kraj, v
katerem so bile opravljene storitve.

V zakonu pa je dana možnost tudi osebam, ki dosegajo manjši
promet od predpisanega, da so registrirani kot zavezanci za
davek na dodano vrednost. Navedena rešitev bo ustrezala
predvsem osebam, ki predpostavljajo, da bodo dosegle mejni
znesek obdavčljivega prometa ali pa osebam, ki načrtujejo
velike izdatke v okviru določenega mejnega zneska.

Kraj opravljenega prometa je lahko opredeljen tudi glede na
vrsto prometa, sedež oziroma prebivališče davčnega zavezanca, kot tudi sedež oziroma prebivališče prejemnika storitev, zato so v zakonu navedene tudi posebne določbe glede
kraja opravljenega prometa v teh primerih.

Zaradi zagotovitve enakih pogojev gospodarjenja na trgu,
zakon določa, da so davčni zavezanci tudi državni organi in
organizacije ter organi lokalne samouprave, kadar nastopajo
na trgu na konkurenčni podlagi.

Kadar blago ni izročeno je promet opravljen v kraju, kjer je
dano na razpolago. Če izročitev blaga vključuje prevoz, je
promet opravljen v kraju, kjer se blago nahaja, ko se začne
odpošiljanje oziroma prevoz blaga.

Poleg določitve davčnega zavezanca zakon opredeljuje tudi
plačnika davka na dodano vrednost, to je tistega, kateremu
davčni zavezanec zaračuna davek pri dobavi blaga oziroma
pri opravljanju storitev.

Za dobavo električne energije, plina, ogrevalne energije,
zamrzovanja oziroma zračnega hlajenja je določeno, da je
opravljen v kraju prejema energije.
Načeloma je promet storitev opravljen v kraju, kjer ima davčni
zavezanec sedež oziroma prebivališče.
>»
Promet storitev, povezan z nepremičnim premoženjem je
opravljen v kraju, kjer nepremičnina leži; promet prevoznih
storitev in storitev v povezavi s prevožom v kraju začetka
prevoza; pri posredniških storitvah pa v kraju izročitve izdelkov oziroma kraju, kjer je storitev opravljena.

3. Predmet obdavčevanja (členi: 7 - 16)
Načeloma se davek na dodano vrednost plačuje od vsakega
prometa blaga in od vsakega prometa storitev, ki se opravi za
plačilo ter od vsakega uvoza blaga, razen od prometa blaga
oziroma storitev, za katerega je predpisana davčna oprostitev.
Izhajajoč iz načela obdavčitve v državi uvoznici, se davek
zaračunava ob vsakem uvozu v skladu s carinskimi predpisi.
Za uvoz blaga se šteje vsak vnos blaga na carinsko območje
Republike Slovenije, razen v primerih, ko zakon določa drugače.

Pri storitvah s področja umetnosti, znanosti, izobraževanja,
športa, zabavnih prireditev; storitvah nakladanja, razkladanja,
skladiščenja in drugih storitvah v povezavi s prevozom; storitvah, ki se opravljajo na izdelkih; cenitvah premičnega premoženja ter storitvah, ki se opravljajo na izdelkih, se za kraj
opravljanja storitev šteje kraj, kjer so storitve dejansko opravljene.

S prometom je mišljen vsak odplačni prenos lastninske pravice na premičnih in nepremičnih stvareh, razen nd zemljiščih, na katerih ni dodane vrednosti. Opredelitev se nanaša na
»materialno lastnino, razen zemljišč'. Materialna lastnina se
lahko nanaša na premično in nepremično premoženje,
vključno s pravicami.

Če so storitve: prenosa in dodeljevanja premoženjskih pravic;
oglaševanja in ekonomske propagande; storitve svetovanja,
inženirjev, odvetnikov, revizorjev in računovodij, tolmačev,
prevajalcev in podobne storitve; bančne, zavarovalne storitve;
posredovanja delovne sile; najema premičnin, razen prevoznih sredstev, nudene iz tujine, se za kraj opravljenih storitev
šteje kraj, kjer ima prejemnik storitev sedež oziroma prebivališče.

Za promet blaga se šteje tudi dobava izdelkov, ki jo opravi
davčni zavezanec svojim zaposlenim, uporaba izdelkov v
zasebne namene ter brezplačna odtujitev oziroma zamenjava
izdelkov, razen poslovnih vzorcev in daril manjših vrednosti
za namene opravljanja dejavnosti. Posebej jeza promet blaga
opredeljena tudi dobava elektrike, plina in ogrevalne energije;
dobava novozgrajenih nepremičnin; prenos lastninske pravice, opravljen na podlagi zakona; dajanje stvari v najem,
vključno s finančnim leasingom; prenos blaga na podlagi
posredniških pogodb ter opravljanje storitev pri uvozu blaga.

Da pa v teh primerih ne bi prišlo do dvojnega obdavčevanja, je
dano pooblastilo ministru za finance, da določi, da se za kraj
opravljanja določenih storitev šteje kraj, kjer se storitev
opravi.
Pri uvozu blaga se za kraj opravljene dobave šteje kraj, kjer je
blago vnešeno na ozemlje Republike Slovenije, razen za
blago, za katero je takoj po vnosu na ozemlje Republike
Slovenije začet drug carinski postopek, kot je postopek sprostitve v prost promet ali postopek začasnega uvoza, kjer se

Načeloma je pri davku na dodano vrednost promet storitev
vsak promet, ki se ne nanaša na promet blaga oziroma promet
zemljišč. S tem je dosežena večja administrativna enostavnost, saj se davčno breme ne razlikuje glede na to, ali davčni
19

poročevalec, št. 29

šteje, da je bilo vnešeno na ozemlje Republike Slovenije tam,
kjer se carinski postopek za to blago zaključi.

namembnega kraja na ozemlju Republike Slovenije. V davčno
osnovo se tudi pri uvozu ne všteva davek na dodano vrednost.
V davčno osnovo se pri uvozu ne vštevajo: cenovni popusti,
priznani zaradi predčasnega plačila ter cenovni popusti in
rabati, ki so priznani kupcu v času dobave.

5. Nastanek davčne obveznosti (členi: 24 - 26)
Načeloma je potrebno davek na dodano vrednost obračunati
oziroma zaračunati na dan dobave oziroma na dan uvoza
blaga oziroma na dan, ko so storitve opravljene.

Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne osnove pri
uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za preračun te vrednosti
v domačo valuto upošteva tečaj, določen v skladu s carinskimi predpisi.

V zakonu so opredeljeni primeri, kdaj se šteje, da je promet
blaga, promet storitev oziroma uvoz blaga opravljen.

Pri prometu rabljenih stvari, nabavljenih od oseb, ki niso
davčni zavezanci, je davčna osnova razlika med prodajno
ceno, ki vključuje davek na dodano vrednost in nabavno
ceno. Če je razlika negativna, je davčna osnova enaka 0.
Natančnejša opredelitev rabljenih stvari bo v pristojnosti ministra za finance.

Šteje se, da je blago dobavljeno oziroma, da so storitve
opravljene, ko je izdan račun ali drug dokument. Če račun
oziroma drug dokument ni izdan v 8 dneh po opravljeni
dobavi blaga oziroma storitev, nastane davčna obveznost, ko
je blago izročeno ali kako drugače dano na razpolago oziroma, ko so storitve dejansko opravljene. Pri dobavi blaga
oziroma storitev, kjer se izdajajo zaporedni računi ali se
opravijo zaporedna plačila je določeno, da nastane davčna
obveznost, ko poteče obdobje, na katero se nanaša račun ali
plačilo. Če pa je plačilo za dobave blaga oziroma storitev
opravljeno pred izročitvijo blaga oziroma pred opravljeno
storitvijo, nastane davčna obveznost na dan prejema plačila,
in sicer v višini prejetega zneska.

Pri začasnem izvozu blaga in ponovnem uvozu po predelavi,
dodelavi ali popravilu, se pri določitvi davčne osnove to blago
obravnava enako kot da bi bili postopki predelave, dodelave
ali popravila opravljeni na ozemlju Republike Slovenije.
V primeru spremembe ali razveljavitve pogodbe, zavrnitve
blaga, delnega ali popolnega neplačila ali, če se cena blaga
ali storitev spremeni po tem, ko je bila dobava blaga ali
storitev opravljena, bo lahko davčni zavezanec spremenil
davčno osnovo na način in ob pogojih, ki jih določi minister,
pristojen za finance.

Pri uvozu blaga nastane davčna obveznost, ko se blago uvozi
na ozemlje Republike Slovenije, razen pri uvozu blaga, za
katerega je začet drug carinski postopek, kot je postopek
sprostitve v prosti promet ali postopek začasnega uvoza, ko
nastane davčna obveznost takrat, ko se zadevni carinski
postopek za to blago zaključi.

V primerih, ko bo vrednost, ki je podlaga za določitev davčne
osnove, določena v tuji valuti, se za preračun te vrednosti v
domačo valuto upošteva srednji tečaj Banke Slovenije na dan
nastanka davčne obveznosti.

Posebej je opredeljen nastanek davčne obveznosti za uvoženo blago, ki je obremenjeno s carinskimi ali drugimi uvoznimi dajatvami, in sicer je to trenutek, ko nastane obveznost
za plačilo teh dajatev. Navedena rešitev se uporablja tudi za
nastanek davčne obveznosti za uvoženo blago, ki ni obremenjeno s carinskimi ali drugimi uvoznimi dajatvami.

7. Davčna stopnja (člen 34)
Stopnja davka na dodano vrednost je določena v odstotku od'
davčne osnove in znaša 20 %.

6. Davčna osnova (členi: 27 - 33)

Enotna stopnja je določena za vsak promet blaga oziroma
storitev ter za vsak uvoz blaga.

Osnovo za obračun davka na dodano vrednost predstavlja
kupnina za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve, s
čimer je mišljeno vse, kar mora prejemnik blaga oziroma
prejemnik storitve ali druga oseba dati, storiti ali plačati za
dobavljeno blago ali opravljene storitve. V davčno osnovo je
potrebno vključiti tudi trošarine in druge davke, če so predpisani; takse in druge dajatve; odvisne stroške, kot so provizije,
stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja, ki jih dobavitelj
zaračuna kupcu oziroma naročniku storitve, razen davka na
dodano vrednost.

S. Davčne oprostitve (členi: 35 - 38)
Oprostitve plačila davka na dodano vrednost so določene v
skladu s smernicami Evropske zveze in se delijo na oprostitve,
predpisane znotraj ozemlja Republike Slovenije, na oprostitve
pri uvozu blaga in na oprostitve pri izvozu blaga in storitev.
Davek na dodano vrednost se ne plačuje od: storitev javne
pošte, razen telekomunikacijskih storitev; oskrbe v bolnišnicah in zdravstvenih ambulantah, ki jih opravljajo osebe javnega prava; ■drugih zdravstvenih storitev, ki jih lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje po posebnih predpisih,
vključno s storitvami in izdelki zobotehnikov; dobav človeških
organov in krvi ter materinega mleka; dejavnosti v institucionalnem socialnem varstvu in od socialnovarstvenih programov in storitev, ki jih opravljajo osebe javnega prava; storitev
predšolske vzgoje in izobraževanja otrok in mladine, šolskega
in univerzitetnega izobraževanja, ki jih nudijo osebe javnega
prava; kulturnih prireditev, ki jih opravijo osebe javnega
prava; storitev radijskih in televizijskih postaj, ki so osebe
javnega prava in, ki niso komercialnega značaja; dobav blaga
in storitev, ki jih opravljajo politične, sindikalne, verske, filozofske, človekoljubne, dobrodelne in podobne organizacije
pod pogojem, da niso opravljene za plačilo, ter od verskih
storitev ter od dobav blaga in storitev, ki jih opravijo te
organizacije, če se opravijo v povezavi z zbiranjem denarnih
sredstev, ki ga te organizacije organizirajo izključno za svojo
lastno korist.
Poleg navedenih oprostitev so predpisane še oprostitve od:
zavarovalniških in pozavarovalniških storitev; finančnega
najema in dajanja v najem nepremičnin za obdobje, daljše od
60 dni, razen: finančnega najema in dajanja v najem hotelskih
in počitniških zmogljivosti; dajanja v najem parkirnih in garažnih prostorov; dajanja v najem trajno instalirane opreme,
skupaj z najemom zgradb, in dajanja v najem trezorjev. Nada-

Po zakonu se v davčno osnovo ne vštevajo znižanja cen,
priznana zaradi predčasnega plačila, cenovni popusti in
rabati, ki so priznani kupcu v času dobave ter stroški, ki so
nastali po kupčevem oziroma naročnikovem naročilu v njegovem imenu in za njegov račun.
Tržna vrednost blaga oziroma storitev v času in kraju opravljene dobave blaga oziroma storitev je kot davčna osnova
določena.v primerih, ko je dobava opravljena brez plačila
oziroma se plačilo ne da določiti oziroma, ko celotno plačilo
ni plačano v denarju ali pa je le delno plačano v denarju. Pri
ugotavljanju davčne osnove se upoštevajo transferne cene s
povezanimi osebami, vendar največ do višine tržnih cen, ki
veljajo za določeno vrsto blaga ali storitev na domačem ali
primerljivem tujem trgu. Pri opredelitvi povezanih oseb se
zakon sklicuje na zakon, ki ureja obdavčitev dobička pravnih
oseb.
Pri uvozu blaga je davčna osnova vrednost blaga, določena v
skladu s carinskimi predpisi, povečana za davke, takse in
druge dajatve, ki se plačujejo izven ozemlja Republike Slovenije in tiste dajatve, ki se plačujejo pri uvozu; trošarine in
druge davke, ki se plačujejo na ozemlju Republike Slovenije;
odvisne stroške, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza
in zavarovanja, ki nastanejo po uvozu blaga do prvega
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Ije se davek ne plačuje od finančnih storitev; veljavnih poštnih
znamk, davčnih znamk ter upravnih in sodnih kolkov ter iger
na srečo.

Davčni zavezanci, ki vodijo zaloge blaga po prodajnih cenah z
vračunanim davkom, so dolžni zagotavljati tudi podatke o
vračunanem davku.

Pri uvozu blaga se davek na dodano vrednost ob izpolnjevanju predpishih pogojev, ne plačuje od:

Davčni zavezanec mora za vsak promet blaga oziroma za
vsako opravljeno storitev, izdati račun in dve kopiji računa.
Račun je vsak dokument, ki ga izda davčni zavezanec ali
druga oseba po njegovem nalogu za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve. Račun je davčni zavezanec dolžan
izdati tudi za vsako plačilo, ki ga pridobi od drugega davčnega zavezanca vnaprej, preden je dokončno opravljena
dobava blaga oziroma storitev.

- končnega uvoza blaga, od katerega se na ozemlju Republike Slovenije ne plačuje davek na dodano vrednost;
- blaga v okviru carinskega tranzitnega postopka; začasno
uvoženega blaga, če je to blago v celoti oproščeno plačila
uvoznih dajatev, razen motornih vozil, ki se registrirajo na
ozemlju Republike Slovenije;
- določenega blaga, če je oproščeno plačila carine, kot npr.
osebne prtljage potnikov; predmetov za gospodinjstvo, razen
motornih vozil; predmetov, priložnostno prejetih iz tujine;
goriv in maziv v tovarniško vdelanih rezervoarjih motornih
vozil itd.;
- ponovno uvoženega blaga, če davčni zavezanec izpolnjuje
predpisane pogoje;
- blaga, ki je namenjeno za službene potrebe diplomatskih in
konzularnih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji,
mednarodnih in meddržavnih organizacij s sedežem oziroma
predstavništvom v Republiki Sloveniji;
- rib, ki se v pristanišča uvozijo z ribiškimi ladjami, registriranimi v Republiki Sloveniji;
- določenih storitev v zvezi z uvozom blaga;
- zlata in drugih plemenitih kovin, bankovcev in kovancev, ki
jih uvaža Banka Slovenije.

Zakon določa obvezne sestavine računa, in sicer: kraj in
datum izdaje ter zaporedno številko; ime in sedež oziroma
stalno prebivališče ter davčno številko izdajatelja računa; ime
in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčno številko prejemnika računa; podatke o vrsti in količini prodanega blaga
oziroma opravljenih storitev; datum odpošiljanja blaga oziroma opravljanja storitev; prodajno vrednost za odposlano
blago oziroma opravljene storitve; seštevek prodajne vrednosti in zneska davka ter podpis in štampiljko izdajatelja računa.
Račun za gotovinski promet izdelkov oziroma storitev pa
mora vsebovati najmanj naslednje podatke: kraj in datum
izdaje ter zaporedno številko; ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ter davčno številko izdajatelja računa; vrednost
prodanega blaga oziroma opravljenih storitev brez vračunanega davka; znesek davka ter seštevek prodajne vrednosti in
zneska davka.

Pri izvozu blaga ter mednarodnih prevozih, se davek na
dodano vrednost ne plačuje od:

Obveznost izdajanja računov se ne nanaša na prodajo kmetijskih pridelkov na tržnicah ter na prodajo tiska na premičnih
stojnicah in na javnih mestih.

- blaga, ki ga davčni zavezanec izvozi ali ponovno izvozi iz
ozemlja Republike Slovenije oziroma, ki ga za njegov račun
izvozi druga oseba;
- storitev, opravljenih na ozemlju Republike Slovenije, če so
namenjene za porabo ali uporabo v tujini in, če ima prejemnik
storitve sedež, sedež poslovne enote, stalno ali začasno bivališče izven ozemlja RS;
- storitev na blagu, ki je bilo pridobljeno ali uvoženo z
namenom, da bo na ozemlju Republike Slovenije predelano
oziroma popravljeno, če ga izvozi oseba, ki zagotavlja te
storitve ali naročnik storitev, če nima sedeža na ozemlju
Republike Slovenije;
- blaga in storitev na podlagi diplomatskih in konzularnih
sporazumov;
- blaga, ki ga pooblaščene organizacije izvozijo kot del
njihovih človekoljubnih oziroma dobrodelnih dejavnosti;
- prevoznih in drugih odpremnih storitev, opravljenih neposredno v zvezi z izvozom blaga;
- mednarodnega potniškega in blagovnega letalskega in
ladijskega prevoza, razen za neposlovne namene.

V zakonu je določeno tudi, da bo moral kupec izdelkov
oziroma prejemnik storitve račun zadržati neposredno po
odhodu iz prodajalne oziroma drugega poslovnega prostora,
in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega oziroma tržnega organa.
V zakonu je v tem poglavju določena tudi obveznost plačila
davka na dodano vrednost v primerih, ko oseba, ki ni davčni
zavezanec, v izdanih račuiilh za opravljene dobave blaga
oziroma storitev, posebej izkazuje davek na dodano vrednost.
10. Izračun davka na dodano vrednost (členi: 45-49)
Davčni zavezanec izračuna davek na dodano vrednost od
davčne osnove z uporabo predpisane stopnje na način, ki je
določen v 46. členu, in sicer kot zmnožek davčne osnove in
koeficienta, ki se izračuna kot količnik, v katerem je v števcu
višina davčne stopnje, v imenovalcu pa številka 100, če v
davčno osnovo ni vključen davek na dodano vrednost. Izračunan davek se zaokroži na 50 stotinov navzgor ali navzdol.
Z uporabo preračunane stopnje se davek izračuna le, kadar
tako določa zakon.
Pri uporabi preračunane stopnje se davek izračuna kot zmnožek cene, ki vključuje davek na dodano vrednost in koeficienta, ki se izračuna kot količnik, v katerem je v števcu predpisana davčna stopnja, v imenovalcu pa vsota številke 100 in
predpisane davčne stopnje. Izračunan koeficient se zaokroži
na štiri decimalna mesta. Izračunan davek se zaokroži na
enak način, kot pri davku, izračunanem z uporabo predpisane
stopnje.
Pri uvozu blaga se davek na dodano vrednost obračunava in
plačuje po postopku in na način, ki je določen za obračunavanje in plačevanje uvoznih dajatev po carinskih predpisih.

9. Obveznosti davčnih zavezancev (členi: 39-44)
Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti
vse podatke, potrebne za obračunavanje in plačevanje davka
na dodano vrednost, še posebej pa podatke o: nabavah blaga
in storitev, ločeno najmanj po nabavah v Republiki Sloveniji in
iz uvoza; dobavah blaga in storitev, ločeno najmanj po dobavah v Republiki Sloveniji, v izvoz ter dobavah blaga in storitev,
od katerih se ne plačuje davek na dodano vrednost; dobavah
blaga in storitev kupcem, ki niso davčni zavezanci; prejetih in
izdanih računih oziroma drugih dokumentih; skupni vrednosti opravljenih dobav blaga in storitev; skupni vrednosti
obdavčljivih dobav blaga in storitev, opravljenih davčnim
zavezancem in kupcem oziroma naročnikom, ki niso davčni
zavezanci ter skupni vrednosti opravljenih dobav blaga in
storitev, od katerih se ne plačuje davek na dodano vrednost;
izstopnem davku; skupni vrednosti prejetega blaga in storitev; vrednosti prejetega blaga in storitev z vračunanim davkom ter vrednosti prejetega blaga in storitev, ki ne vključuje
davka; vstopnem davku; višini njegove davčne obveznosti in o
vplačilu davka; zahtevkih za vračilo davka ter o njegovem
vračilu.

11. Obračun davka na dodano vrednost (členi: 50-65)
Davek na dodano vrednost je vrsta davka, ki se plačuje na
podlagi obračuna, ki ga izvrši davčni zavezanec sam.
Davek obračuna davčni zavezanec na podlagi računov in
drugih dokumentov, ki jih za svoje dobave blaga oziroma
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storitev, izda v obračunskem oziroma v davčnem obdobju ter
na podlagi računov oziroma drugih dokumentov, ki jih prejme
v istem obdobju.
Mesečni oziroma trimesečni obračun ter letni obračun davka
na dodano vrednost sestavi in predloži davčnemu organu v
rokih in na način, določen v zakonu o davčnem postopku.
V zakonu o davčnem postopku je določeno, da mora davčni
zavezan'ec predložiti obračun davka na dodano vrednost pristojnemu davčnemu uradu zadnjega dne naslednjega meseca
po poteku davčnega obdobja, letni obračun pa mora predložiti do 31. marca tekočega leta, in sicer na podlagi podatkov iz
knjigovodskih listin, ki so bile podlaga za obračun in plačilo
davka s stanjem na dan 31. decembra tistega leta, za katero
sestavlja obračun.
V primeru, da davčni zavezanec ne predloži obračuna davka
na dodano vrednost v predpisanem roku in na predpisan
način, lahko pristojni davčni urad z oceno določi davčno
osnovo ter izda odločbo o odmeri davka. Ocena davčne
osnove ter izdaja odločbe, se opravi po zakonu o davčnem
postopku.
V zakonu o davčnem postopku so določeni tudi roki in način
plačila davka na dodano vrednost.

Pravico do obitka vstopnega davka bo davčni zavezanec
uveljavljal na podlagi dokazil o plačilu davka (prejeti računi,
carinske deklaracije).
Davčni zavezanec v davčnem obračunu ugotovi znesek
obveznosti za plačilo davka na dodano vrednost tako, da od
zneska izstopnega davka na dodano vrednost v obračunskem
obdobju, odšteje znesek vstopnega davka za isto obdobje.
Če je znesek izstopnega davka v obračunskem obdobju večji
od zneska vstopnega davka v istem obdobju, davčni zavezanec plača razliko v rokih, določenih v zakonu o davčnem
postopku. Če je znesek izstopnega davka v obračunskem
obdobju manjši od zneska vstopnega davka v istem obdobju,
se davčnemu zavezancu razlika všteva v plačila v naslednjih
obračunskih obdobjih.
Le davčnemu zavezancu - izvozniku, ki v zaporednih mesečnih obračunih izkazuje presežek vstopnega davka, se vrne
vstopni davek najkasneje v 8 dneh po predložitvi mesečnega
oziroma davčnega obračuna, in sicer pod pogoji in na način,
ki ga določi davčni organ.
12. Vračilo davka na dodano vrednost (členi: 66-68)

Davčni zavezanec bo moral plačati davek najpozneje do
dneva predložitve mesečnega oziroma trimesečnega obračuna.

Določbe zakona o vračilu davka na dodano vrednost se nanašajo na kupce - tuje fizične osebe, ki kupijo blago v Republiki
Sloveniji in ga odnesejo v tujino ter na tuje pravne oziroma
fizične osebe, ki so davčni zavezanci po predpisih tujih držav,
če je izpolnjen pogoj vzajemnosti.

Za davčno obdobje, za katerega davčni zavezanec sestavi
končni obračun davka na dodano vrednost, je določeno koledarsko leto.
Obračunsko obdobje je obdobje, za katero davčni zavezanec
obračunava in plačuje davek na dodano vrednost med letom,
in je določeno kot koledarski mesec oziroma koledarsko
trimesečje.
Davčni zavezanec ima pravico, da odšteje od davka na
dodano vrednost, ki ga mora plačati od obdavčljivih dobav
izdelkov oziroma storitev (izstopni davek), opravljenih v obračunskem oziroma davčnem obdobju, davek na dodano vrednost, ki ga je plačal od blaga oziroma storitev (vstopni davek),
uporabljenih za opravljanje te dejavnosti v istem obdobju.

Način vračila davka na dodano vrednost bo v skladu s pooblastilom v zakonu, določil minister za finance.
13. Registracija davčnih zavezancev (členi: 69-74)
V poglavju o registraciji davčnih zavezancev so opredeljene
obveznosti davčnih zavezancev glede predložitve prijave za
registracijo ter prenehanja registracije, za davčni organ pa
določeni roki, v katerih mora izdati davčnemu odločbo o
registraciji.
14. Kazenske določbe (členi: 75-77)

Davčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega davka
tudi od blaga in storitev, ki se uporabljajo za namene obdavčljive dejavnosti, ki jo opravi izven ozemlja Republike Slovenije
pod pogojem, da bi bila priznana pravica do odbitka vstopnega davka, če bi se dejavnost opravila na ozemlju Republike
Slovenije; izvoza blaga vključno s prevoznimi in drugimi
odpremnimi storitvami, opravljenimi neposredno v zvezi z
izvozom blaga, izvoza storitev pod pogoji, določenimi v 2.
točki 38. člena ter za dejavnosti, ki so oproščene plačila davka
na dodano vrednost v skladu s 3. točko 38. člena tega zakona.

Kršitve določb zakona o davku na dodano vrednost so opredeljene kot prekrški, kot sankcija pa so predvidene denarne
kazni od 400.000 do 6.000.000 za posameznike v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti ter od 1.000.000 do
6.000.000 za pravne osebe.
Za odgovorno osebo pravne osebe je denarna kazen predvidena v višini 200.000 dp 1.000.000 tolarjev.
Denarna kazen 5.000 tolarjev je določena za posameznika,
kupca izdelkov oziroma naročnika storitev, če ne zadrži
računa in ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi davčnega oziroma tržnega organa.

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka vstopnega davka,
zaračunanega od prometa blaga oziroma storitev, ki ga je
opravil v imenu in za račun kupca oziroma naročnika storitve.
Davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, ki je po tem zakonu
oproščena plačila davka na dodano vrednost, nima pravice do
odbitka ystopnega davka; zavezanec, ki prejema subvencije
in dotacije iz proračunov, nima pravice do odbitka vstopnega
davka v tistem delu, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, ki
se financira iz teh sredstev.

15. Posebne določbe (členi: 78-80)
V 78. členu je dano pooblastilo Vladi, da lahko uskladi tolarske zneske z ECU, če se pomembneje spremeni razmerje
tolarja proti ECU.

Davčni zavezanec tudi nima pravice do odbitka vstopnega
davka od dobavljenega blaga in storitev, ki se ne morejo šteti
za stroške opravljanja obdavčljive dejavnosti (osebnih avtomobilov, izdatkov za reprezentanco; naftnih derivatov, ki se
uporabljajo pri uporabi privatnih motornih vozil za službene
namene).
V primerih, ko davčni zavezanec opravlja poleg obdavčljive
dejavnosti tudi dejavnosti, ki so oproščene plačila davka na
dodano vrednost, za katere nima pravice do odbitka vstopnega davka, mora sorazmerno zmanjšati odbitek davka. Način
zmanjšanja odbitka davka v teh primerih, bo določil minister
za finance.
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V 79. členu je dano pooblastilo ministru za finance, da za
izvajanje zakona izda podrobnejše predpise, v 80. členu pa je
določba glede subsidiarne uporabe zakona o davčnem postopku.
16. Prehodne in končne določbe (členi: 81-88)
V prehodnih določbah je predviden prehod iz sedanjega
sistema obdavčitve v maloprodaji na nov vsefazni prometni
davek in s tem povezani nujni administrativni ukrepi.
Zakon naj bi se začel uporabljati 1. januarja 1998.
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vrednost. Stopnje oziroma zneski trošarin so namreč določeni ob predlagani stopnji davka na dodano vrednost tako, da
se bo zagotovil čim milejši prehod iz sedanjega sistema
obdavčitve prometa izdelkov in storitev, na nov sistem.

ZAKON O TROŠARINAH
UVOD

Z uvedbo zakona o trošarinah bo obdavčevanje izdelkov, za
katere se plačuje trošarina, neposredno primerljivo s sistemom obdavčevanja v državah članicah Evropske zveze.

1. OCENA STANJA
V Republiki Sloveniji je obdavčevanje prometa izdelkov urejeno z naslednjimi zakoni:

3. CIUI IN NAČELA ZAKONA

- zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št.4/92, p.9/
92, 12/93 - odločba US, 71/93 in 15/96),
- zakonom o posebnem prometnem davku od cigaret (Uradni
list RS, št.71/93) in
- zakonom o posebnem prometnem davku od alkoholnih
pijač (Uradni list RS, št.71/93).

S predloženim zakonom se v okviru reforme posrednih dajatev usklajuje sistem posebnih dajatev - trošarin s sistemi, ki
so v veljavi v državah Evropske zveze.
«
S trošarino bodo obdavčeni alkohol in alkoholne pijače,
tobačni izdelki ter naftni derivati, torej izdelki, ki jih ni moč
nadomestiti s podobnimi izdelki, zaradi česar je preprečeno
bistveno zmanjšanje oziroma opustitev njihove uporabe (t. im.
monopolni izdelki). Razvrstitev naftnih derivatov in alkoholnih
pijač znotraj posameznih skupin je pripravljena na podlagi
kombinirane nomenklature carinske tarife, ki je tudi podlaga
za razvrstitev izdelkov v Evropski zvezi.

Obdavčevanje alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in naftnih
derivatov odstopa od ureditev v Evropi, kjer je za tovrstne
izdelke v večini primerov predpisana posebna dajatev v fiksnem znesku (trošarina), ki se vključuje v davčno osnovo za
davek na dodano vrednost.
Po sedanjem sistemu se alkoholne pijače, poleg trošarine
obdavčujejo s povečano stopnjo prometnega davka (temu
primerno je prilagojena višina trošarine), pri obdavčevanju
cigaret se trošarina doda znesku, v katerem je že znesek
prometnega davka, naftni derivati, ki se uporabljajo kot
pogonsko gorivo pa so glede na osnovno stopnjo, obdavčeni
z močno zvišanimi stopnjami.

Trošarinski izdelki bodo postali predmet obdavčitve tako pri
proizvodnji, kot pri uvozu (vnosu izdelkov na carinsko
območje Republike Slovenije), kar pomeni enako davčno
obremenitev teh izdelkov in s tem enak položaj udeležencev
na trgu.
Trošarina se bo plačevala od: volumna (liter, hektoliter), teže
(1.000 kilogramov), alkoholne moči (prostorninska moč alkohola) in količine (1.000 kosov).

Obdavčevanje s fiksnim zneskom od davčne osnove je ena od
značilnosti obdavčevanja s trošarino, vendar pa glede na
sedanjo ureditev obdavčevanja cigaret ne moremo govoriti o
trošarini, ki je uveljavljena v državah Evropske zveze.

Vrednost izdelka kot davčna osnova bo, zaradi ekonomičnosti
pri obdavčevanju, določena za alkohol oziroma alkoholne
pijače ter tobačne izdelke, ki jih potnik prinese s seboj iz
tujine, če niso namenjeni za nadaljnjo prodajo in niso oproščeni plačila uvoznih dajatev oziroma za naftne derivate, ki
niso v standardnih rezervoarjih motornih vozil, plovil ali letal,
ki prihajajo iz tujine in za katere je po carinskih predpisih
potrebno plačati uvozne dajatve, razen za izdelke, za katere je
stopnja trošarine 0.

Za trošarino v državah Evropske zveze je namreč značilno, da
se prišteje k osnovi za prometni davek, kar prikažemo kot:
(davčna osnova + trošarina) x prometni davek,
medtem ko je poenostavljeni prikaz obdavčitve cigaret v
Republiki Sloveniji naslednji:

Za poslovanje s trošarinskimi izdelki bodo predpisana
posebna pravila oziroma pogoji poslovanja z namenom, da se
v čim večji meri prepreči davčna utaja oziroma zlorabe pri
nabavi, izdelovanju ter prodaji teh izdelkov.

(davčna osnova x prometni davek) + trošarina.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
t
S sprejemom zakona o prometnem davku leta 1992, se je
začela reforma sistema prometnega davka oziroma sistema
obdavčevanja izdelkov in storitev, katere cilj je prehod na
sistem davka na dodano vrednost in na sistem trošarin.

Temeljni cilj zakona je, da se sistem obdavčevanja tovrstnih
izdelkov uskladi s sistemi, ki so v veljavi v Evropski zvezi.
A. Alkohol In alkoholne pijače

Cilj uveljavitve zakona o davku na dodano vrednost in zakona
o trošarinah je pogojen z vključevanjem Republike Slovenije v
evropske gospodarske tokove.
Trošarine veljajo za fiskalno izredno pomembne 'davke, s
katerimi se običajno obdavčujejo alkohol in alkoholne pijače,
tobačni izdelki in naftni derivati. Državni sektor lahko izdelovanje naštetih izdelkov sam organizira in monopolizira, zaradi
pridobivanja dohodkov, če pa je izdelovanje organizirano v
zasebnih podjetjih, je obdavčeno s trošarinami, ki so praviloma povezane s sistemom davka na dodano vrednost.

Za pivo je predlagana trošarina v višini 400 tolarjev (2,35 ECU)
za 1% prostorninske moči alkohola na hektoliter piva (najnižja
predpisana trošarina je 1,87 ECU), v Evropski zvezi pa je
možna davčna osnova tudi odstotek ekstrakta v osnovni sladici. V državah z enako davčno osnovo, kot je predlagana v
Republiki Sloveniji, imajo naslednje zneske trošarine: Finska
27,42 ECU, Francija, Velika Britanija in Irska pa med 1,91 in
19,77 ECU, kar primerjalno pokaže, da je predlagana trošarina
med nižjimi, določen najnižji predpisani znesek pa presega za
25%.

Sistem trošarin je v razvitih državah ločen od splošnega
prometnega davka - davka na dodano vrednost. Za izdelke,
ki so obdavčeni s trošarino (alkohol in alkoholne pijače,
tobačni izdelki ter naftni derivati), se uporabljajo natančnejši
predpisi o prometu in razpolaganju. Za te izdelke je značilno,
da jih načeloma ni mogoče nadomestiti z drugimi podobnimi
izdelki, zato je povpraševanje po teh izdelkih relativno togo.
Poleg tega so finančni učinki davkov, od večine teh skupin
izdelkov, relativno večji od finančnih učinkov ostalih izdelkov.

Trošarina za mirna vina je v predlogu zakona 0 tolarjev, kar je
tudi najnižji predpisani znesek v Evropski zvezi. Enak znesek
(0 ECU) je določen še v sedmih državah (Avstrija, Nemčija,
Grčija, Španija, Italija, Luksemburg in Portugalska), Francija
ima trošarino v višini 3,35 ECU, v Belgiji, na Danskem in
Nizozemskem pa je razpon zneskov med 37,22 in 86,95 ECU.
Finska, Velika Britanija in Irska imajo uveljavljeno trošarino
med 180,15 in 394 ECU, Švedska pa predpisuje trošarino v
razponu od 0 do 470 ECU, v odvisnosti od vsebnosti alkohola.

Zaradi medsebojne odvisnosti, je zakon o trošarinah
potrebno uveljaviti hkrati z zakonom o davku na dodano

Najnižja trošarina za peneča vina v Evropski zvezi je 0 ECU, v
predlogu zakona pa je za to vrsto vin predvidena trošarina 900
tolarjev (5,29 ECU), kar je najnižji znesek med državami, ki
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predpisujejo trošarino za peneča vina. Trošarine za peneča
vina ne predpisujejo Grčija, Španija, Italija, Luksemburg in
Portugalska. V Franciji je trošarine 8,36 ECU, v sedmih državah je trošarina med 97,44 in 284,24 ECU, na Irskem je 543
ECU, Švedska pa predpisuje trošarino v razponu od 143,99 do
470,95 ECU, v odvisnosti od vsebnosti alkohola.

Predlagani fiksni znesek trošarine za cigarete je 663 tolarjev
(3,90 ECU) za 1.000 kosov cigaret. V devetih državah Evropske
zveze se fiksni znesek trošarine giblje med 2,52 in 17,15 ECU,
na Nizozemskem je 31 75 ECU in v Nemčiji 43,18 ECU, Danska, Velika Britanija in Španija pa imajo fiksni znesek določen
med 67,26 in 81,20 ECU. Predlagani fiksni znesek trošarine za
cigarete je tako v primerjavi z državami članicami Evropske
zveze med najnižjimi.

Predlagana trošarina za alkoholizirane pijače je 6.750 tolarjev
(39,70 ECU), najnižja trošarina v evropski zvezi je 45 ECU.
Sest držav predpisuje trošarino med 45 in 86,87 ECU, Danska
130,76 ECU, v Franciji, Veliki Britaniji in Irskem je v razponu
med 213,47 in 394,05 ECU. Visoko trošarino predpisuje Finska, 836,01 ECU, tri države pa predpisujejo trošarino glede na
vsebnost alkohola (Avstrija od 51,75 do 147,85 ECU, Nizozemska od 86,87 do 170,26 ECU in Švedska od 283,65 do 470,95
ECU), Portugalska pa ima trošarino 40,87 ECU.

Predlagana proporcionalna obdavčitev cigaret v Sloveniji je
35,38% cene na drobno. V devetih državah se ta odstotek
giblje v razponu med 41 in 56%, v petih državah med 20% in
24,8%, le Švedska ima stopnjo 0, kar nas po primerjavi uvršča
med države, ki zmerno obdavčujejo cigarete.
Če za cigarete poleg trošarine obračunamo še davek na
dodano vrednost (v višini 20%), predstavlja predlagana
obdavčitev v Sloveniji v prvem letu 64,22% cene cigaret najpopularnejšega cenovnega razreda. V dvanajstih državah Evropske zveze se davčna obremenitev giblje med 68,66 in 77,59%,
v treh državah pa med 81,70 in 84,56%, kar pomeni, da
obdavčitev ne dosega najnižje obdavčitve, ki velja v državah
Evropske zveze.

Predlagana trošarina za hektoliter čistega alkohola je 164.133
tolarjev (965,48 ECU). Najnižja predpisana trošarina v Evropski zvezi je 550 ECU. V spodnji razred obdavčitve (trošarine
med 550 in 739 ECU) sodi pet držav, v srednji razred, trošarine
med 1.062 in 2.757 ECU osem držav, Finska in švedska pa
imata višjo trošarino (prva med 167,20 in 5.016,08 ECU, v
odvisnosti od vsebnosti alkohola, druga pa 5.131,68 ECU).

Za cigare in cigarilose je s smernicami Evropske zveze predpisana najnižja stopnja 5% cene na drobno izdelkov najpopularnejšega cenovnega razreda, oziroma najmanj 7 ECU za 1.000
kosov.

Za alkohol in alkoholne pijače, ki jih potnik predloži carinskemu organu pri svojem prihodu na carinsko območje Republike Slovenije in niso namenjene za nadaljnjo prodajo in ki
niso oproščene plačila uvoznih dajatev, je predlagana trošarina v višini 30% od carinske vrednosti izdelka, razen za
izdelke, za katere je predlagana trošarina 0.

Predlagani fiksni znesek trošarine za cigare in cigarilose v
Sloveniji je 0 tolarjev, kar je enako dvanajstim državam Evropske zveze, na Danskem znaša 26,29 ECU, v Veliki Britaniji
109,82 ECU in 109,99 ECU. Vendar pa imata Velika Britanija in
Irska stopnjo proporcionalne trošarine 0%, Nemčija in Nizozemska 5%, sledi skupina štirih držav s po 10%, Avstrija s 13%
ter še šest držav, kjer se stopnja proporcionalne trošarine
giblje med 20 in 46%. V Sloveniji predlagana proporcionalna
stopnja v višini 32% cene na drobno, uvršča obdavčitev v
Sloveniji v sredino držav Evropske zveze.

B. Tobačni izdelki
Trošarina za tobačne izdelke temelji na kombiniranem načinu
obdavčevanja, kar pomeni, da so tobačni izdelki obdavčeni s
fiksnim in proporcionalnim zneskom.
Fiksni znesek je določen na enoto izdelka, kar pomeni, da
velja za enoto 1.000 kosov oziroma en kilogram, neodvisno od
vrste tobačnega izdelka znotraj posameznih skupin tobačnih
izdelkov. Izračuna se na podlagi cene na drobno tistega
tobačnega izdelka, ki se na slovenskem trgu najbolj prodaja
(ti. najpopularnejša vrsta izdelka). Cena na drobno najbolj
prodajanega tobačnega izdelka se določa na podlagi podatkov preteklega leta.

Za drobno rezani tobak za kajenje je s smernicami Evropske
zveze predpisana najnižja stopnja 30% cene na drobno najbolj prodajanega tobaka (za ostali tobak za kajenje 20%),
oziroma najmanj 20 ECU za en kilogram drobno rezanega
tobaka (15 ECU za en kilogram ostalega tobaka za kajenje).
Predlagani fiksni znesek trošarine za obe vrsti tobaka je 0
tolarjev, proporcionalni pa 32%, kar ustreza povprečni trošarini v državah Evropske zveze. Za tobačne izdelke, ki jih
potnik prinese s seboj iz tujine, če niso namenjeni za nadaljno
prodajo in, ki niso oproščeni plačila uvoznih dajatev, je predlagana trošarina v višini 20% od carinske vrednosti izdelka.

Proporcionalen znesek se izračuna z uporabo v odstotku
določene stopnje od davčne osnove, ki jo predstavlja cena na
drobno za 1.000 kosov oziroma en kilogram izdelka, za katerega se trošarina računa.
Glede na potrošnjo tobačnih izdelkov so najpomebnejša skupina cigarete. Smernice Evropske zveze predpisujejo, da znesek trošarine (fiksne in proporcionalne) ne sme biti manjši od
57% cene na drobno, najbolj prodajanih vrst cigaret. Odločitev glede razmerja med fiksno in proporcionalno trošarino je
prepuščena posamezni državi. Pri tem velja edina omejitev za
proporcionalno trošarino, ki mora znašati od 5% do 55%
maloprodajne cene.

C. Naftni derivati
Zastavljeni sistem trošarin za naftne derivate je zasnovan na
uveljavljenemu sistemu trošarinskih skupin v Evropski zvezi.
Navedeni sistem loči pet osnovnih skupin naftnih derivatov:
skupino bencina, skupino plinskega olja, skupino utekočinjenega naftnega plina in metana, skupino kerozina ter skupino
kurilnega olja - mazuta. V okviru naštetih skupin so nadalje
določene podskupine. Skupina bencina je razdeljena v podskupini osvinčenega in neosvinčenega bencina. Za skupine
plinskega olja, tekočega naftnega plina in metana ter kerozina so podskupine določene glede na različen namen
potrošnje derivatov. Tako so navedeni trije osnovni nameni:
gorivo za pogon, za industrijsko - komercialni namen ter za
ogrevanje. Industrijsko komercialni namen se nanaša na uporabo derivata za statične delovne stroje oz. stroje v gradbeništvu in strojegradnji ter za vozila, ki niso namenjena za vožnjo
po javnih cestah.
Zgoraj omenjeni sistem je uveljavljen zato, da se na nivoju
Evropske zveze lahko enotno predpišejo minimalni zneski
posameznih trošarin, ki jih morajo države članice upoštevati
ob določanju trošarin v svojih državah. Splošno načelo Evropske zveze je, da vsaka država članica lahko letno prilagodi in
objavi posamezne zneske trošarin, ki morajo dosegati vsaj
minimum predpisanih zneskov.

Predlagana stopnja trošarine za cigarete temelji na cenovnem
razredu 150 tolarjev za dvajset cigaret oziroma glede na
davčno osnovo, znaša 7.500 tolarjev za 1.000 kosov cigaret.
Predlagana celotna trošarino v višini 44,22% cene cigaret
najpopularnejšega cenovnega razreda pa ne dosega najnižje
obdavčitve, ki je predpisana v Evropski zvezi. Predlagatelj
ocenjuje, da bi enkratna prilagoditev višine obdavčitve imela
negativne posledice predvsem na področju gibanja cen, zato
predvideva dvoletno prehodno obdobje, s tem, da naj bi v
drugem letu po uveljavitvi zakona stopnja obdavčitve znašala
50% cene na drobno najbolj prodajanih cigaret in tretje leto
57%.
S predlagano obdavčitvijo v prvem letu veljavnosti zakona bi
tako dosegli nevtralen cenovni in finančni učinek obdavčitve
v primerjavi z veljavnim sistemom.
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Trošarine za naftne derivate so predpisane v absolutnih zneskih na tisoč naturalnih enot. Tako se pri naftnih derivatih
nanašajo na 1.000 litrov oziroma 1.000 kilogramov.

predpisane trošarine različne. Belgija, Španija in Luksemburg
nimajo predpisane trošarine, v treh državah se giblje med
47,11 in 73,8 ECU, v preostalih državah pa med 140,62 in
287,57 ECU.

Posledica te prilagoditve bo nekoliko spremenjen medsebojni
odnos cen na drobno za nekatere derivate. Posebno to velja
za bencin, plinsko olje in kerozin, kjer predlagane trošarine
upoštevajo minimalno predpisane zneske v Evropski zvezi. V
primerih, kjer trošarine minimalnih zneskov ne dosegajo, bo
nadaljnjo prilagoditev potrebno izvesti postopoma v naslednjih letih oziroma najkasneje do zaključka prehodnega
obdobja, ki je v vsaki novi članici Evropske zveze dogovorjeno
in priznano ob vključitvi v polnopravno članstvo zveze. Predlagani zneski trošarin so tudi v predlogu zakona o trošarinah
navedeni po zgoraj naštetih skupinah in podskupinah.

Peta skupina, katera po dogovoru v Evropski zvezi nima
nadaljnih podskupin, se nanaša na kurilno olje - mazut.
Predlagana trošarina je 4.800 tolarjev (28,24 ECU) za 1.000
kilogramov. Minimalni znesek trošarine v Evropski zvezi je 13
ECU. V trinajstih državah Evropske zveze se giblje trošarina
med 13,08 in 46,57 ECU, le Danska in Švica predpisujeta
bistveno višjo trošarino 177,66 oziroma 262,85 ECU. Za naftne
derivate, ki se uvažajo ter niso namenjeni za nadaljno prodajo
in niso oproščeni plačila uvoznih dajatev, je predlagana trošarina v višini 30% od carinske vrednosti izdelka, razen za
izdelke, za katere je predlagana stopnja 0.

Prva skupina derivatov se nanaša na bencine, pri čemer je
ločena podskupina osvinčenih bencinov in letalskega goriva
od podskupine neosvinčenih bencinov. Predlagana trošarina
za osvinčeni in letalski bencin je 57.290 tolarjev, kar je v
primeru osvinčenega bencina enako predpisani najnižji trošarini 337 ECU za 1.000 litrov. Nižja trošarina, vendar precej nad
določenim najnižjim zneskom velja na Irskem (371,26 ECU) in
v Španiji (393,68 ECU). Bistveno višja in sicer med 532,85 in
584,77 ECU, je predpisana v petih državah Evropske zveze.

4. USKLADITEV S SMERNICAMI EVROPSKE ZVEZE
Predlog zakona je pripravljen na podlagi smernic Evropske
zveze, ki se nanašajo na trošarine, in sicer: smernica 92/12/
EEC z dne 25. februarja 1992 (splošne določbe o izdelkih
obdavčenih s trošarino ter njihovi izdelavi, gibanju in nadzoru), smernica 92/83/EEC z dne 19. oktobra 1992 (obdavčitev
alkohola in alkoholnih pijač), smernice 72/464/EEC z dne 19.
decembra 1972, 79/32/EEC z dne 18. decembra 1978, 92/78/
EEC z dne 19. oktober 1992 (obdavčitev tobačnih izdelkov) in
smernica 92/81/EEC z dne 19. oktobra 1992 (obdavčitev naftnih derivatov).
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Predlagana trošarina za neosvinčeni bencin je 48.790 tolarjev,
kot je predpisana najnižja trošarina v Evropski zvezi (287
ECU). Grčija, Luksemburg in Španija predpisujejo trošarino
med 345,82 in 361,6 ECU, ostale države Evropske zveze pa
znatno višjo in sicer od 400,91 do 544,70 ECU.

Ker je trošarina na posamezen izdelek in stopnja davka na
dodano vrednost v medsebojni odvisnosti, so trošarine določene ob predlagani 20% stopnji davka na dodano vrednost.
Trošarine so preračunane v ECU, kar omogoča primerjavo z
najnižjimi (ciljnimi) zneski, predpisanimi v Evropski zvezi,
hkrati pa omogoča tudi primerjavo s trošarinami v posameznih državah Evropske zveze. Preračun v ECU je izdelan po
tečaju 1 ECU = 170 tolarjev.

V drugi trošarinski skupini - plinsko olje je predlagana trošarina za podskupino pogonskih goriv v višini 41.650 tolarjev,
kar je toliko, kot je najnižja stopnja v Evropski zvezi, ki znaša
245 ECU. Za industrijsko komercialni namen je predlagana
stopnja 16.263 tolarjev (95,66 ECU), najnižja predpisana je 18
ECU in za gorivo za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) 6.460
tolarjev (38 ECU), najnižja je 18 ECU. Obdavčitev plinskega
olja za pogon v vseh državah članicah Evropske zveze presega najnižjo predpisano stopnjo 245 ECU, in znaša do 401,76
ECU. Za industrijsko komercialni namen predpisuje le Francija trošarino 0 ECU, v osmih državah znaša od 18,98 do 76,72
ECU, v šestih državah pa med 116,04 in 315,18 ECU. Francija
predpisuje stopnjo 0 ECU tudi za ogrevanje, v Belgiji in Italiji
znaša 5,31 ECU, v ostalih dvanajstih državah pa od 27,45 do
386,79 ECU.

Z zakonom o trošarinah ter zakonom o davku na dodano
vrednost je predvidena nadomestitev finančnih učinkov po
zakonu o prometnem davku, posebnem prometnem davku od
prometa izvoznih storitev, zakonu o posebnem prometnem
davku od alkoholnih pijač ter zakonu o posebnem prometnem
davku od cigaret.
Na podlagi izračunanih učinkov uvedbe davka na dodano
vrednost in trošarin za leto 1994, predlagatelj ocenjuje, da bi
znašal učinek trošarin, ob nespremenjenih davčnih obremenitvah alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in naftnih derivatov,
okoli 5,3% bruto domačega proizvoda. Glede na to, da predlagamo povišanje davčne obremenitve motornih bencinov na
obvezni mimimalni nivo v Evropski zvezi, bo finančni učinek
trošarin še nekoliko večji.

V tretjo skupino in podskupine po namenu potrošnje sta
uvrščena utekočinjeni naftni plin in metan. Za tekoči naftni
plin in metan, kot pogonsko gorivo, je predlagana trošarina
33.914 tolarjev (199,49 ECU) za 1.000 kilogramov. Najnižja
trošarina v Evropski zvezi je 100 ECU. Belgija in Finska ne
predpisujeta trošarine, na Nizozemskem je 36,57 ECU, v štirih
državah je med 102,38 in 153,25 ECU, v dveh med 266,13 in
279,85 ECU, v preostalih šestih pa med 306,15 in 802,23 ECU.
Za industrijsko komercialni namen predlaga zakon trošarino
0 tolarjev, najnižja trošarina v Evropski zvezi pa je 36 ECU.
Pregled po državah pokaže, da imajo štiri trošarino 0 ECU, v
sedmih je med 18,62 in 55,97 ECU, v preostalih štirih pa je
višja od 122,99 ECU. Za namen ogrevanja je predlagana
trošarina 0 tolarjev, kar je tudi najnižja trošarina, določena v
Evropski zvezi.

Predlagatelj meni, da bo s sprejetjem obeh zakonov možno:
- nadomestiti prihodke iz naslova uvoznih dajatev, katerih
delež se bo v strukturi prihodkov državnega proračuna zmanjševal zaradi prilagajanja Evropski zvezi;
- zagotoviti dodatne prihodke državnemu proračunu. S tem
bo dana delna finančna podlaga za nadaljnje reformiranje
sistema socialne varnosti, vključno s pokojninskim sistemom.

Četrta skupina in podskupine po namenu potrošnje zajemajo
kerozin. Predlagana trošarina za kerozin kot pogonsko gorivo
je 41.650 tolarjev (245 ECU), kar je tudi najnižja predpisana v
Evropski zvezi. Ostale države imajo uveljavlj&ne zelo različne
trošarine. Finska v prehodnem obdobju ne predpisuje trošarine, v osmih državah se giblje med 245,71 in 297,45 ECU in v
šestih med 301,10 in 509,85 ECU. Za industrijsko komercialni
namen je predlagana trošarina 3.060 tolarjev (18 ECU) oz.
enaka najnižje predpisani trošarina v Evropski zvezi. Belgija,
Finska in Velika Britanija ne predpisujejo trošarine, v štirih
državah je trošarina med 18,98 in 47,66 ECU, v preostalih
osmih pa med 168,78 in 301,35 ECU. Predlagana trošarina za
kerozin za ogrevanje je 0 tolarjev, kar je tudi predlagana
najnižja trošarina v Evropski zvezi. V posameznih državah so

BESEDILO ČLENOV:
I. SPLOŠNI DOLOČBI
l.člen
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja
trošarin na ozemlju Republike Slovenije, kot davka na potrošnjo izdelkov, določenih s tem zakonom.
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4) primanjkljaj trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;
5) odpis trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;
6) poraba trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;
7) nenamenska poraba trošarinskih izdelkov.

2. člen
Prihodki od trošarin pripadajo proračunu Republike Slovenije.
.

8. člen
II. TROŠARINSKI ZAVEZANEC

Ne glede na določbe prejšnjega člena, se trošarina plačuje
tudi od:

3. člen

1) trošarinskih izdelkov, ki so naprodaj oziroma se uporabljajo, oziroma so glede na namen uporabe pogonsko gorivo
oziroma dodatek v pogonskem gorivu;
2) ogljikovodikov, ki so naprodaj oziroma se uporabljajo oziroma so glede na namen uporabe, gorivo za ogrevanje.

Trošarinski zavezanec je proizvajalec trošarinskih izdelkov in
carinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: uvoznik izdelkov),
če ni s tem zakonom drugače določeno.
Trošarinski zavezanec je tudi trgovec na debelo, če pridobi
trošarinsko pooblastilo.

9. člen

4. člen

Če so izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom, se za
trošarinske izdelke, dane v porabo, ne šteje:

Trošarinski pooblaščenec je trošarinski zavezanec, ki ima
dovoljenje davčnega organa, da v trošarinskem skladišču
proizvaja, predeluje, skladišči, prejema in razpošilja trošarinske izdelke pod pogoji, določenimi s tem zakonom.

1) izvoz trošarinskih izdelkov;
2) uvoz trošarinskih izdelkov v trošarinsko skladišče;
3) gibanje trošarinskih izdelkov preko območja Republike
Slovenije v skladu s tranzitnim carinskim postopkom;
4) gibanje trošarinskih izdelkov med trošarinskimi skladišči.

Trošarinsko skladišče je prostor oziroma več med seboj povezanih prostorov, kjer trošarinski pooblaščenec proizvaja, predeluje, skladišči, prejema in razpošilja trošarinske izdelke pod
pogoji, določenimi s tem zakonom.

IV. PROIZVODNJA, PREDELAVA IN SKLADIŠČENJE
TROŠARINSKIH IZDELKOV V TROŠARINSKEM SKLADIŠČU

Trošarinsko pooblastilo je odločba, na podlagi katere se
lahko proizvajajo, predelujejo, skladiščijo, prejemajo
(vključno z uvozom) oziroma razpošiljajo trošarinski izdelki,
ki jo izda davčni organ trošarinskemu pooblaščencu.

10. člen

5. člen

V trošarinskem skladišču se lahko opravlja proizvodnja, predelava in skladiščenje trošarinskih izdelkov, ne da bi nastala
obveznost za plačilo trošarine.

Ne glede na določbo 3. člena tega zakona, nastane obveznost
za plačilo trošarine tudi za:

Trošarinsko skladišče iz prejšnjega odstavka se ustanovi in
deluje le na podlagi trošarinskega pooblastila.

1) pravno oziroma fizično osebo, ki opravlja trgovsko oziroma
gostinsko dejavnost - pri spremembi višine trošarine;
2) kupca - v primeru uporabe izdelkov za namene, za katere
je predpisana višja stopnja trošarine, kot je bila plačana,
kupec pa je ob nakupu glede na namen uporabe izdelka
plačal trošarino po nižji stopnji;
3) kupca - v primeru uporabe izdelkov za namene, za katere
je predpisana trošarina, trošarina pa ni bila plačana zaradi
oprostitve ob nakupu;
4) prodajalca oziroma uporabnika - za druga pogonska
goriva oziroma goriva za ogrevanje;
5) izdelovalca oziroma uvoznika naftnih derivatov - za aditive
in ekstenderje, ki so dodani naftnim derivatom.

11. člen
Trošarinsko pooblastilo izda davčni organ pravni oziroma
fizični osebi na podlagi njegove pisne vloge.
Davčni organ lahko odvzame trošarinsko pooblastilo, če trošarinski pooblaščenec ne upošteva pogojev, ki so določeni s
trošarinskim pooblastilom ali, če prenehajo obstajati razlogi
in pogoji, na podlagi katerih je bilo trošarinsko pooblastilo
izdano.
Davčni organ izda trošarinsko pooblastilo v 30 dneh od sprejetja pisne vloge za izdajo.
Vsebino in obliko pisne vloge iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister, pristojen za finance.

III. PREDMET OBDAVČEVANJA
6. člen

12. člen

Trošarina se plačuje od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih
izdelkov ter naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: trošarinski izdelki), ki so izdelani v Republiki Sloveniji oziroma se
uvozijo v Republiko Slovenijo.

Trošarinski pooblaščenec mora:
1) zavarovati plačilo trošarine za izdelke, ki jih razpošilja;
2) voditi evidenco zalog in evidenco gibanja trošarinskih
izdelkov za vsako trošarinsko skladišče;
3) na zahtevo davčnega organa predložiti vzorce trošarinskih
izdelkov;
4) davčnemu organu omogočiti preglede poslovanja in zalog.

Za uvoz trošarinskih izdelkov se šteje vnos izdelkov na carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na carinsko dovoljeno rabo ali uporabo teh izdelkov.
7. člen

Postopek in način zavarovanja plačila trošarine predpiše
Vlada Republike Slovenije.

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, ki se dajo v
porabo.

V. TROŠARINSKI IZDELKI
1. Alkohol In alkoholne pijače
13 g|en

Za trošarinske izdelke, ki se dajo v porabo, se šteje:
1) proizvodnja trošarinskih izdelkov;
2) razpošiljanje trošarinskih izdelkov;
3) uvoz trošarinskih izdelkov;
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Alkohol in alkoholne pijače so:
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1)
2)
3)
4)
5)

3) z alkoholno močjo, ki presega 13 vol.%, ne presega pa 15
vol.%, pod pogojem, da jim ni dodan alkohol.

piva;
mirna vina;
peneča vina;
alkoholizirane pijače;
druge alkoholne pijače in čisti alkohol (etilni alkohol).

Alkoholizirane pi|ače

14. člen

18. člen

Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače se določi glede na
uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife (v
nadaljnjem besedilu: KN), v odvisnosti od alkoholne moči.

Alkoholizirane pijače so izdelki iz KN 2204, KN 2205 in KN
2206 z alkoholno močjo, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa
22 vol.%, ki se ne uvrščajo med piva iz 15. člena oziroma med
mirna vina iz 16. člena oziroma med peneča vina iz 17. člena
tega zakona.

Alkoholna moč je volumenski odstotek alkohola pri temperaturi 20°C.
Alkoholna moč se označi z oznako »vol.%.«

Druge alkoholne pijače In čisti alkohol

Piva

19. člen

15. člen

Druge alkoholne pijače oziroma čisti alkohol (etilni alkohol)
so:

1) izdelki iz KN 2203 z alkoholno močjo, ki presega 0,5 vol.%;
2) mešanice piva in brezalkoholnih pijač, ki se uvrščajo v KN
2206 z alkoholno močjo, ki presega 0,5 vol.%.

1) izdelki, ki vsebujejo alkohol iz KN 2207 ali KN 2208 z
alkoholno močjo, ki presega 1,2% vol., ne glede na to, če se
izdelek sam uvršča v drugo KN;
2) izdelki iz KN 2204, KN 2205 in KN 2206 z alkoholno močjo,
ki presega 22 vol.%.

Piva so:

Označitev alkohola in alkoholnih pijač

Mirna vina
16. člen

20. člen

Mirna vina so izdelki iz KN 2204 in KN 2205, razen penečih vin
iz 17. člena tega zakona:

Na embalaži alkohola in alkoholnih pijač mora biti označena
dejanska alkoholna moč in količina pri temperaturi 20 74C,
razen, če se alkoholne pijače prodajajo nevstekleničene.

1) z alkoholno močjo, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa 15
vol.%, pod pogojem, da jim ni dodan alkohol;
2) z alkoholno močjo, ki presega 15 vol.%, ne presega pa 18
vol.%, pod pogojem, da jim ni dodan alkohol in da niso
aromatizirana.

2. Tobačni Izdelki
21. člen
Tobačni izdelki so:

Med mirna vina se uvrščajo tudi drugi izdelki iz KN 2204 in KN
2205, ki se ne uvrščajo med mirna vina po prvem odstavku
tega člena in izdelki iz KN 2206, razen piva iz 15. člena in
penečih vin iz 17. člena tega zakona:

1) cigarete;
2) cigare in cigarilosi; "
3) tobak za kajenje.

1) z alkoholno močjo, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa 10
vol.%;
2) z alkoholno močjo, ki presega 10 vol.%, ne presega pa 15
vol.%, pod pogojem, da jim ni dodan alkohol.

22. člen
Vrsta tobačnega izdelka se določi glede na značilnosti posameznega izdelka.

Peneča vina

Cigarete

17. člen

23. člen

Peneča vina so izdelki iz KN 2204 10, KN 2204 21 100, KN 2204
29 100 in KN 2205:

Cigarete so:
1) zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni kot so in se ne
uvrščajo med cigare in cigarilose iz 24. člena tega zakona;
2) zvitki tobaka, ki se na preprost, neindustrijski način vstavijo
v tulce iz cigaretnega papirja oziroma zavijejo v papir za
zvijanje cigaret.

1) v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z žičnimi košaricami ali, ki imajo pri temperaturi 20°C v zaprtih
posodah nadtlak 1-3 bare;
2) z alkoholno močjo, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa 15
vol.%, pod pogojem, da jim ni dodan alkohol.

Cigarete so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma izdelani iz
tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz prvega
odstavka tega člena, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno v zdravstvene namene.

Med peneča vina se uvrščajo tudi drugi izdelki iz KN 2204 10,
KN 2204 21 100, KN 2204 29 100 in KN 2205, ki se ne uvrščajo
med peneča vina po prvem odstavku tega člena in izdelki iz
KN 2206 00 310 in KN 2206 00 390, ki se ne uvrščajo med
mirna vina po 16. členu tega zakona:

Kot ena cigareta se šteje zvitek tobaka, katerega dolžina brez
filtra oziroma ustnika je do 9 cm.

1) v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z žičnimi košaricami ali, ki imajo pri temperaturi 20°C v zaprtih
posodah nadtlak 3 bare ali več;
2) z alkoholno močjo, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa 13
vol.%;

Za zvitek tobaka, katerega dolžina brez filtra oziroma ustnika
presega 9 cm, se število cigaret, za katere je potrebno plačati
trošarino določi tako, da se dolžina zvitka tobaka deli s
številom 9 in dobljeni izid zaokroži navzgor na celo število.
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Cigare in cigarllosi

Naftni derivati so tudi:

24. člen

1) druga pogonska goriva oziroma goriva za ogrevanje;
2) aditivi in ekstenderji, ki jih izdelovalec oziroma uvoznik
naftnih derivatov doda naftnim derivatom.

Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo
takšni kot so, ob pogoju, da so:

28. člen

1) v celoti narejeni iz naravnega tobaka;
2) z zunanjim ovojem iz naravnega tobaka;
3) z zunanjim ovojem tobačne barve, ki je glede na longitudinalno os cigare spiralno ovit pod ostrim kotom najmanj 30
stopinj in s prevezo iz rekonstruiranega tobaka, pri čemer je
glede na težo tobačnih delcev v zvitku tobaka najmanj 60%
tobačnih delcev širših in daljših od 1,75 mm;
4) z zunanjim ovojem tobačne barve iz rekonstituiranega
tobaka, katerih teža brez filtra oziroma ustnika ni manjša od
2,3 grama, pri čemer je glede na težo tobačnih delcev v zvitku
tobaka najmanj 60% tobačnih delcev širših in daljših od 1,75
mm, obod tretjine cigare pa glede na dolžino cigare ni manjši
od 34 mm.

Vrsta naftnega derivata se določi glede na uvrstitev blaga v
kombinirano nomenklaturo carinske tarife ali glede na značilnosti posameznega izdelka.
Olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov
29. člen
Olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov so:
1) letalski bencin iz KN 2710 00 260;
2) osvinčena bencina iz KN 2710 00 340 in KN 2710 00 360;
3) neosvinčeni bencini iz KN 2710 00 270, KN 2710 00 290 in
KN 2710 00 320;
4) plinsko olje iz KN 2710 00 690;
5) težka plinska olja iz KN 2710 00 740, KN 2710 00 760, KN
2710 00 770 in KN 2710 00 780;
6) kerozina iz KN 2710 00 510 in KN 2710 00 550.

Cigare in cigarilosi so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma
izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prvega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno v
zdravstvene namene, ob pogoju, da imajo:
1) zunanji ovoj iz naravnega oziroma rekonstituiranega tobaka;
2) zunanji ovoj in prevezo iz rekonstituiranega tobaka.

Plinasti ogljikovodiki
30. člen

Tobak za kajen|e
Plinasti ogljikovodiki so:

25. člen

1) utekočinjeni naftni plini od KN 2711 12 110 do KN 2711 12
190;
2) metan iz KN 2711 29 000.

Tobak za kajenje je:
1) tobak, ki je rezan ali kako drugače razcepljen, zvit ali
stisnjen v kose in ga je moč kaditi brez nadaljne industrijske
obdelave;
2) tobakovi odpadki, ki se lahko kadijo in, ki se ne uvrščajo
med cigarete iz 23. člena oziroma med cigare in cigarilose iz
24. člena tega zakona.

Druga pogonska goriva in druga goriva za ogrevanje
31. člen
Druga pogonska goriva so izdelki, ki so naprodaj, se uporabljajo oziroma so glede na namen uporabe pogonsko gorivo.

Tobak za kajenje so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma
izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prvega odstavka tega člena, razen izdelkov, ki se uporabljajo
izključno v zdravstvene namene.

Druga goriva za ogrevanje so ogljikovodiki, ki so naprodaj, se
uporabljajo oziroma so glede na namen uporabe gorivo za
ogrevanje.

Tobak za kajenje, v katerem je glede na težo tobaka več kot
25% tobačnih delcev ožjih od 1 mm, se šteje za drobno rezani
tobak.

Za druga goriva za ogrevanje iz prejšnjega odstavka se ne
štejejo zemeljski plin ter premog, lignit, šota in drugi podobni
trdi ogljikovodiki.

Označitev tobačnih Izdelkov
Označitev naftnih derivatov

26. člen

32. člen

Z embalaže tobačnih izdelkov mora biti razvidna dejanska
količina (število oziroma teža) tobačnih izdelkov.

Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje (ekstra
lahko kurilno olje) mora biti, preden gre v prodajo, obarvano z
obstojno rdečo barvo, neosvinčeni bencin pa z obstojno
zeleno barvo.

Embalaža tobačnih izdelkov, ki se prodajajo na območju
Republike Slovenije, mora biti označena s tobačno znamko.
Natančnejše predpise v zvezi z označevanjem tobačnih izdelkov, naročanjem, prodajo, distribucijo, vračanjem in uničevanjem ter evidenco tobačnih znamk, izda minister, pristojen za
finance.

Skladiščenje naftnih derivatov
33. člen

3. Naftni derivati
27. člen
Naftni derivati so:

Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje (ekstra
lahko kurilno olje) in neosvinčeni bencin, se ne smeta skladiščiti z izdelki, ki nevtralizirajo barvo plinskega olja oziroma
* neosvinčenega bencina.

1) olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov;
2) plinasti ogljikovodiki.
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Neosvinčeni bencin se ne sme skladiščiti v rezervoarju, iz
katerega se prodaja osvinčeni bencin.
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Uporaba naftnih derivatov
34. člen
3.

Rdeče obarvano plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za
ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje), se ne sme uporabljati
kot gorivo za pogon motornih vozil oziroma plovil ali drugih
motorjev oziroma, se ne sme natočiti v rezervoar motornih
vozil oziroma plovil ali drugih motorjev.
VI. STOPNJE OZIROMA ZNESKI TROŠARIN
1. Alkohol in alkoholne pi]ače
35. člen

4.

Od alkohola in alkoholnih pijač se plačuje trošarina v višini:
1) 400 tolarjev za 1% prostorninske moči alkohola na en
hektoliter piva;
2) 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3) 900 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4) 6.750 tolarjev za en hektoliter alkoholizirane pijače;
5) 164.133 tolarjev za 100% prostorninske moči alkohola na
en hektoliter druge alkoholne pijače oziroma čistega alkohola
(etilnega alkohola);
6) 30% od carinske vrednosti alkohola oziroma alkoholnih
pijač, ki jih potnik prinaša s seboj iz tujine, če niso namenjene
za nadaljnjo prodajo in niso oproščene plačila uvoznih dajatev, razen za izdelke, za katere je stopnja trošarine 0.

5.
6.

2. Tobačni izdelki

2.3. za gorivo za ogrevanje:
za 1.000 litrov plinskega olja (ekstra lahko
kurilno olje)
6.460
od utekočinjenega naftnega plina in metana:
3.1. za pogonski namen:
- za 1.000 kilogramov utekočinjenega naftnega
plina in metana
33.914
3.2. kot pogonsko gorivo za statične delovne stroje
oziroma stroje v gradbeništvu in strojegradnji in
kot pogonsko gorivo za vozila, ki niso namenjena
za vožnjo po javnih cestah:
- za 1.000 kilogramov utekočinjenega naftnega
plina in metana
0
3.3. za gorivo za ogrevanje:
- 1.000 kilogramov utekočinjenega naftnega
plina in metana
'
0
od kerozina:
4.1. za pogonski namen:
- za 1.000 litrov kerozina
41.650
4.2. kot pogonsko gorivo za statične delovne stroje
oziroma stroje v gradbeništvu in strojegradnji in
kot pogonsko gorivo za vozila, ki niso namenjena
za vožnjo po javnih cestah:
- za 1.000 litrov kerozina
3.060
4.3. za gorivo za ogrevanje:
- za 1.000 litrov kerozina
0
od kurilnega olja - mazuta:
- za 1.000 kilogramov kurilnega olja - mazuta
4.800
30% od carinske vrednosti naftnih derivatov, ki se uvažajo
ter niso namenjeni za nadaljno prodajo in niso oproščeni
plačila uvoznih dajatev, razen za izdelke, za katere je
stopnja trošarine 0.

Stopnja trošarine za druga pogonska goriva oziroma goriva
za ogrevanje je enaka stopnji trošarine za naftni derivat, ki ga
ta goriva zamenjujejo.

36. člen
Od tobačnih izdelkov se plačuje trošarina v višini:

Stopnja trošarine za aditive in ekstenderje, ki so dodani naftnim derivatom, je enaka stopnji trošarine za naftni derivat, ki
so mu so dodani.

1) 663 tolarjev za 1.000 kosov cigaret in 35,38% cene na
drobno za 1.000 kosov cigaret, za katere se trošarina računa;
2) 0 tolarjev za 1.000 kosov cigar oziroma cigarilosov in 32%
cene na drobno za 1.000 kosov cigar oziroma cigarilosov, za
katere se trošarina računa;
3) 0 tolarjev za en kilogram drobno rezanega tobaka in 32%
cene na drobno za en kilogram drobno rezanega tobaka, za
katerega se trošarina računa;
4) 0 tolarjev za en kilogram ostalega tobaka za kajenje in 32%
cene na drobno za en kilogram drobno rezanega tobaka, za
katerega se trošarina računa;
5) 20% od carinske vrednosti tobačnih izdelkov, ki jih potnik
prinaša s seboj iz tujine, če niso namenjeni za nadaljnjo
prodajo in niso oproščeni plačila uvoznih dajatev, razen za
izdelke, za katere je stopnja trošarine 0.

VII. OPROSTITVE PLAČILA TROŠARIN
1. Splošne oprostitve
38. člen
Trošarina se ne plačuje:
l
1) od izdelkov, ki se prodajo v prostih carinskih prodajalnah
na letališču, odprtem za mednarodni promet oziroma prostih
carinskih prodajalnah v pristanišču, odprtem za mednarodni
promet, če se iznesejo iz carinskega območja;
2) od izdelkov, ki se prodajo na ladjah in letalih na linijah
mednarodnega prometa;
3) od trošarinskih izdelkov, ki se uporabljajo kot vzorci za
analize in znanstvene namene.

3. Naftni derivati
37. člen
Od naftnih derivatov se trošarina plačuje v naslednjih zneskih:

Način priznavanja oprostitev plačila trošarine ter način vodenja evidenc o trošarinskih izdelkih, od katerih se ne plačuje
trošarina po tem členu, določi minister, pristojen za finance.

1. od bencina:
v tolarjih:
1.1. osvinčeni bencin in letalsko gorivo:
- za 1.000 litrov osvinčenega in
letalskega bencina
57.290
2.2. neosvinčeni bencin:
- za 1.000 litrov neosvinčenega bencina
48.790
2. od plinskega olja:
2.1. za pogonski namen:
- za 1.000 litrov plinskega olja
41.650
2.2. kot pogonsko gorivo za statične delovne stroje
oziroma stroje v gradbeništvu in strojegradnji in
kot pogonsko gorivo za vozila, ki niso namenjena
za vožnjo po javnih cestah:
- za 1.000 litrov plinskega olja
16.263

2. Alkohol in alkoholne pijače
39. člen
Trošarina se ne plačuje:
1) od alkohola in alkoholnih pijač, ki jih potnik prinese s seboj
iz tujine, če niso namenjene za nadaljno prodajo in so oproščene plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi;
2) od vina oziroma žganja, ki ju zavezanec za davek od
dohodka iz kmetijstva oziroma fizična oseba izdela in ne
proda, temveč ju porabi za lastne potrebe oziroma potrebe
članov gospodinjstva;
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Zgornjo mejo količine za lastne potrebe, za katero se ne
plačuje trošarina po tej točki, predpiše minister, pristojen za
finance.
3) od alkohola, ki ga pravne oziroma fizične osebe, registrirane za izdelavo spodaj naštetih izdelkov, nabavljajo kot surovino za:

4) ko trošarinski zavezanec ugotovi primanjkljaj izdelkov,
razen za primanjkljaj, za katerega dokaže, da je nastal zaradi
višje sile in za primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave, predelave, skladiščenja in prevoza izdelkov;
5) na dan, ko trošarinski zavezanec vzame izdelke za lastno
rabo;
6) na dan, ko se izdelki, za katere je bila ob nabavi glede na
namen uporabe plačana trošarina po znižani stopnji oziroma
določena oprostitev plačila trošarine, uporabijo za namene,
za katere ni predpisana znižana stopnja oziroma oprostitev
plačila trošarine;
7) na dan, ko se izdelki oziroma ogljikovodiki, ki so naprodaj,
uporabljajo oziroma so glede na namen uporabe pogonsko
gorivo oziroma gorivo za ogrevanje, prodajo oziroma uporabijo za namene, za katere je predpisana trošarina;
8) na dan, ko se za tobačne izdelke prevzamejo tobačne
znamke.

- kis iz KN 2209;
- zdravila;
- živila, pod pogojem, da vsebnost alkohola pri čokoladnih
izdelkih iz KN 1806 ne presega 8.5 litrov čistega alkohola na
100 kg izdelkov oziroma, pri drugih živilskih izdelkih 5 litrov
čistega alkohola na 100 kg izdelkov;
- pri izdelavi izdelkov, ki kot končni izdelek ne vsebujejo
alkohola.
Zdravila iz druge alinee prejšnjega odstavka so izdelki, ki se
štejejo za zdravila po zakonu o zdravilih.
4) od alkohola, ki se uporablja;
- v zdravstvene namene v bolnišnicah in lekarnah;
- kot denaturirani alkohol pri izdelavi izdelkov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi.

2. Kdaj ne nastane obveznost za plačilo trošarine
43. člen

3. Tobačni Izdelki

Obveznost plačila trošarine ne nastane za izdelke:
40. člen

1) ki zapustijo trošarinsko skladišče zaradi izvoza oziroma
zaradi prehoda na drugo trošarinsko skladišče oziroma zaradi
uporabe za namene, za katere je predpisana davčna oprostitev;
2) ki jih trošarinski zavezanec takoj po uvozu vnese v trošarinsko skladišče.

Trošarina se ne plačuje od tobačnih izdelkov, ki jih potnik
prinese s seboj iz tujine, če niso namenjeni za nadaljnjo
prodajo in so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s
carinskimi predpisi.

44. člen

4. Naftni derivati

Obveznost plačila trošarine po prejšnjem členu ne nastane ob
pogojih:

41. člen
Trošarina se ne plačuje od naftnih derivatov:

1) da je trošarinski zavezanec trošarinski pooblaščenec;
2) da pošiljko izdelkov spremlja trošarinski dokument in,
3) da trošarinski pooblaščenec dokaže, da je pošiljka prispela
na namembno območje.

1) ki se ne uporabljajo kot pogonsko gorivo oziroma gorivo za
ogrevanje;
2) ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo v mednarodnem
letalskem prometu oziroma pomorskem prometu, razen v
primeru uporabe letala oziroma plovila za zasebne namene;
3) ki se uporabljajo za izdelavo električne energije In za
skupno izdelavo električne in toplotne energije;
4) ki so v standardnih rezervoarjih motornih vozil, plovil ali
letal, ki prihajajo iz tujine in niso namenjeni za nadaljnjo
prodajo in, ki so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s
carinskimi predpisi.

45. člen
Trošarinski dokument, ki ga izstavi pošiljatelj trošarinskih
izdelkov, spremlja pošiljke izdelkov, ki so namenjene iz enega
trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skladišče, oziroma v izvoz.
Trošarinski dokument mora biti izstavljen v 4 izvodih, in sicer:

Za uporabo letala oziroma plovila za zasebne namene iz 2.
točke prejšnjega odstavka se šteje lastnikova uporaba letala
oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema oziroma drugega naslova, ki se ne more opredeliti kot pridobitna dejavnost oziroma v primerih, ko se ne uporablja za prevoz potnikov ali blaga oziroma, ko ne gre za opravljanje prevoznih
storitev oziroma v primeru, ko letala oziroma plovila uporabljajo državni organi.

-

izvod obdrži pošiljatelj;
izvod za prejemnika;
izvod, ki ga prejemnik vrne pošiljatelju;
izvod za pristojni davčni organ namembnega območja.

Obliko in vsebino trošarinskega dokumenta predpiše minister, pristojen za finance. Minister, pristojen za finance, lahko
tudi določi, da se trošarinski dokument izstavi v dodatnem
izvodu za potrebe davčnega organa.
46. člen

VIII. OBVEZNOST ZA PLAČILO TROŠARINE

Trošarinski pooblaščenec dokaže, da je pošiljka prispela na
namembno območje s potrdilom prejemnika oziroma carinskega organa na trošarinskem dokumentu, o prevzemu, prispetju oziroma izvozu izdelkov.

1. Nastanek obveznosti za plačilo trošarin
42. člen

Prejemnik mora najkasneje v 15 dneh po mesecu, v katerem je
prejel pošiljko, pošiljatelju vrniti izvod trošarinskega dokumenta, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

Obveznost za plačilo trošarine nastane, ko se trošarinski
izdelki dajo v porabo.
šteje se, da so trošarinski izdelki dani v porabo:

- naslov davčnega organa, pri katerem se vodi kot davčni
zavezanec;
- datum in kraj prejema trošarinskih izdelkov,
- imenovanje trošarinskih izdelkov;
- svojo davčno številko in
- podpis prejemnika.

1) na dan, ko so izdelani, če jih trošarinski zavezanec izdeluje
izven trošarinskega skladišča;
2) s sprejetjem uvozne carinske deklaracije v skladu s carinskimi predpisi, če gre za uvoz trošarinskih izdelkov;
3) z dnem, ko zapustijo trošarinsko skladišče;
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47. člen

2) z uvozno carinsko deklaracijo;
3) z dokumentom, ki dokazuje jemanje izdelkov za lastno
porabo.

Trošarinski pooblaščenec mora plačati trošarino za izdelke, ki
jih je ob zapustitvi trošarinskega skladišča spremljal trošarinski dokument in za katere v roku dveh mesecev od izstavitve
trošarinskega dokumenta ne dokaže, da so prispeli na
namembno območje.

Trošarinski zavezanec izkazuje, da ni nastala obveznost za
plačilo trošarine:
1) s trošarinskim dokumentom za izdelke, ki se gibljejo med
trošarinskimi skladišči na ozemlju Republike Slovenije oziroma drugim dokumentom, izdanim na podlagi 47. in 48.
člena tega zakona;
2) z izvozno carinsko deklaracijo.

48. člen
t
Obveznost za plačilo trošarine ne nastane za izdelke, ki so bili
uničeni pod nadzorom pristojnega davčnega oziroma carinskega organa.
Pogoje, ki jih mora izpolniti trošarinski zavezanec, da se
trošarinski izdelki lahko uničijo predpiše minister, pristojen
za finance.

55. Člen
t
Iz računa oziroma dokumenta iz 54. člena mora biti razvidno:

49. člen

1) kraj in datum izdaje ter zaporedna številka;
2) ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčna številka
izdajatelja računa;
3) ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčna številka
prejemnika računa;
4) podatki o vrsti ter količini izdelkov z označbo uvrstitve
trošarinskih izdelkov v KN carinske tarife;
5) znesek trošarine in znesek za plačilo;
6) dan, ko trošarinski izdelki zapustijo trošarinsko skladišče.

Obveznost za plačilo trošarine ne nastane za naftne derivate,
za katere proizvajalec na podlagi izdelovalnih postopkov
dokaže, da so bili potrošeni za izdelavo naftnih derivatov,
razen za naftne derivate, ki se porabijo kot pogonsko gorivo
za motorna vozila.
IX. VRAČILO PLAČANE TROŠARINE

56. člen

50. člen

Račun oziroma drug dokument ter trošarinski dokument so
knjigovodske listine, ki so podlaga za mesečni in letni obračun trošarine.

Pravna ali fizična oseba, ki v okviru opravljanja svoje dejavnosti izvozi trošarinske izdelke, od katerih je bila plačana trošarina, ima pravico do vračila plačane trošarine, če davčnemu
organu predloži dokazrlo o plačilu trošarine ter izvozno carinsko deklaracijo, potrjeno s strani carinskega organa, iz katere
mora biti razvidno, da so trošarinski izdelki zapustili carinsko ,
območje Republike Slovenije.

57. člen
Trošarinski zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti
podatke o:
1) izdelanih oziroma uvoženih količinah trošarinskih izdelkov;
2) prodanih količinah izdelkov, za katere je bila plačana trošarina;
3) prodanih količinah izdelkov, za katere ni bila plačana
trošarina oziroma je bila plačana trošarina po nižji stopnji;
4) zneskih obračunane izplačane trošarine.

Trošarina iz prejšnjega odstavka se vrne v rokih, določenih za
vračilo davka na dodano vrednost.
51. člen
Trošarinski zavezanec, ki preneha izdelovati oziroma uvažati
tobačne izdelke, ima pravico do vračila trošarine, plačane od
prevzetih tobačnih znamk, ki jih vrne davčnemu organu.

Minister, pristojen za finance, lahko predpiše še druge
podatke, ki jih mora zagotoviti trošarinski zavezanec v svojih
evidencah.

52. člen

58. člen

Na podlagi dokazila o plačilu trošarine, pod pogojem vzajemnosti, imajo pravico do vračila trošarine, tuja diplomatska in
konzularna predstavništva in tuje diplomatsko in konzularno
osebje za službene in osebne potrebe ter mednarodne organizacije, katerim je ta status priznala Republika Slovenija in tuje
osebje teh organizacij.

Trošarinski zavezanec mora evidence in knjigovodske listine
hraniti najmanj 10 let po poteku leta, na katero se nanašajo.

Pravica do vračila po prejšnjem odstavku se prizna pod pogoji
in z omejitvami, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb oziroma
sporazumov, ki jih je sklenila ali ratificirala Republika Slovenija.

59. člen

XI. PLAČEVANJE TROŠARINE

53. člen

Trošarinski zavezanec obračuna trošarino za obdobje enega
meseca oziroma enega leta na podlagi dokumentov, ki izkazujejo nastanek obveznosti.

Podrobnejše predpise o načinu vračila trošarine določi minister, pristojen za finance.

Trošarina zapade v plačilo zadnjega dne v obdobju, plačana
pa mora biti v rokih, določenih s tem zakonom.

X. IZKAZOVANJE TROŠARINE

Pri uvozu trošarinskih izdelkov, ki se dajo v porabo, se trošarina obračuna in plača po postopku in na način, ki je v skladu
s carinskimi predpisi določen za obračunavanje in plačevanje
uvoznih dajatev.

54. člen

60. člen

Nastanek obveznosti za plačilo trošarine trošarinski zavezanec izkazuje:

Trošarinski zavezanec sestavi in predloži mesečni obračun
trošarine davčnemu organu ter plača trošarino do konca
meseca za pretekli mesec.

1) z izdajo računa ali drugega dokumenta, ki dokazuje nastanek obveznosti;
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Za obdobje enega meseca se šteje koledarski mesec.

67. člen

Ne glede na prvi odstavek tega člena, trošarlnski zavezanec
plačuje trošarino v dnevnih akontacijah, če je obračunana
mesečna trošarina v skupnem znesku večja od 20 milijonov
tolarjev. Akontacija, ki se plačuje dnevno od prvega do zadnjega dne v mesecu, je enaka enodnevni trošarini preteklega
meseca. Trošarinski zavezanec zadnji dan v mesecu poračuna trošarino za pretekli mesec s plačanimi akontacijami v
zadnjih tridesetih dneh.

Podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja
trošarin, izdaja minister, pristojen za finance.

61. člen

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev če:

XIV. KAZENSKE DOLOČBE
66. člen

Trošarinski zavezanec sestavi na podlagi podatkov iz knjigovodskih listin, ki so bile podlaga za obračun in plačilo trošarine, letni obračun trošarine in ga do 31. marca tekočega leta
predloži davčnemu organu.

1. ne razvrsti trošarinskih izdelkov na način, kot je določen v
14., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30. in 31.
členu;
2. ne zavaruje plačila trošarine za izdelke, ki jih razpošilja; ne
vodi evidenc zalog in evidence gibanja trošarinskih izdelkov
za vsako trošarinsko skladišče; na zahtevo davčnega organa
ne predloži vzorcev trošarinskih izdelkov ter davčnemu
organu ne omogoči pregleda poslovanja in zalog (12. člen);
3. ne označi alkohola in alkoholnih pijač z dejansko alkoholno
močjo in količino pri 20°C (20. člen);
4. z embalaže tobačnih izdelkov ni razvidna dejanska količina
(število oziroma teža) tobačnih izdelkov (prvi odstavek 26.
člena) in, če embalaža tobačnih izdelkov ni označena s
tobačno znamko (drugi odstavek 26. člena);
5. plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje ni
obarvano z obstojno rdečo barvo oziroma neosvinčeni bencin
ni obarvan z obstojno zeleno barvo (32. člen);
6. plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje oziroma neosvinčeni bencin skladišči'z izdelki, ki nevtralizirajo
barvo plinskega olja oziroma osvinčenega bencina (prvi
odstavek 33. člena) oziroma, če neosvinčeni bencin pkladišči
v rezervoarju, iz katerega se prodaja osvinčeni bencin (drugi
odstavek 33. člena).

Za obdobje enega leta se šteje koledarsko leto.
62. (len
Z letnim obračunom trošarine trošarinski zavezanec plača
razliko med obračunano trošarino v letnem obračunu in plačano trošarino na podlagi mesečnih obračunov, za več plačano trošarino pa lahko pri pristojnem davčnem organu vloži
zahtevo za vračilo trošarine.
Trošarina iz prejšnjega odstavka se vrne v rokih, določenih za
vračilo davka na dodano vrednost.
63. člen
Osebe iz 5. člena tega zakona, morajo obračunano trošarino
plačati v 8 dneh po poteku meseca, ko je nastala obveznost za
plačilo trošarine.
XII. REGISTRACIJA TROŠARINSKIH
ZAVEZANCEV

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

64. člen
Trošarinski zavezanec mora pri davčnem organu vložiti prijavo za registracijo najkasneje v 8 dneh po pričetku proizvodnje, predelave, skladiščenja, prejemanja oziroma razpošiljanja trošarinskih izdelkov.

Predmeti, s katerimi je bil storjen prekršek po prvem
odstavku, se odvzamejo.

Osebe, ki niso trošarinski pooblaščenci in, ki nabavijo kotle za
kuhanje žganja, morajo nakup prijaviti davčnemu organu v
roku iz prejšnjega odstavka.

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če prodaja tobačne
izdelke brez označbe s tobačno znamko (drugi odstavek 26.
člena).

69. člen

Glede registracije in prenehanja registracije trošarinskih
zavezancev, se uporabljajo določbe zakona o davku na
dodano vrednost o registraciji in prenehanju registracije
zavezancev za davek na dodano vrednost.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

XIII. POSEBNE DOLOČBE

Predmeti, s katerimi je bil storjen prekršek po prvem
odstavku, se odvzamejo.

65. člen
Glede vseh vprašanj davčnega postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja
zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno
službo.

70. člen
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če:

66. člen
V skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije lahko
Vlada Republike Slovenije zmanjša ali poveča trošarino oziroma določi trošarino za izdelke s stopnjo 0.

1. prodaja plinsko olje, kot gorivo za ogrevanje, neobarvano z
obstojno rdečo barvo oziroma neosvinčeni bencin, neobarvan z obstojno zeleno barvo (32. člen);
2. plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje oziroma neosvinčeni bencin skladišči z izdelki, ki nevtralizirajo
barvo plinskega olja oziroma osvinčenega bencina (prvi
odstavek 33. člena) oziroma neosvinčeni bencin skladišči v

Vlada Republike Slovenije lahko spremeni tolarski znesek iz
60. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni razmerje
tolarja proti ECU-ju po tečaju Banke Slovenije.
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rezervoarju, iz katerega se prodaja osvinćeni bencin (drugi
odstavek 33. člena).

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe. Predmeti, s katerimi je bil storjen prekršek po prvem odstavku, se odvzamejo.

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prvega odstavka tega člena, kaznuje posameznik.
77. člen

71. člen

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če:

Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
100.000 do 1.000.000 tolarjev, če rdeče obarvano plinsko olje,
ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, uporablja kot gorivo
za pogon motornih vozil oziroma plovil ali drugih motorjev
oziroma natoči v rezervoar motornih vozil oziroma plovil ali
drugih motorjev (34. člen).

1. ob nastanku obveznosti za plačilo ne izda računa oziroma
drugega dokumenta ( prvi odstavek 54. člena);
2. za izdelke, ki prehajajo na trošarinsko oziroma drugo
namembno območje in za katere ne nastane obveznost plačila trošarine, ne izda trošarinskega dokumenta (drugi odstavek 54. člen);
3. račun oziroma dokument ne vsebuje predpisanih sestavin
(55. člen);
4. oblika in vsebina trošarinskega dokumenta ne ustreza
predpisom (tretji odstavek 45. člena);
5. ne sestavi in predloi mesečnega oziroma letnega obračuna
(60. in 61. člen);
6. v svojih evidencah ne zagotovi podatke iz 57. člena;
7. ne hrani evidenc in knjigovodskih listin do roka, predpisanega v 58. členu.

Motorno vozilo oziroma plovilo ali drug motor, s katerim je bil
storjen prekršek, se odvzame.
72. člen
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če trošarine ne
plača v višini in od osnov, določenih s 35., 36. in 37. členom.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

73. člen
Trošarinski zavezanec, posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti in pravna oseba, se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 200.000 do
1.200.000 tolarjev, če ne plača trošarine v predpisanem roku
(60., 61., 62. in 63. člen).

78. člen
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če:

Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev, se za prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

1. ne prijavi opravljanje dejavnosti oziroma posedovanja kotlov za žganjekuho v skladu z 81. členom;
2. ne obračuna in plača' posebnega prometnega davka v
skladu z 82. členom;
3. ne popiše vseh izdelkov na zalogi in ne predloži zapisnika o
popisu davčnemu organu v skladu s 83. členom;
4. ne popiše zalog in določi prodajnih cen trošarinskih izdelkov z vračunano trošarino ter ne plača razlike (84. člen).

Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena, kaznuje posameznik.
74. člen
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolerjev, če uveljavlja oprostitev plačila trošarine v nasprotju s predpisi, izdanimi na
podlagi 38. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prvega odstavka tega člena, kaznuje posameznik.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

Zastarani«
75. člen

79. člen

Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva oziroma druga
fizična oseba se kaznuje z denarno kaznijo od 400.000 do
6.000.000 tolarjev, če ne plača trošarine od vina oziroma
žganja, ki ju ne potroši za lastne potrebe oziroma od vina in
žganja, ki presegajo zgornjo mejo količine, predpisane za
lastne potrebe (39. člen).

Postopek o prekršku ni dopusten, ko pretečeta dve leti od
dneva, ko je bil prekršek storjen.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
80. člen

76. člen

Obdavčitev cigaret s trošarino iz 36. člena tega zakona znaša
na dan 1. januarja 1998 44,22% cene na drobno cigaret, ki se v
Republiki Sloveniji najbolje prodajajo, na dan 1. januarja 1999
50% cene na drobno cigaret, ki se v Republiki Sloveniji
najbolje prodajajo in na dan 1. januarja 2000 57% cene na
drobno cigaret, ki se v Republiki Sloveniji najbolje prodajajo.

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če opusti dolžnost
prijave pri davčnem organu (prvi in drugi odstavek 64. člena).
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Trošarine iz prejšnjega odstavka ugotovi Vlada Republike
Slovenije.
" . f.n 5
81. člen

84. člen
Davčni zavezanci, ki opravljajo trgovsko in gostinsko dejavnost in, ki imajo posebna prometna davka vračunana v ceno
izdelkov, morajo na dan 1. januarja 1998 popisati zaloge in
določiti prodajne cene alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov z vračunano trošarino.

Pravne in fizične osebe, ki:
- proizvajajo oziroma uvažajo trošarinske izdelke;
- izdelujejo izdelke iz 3. in 4. točke 39. člena ter 3. točke 41
člena tega zakona;
- izdelujejo oziroma uvažajo kotle za kuhanje žganja;
- posedujejo kotel za kuhanje žganja

Davčni zavezanci, ki trgujejo z naftnimi derivati, morajo na
dan 1. januarja 1998 popisati zaloge in določiti prodajne cene
naftnih derivatov z vračunano trošarino.
Razliko, ki nastane zaradi vračunane trošarine morajo plačati
na predpisan račun do 10. februarja 1998, znesek negativne
razlike pa poračunajo oziroma pri pristojnem davčnem
organu vložijo zahtevo za vračilo trošarine. Davčni organ
lahko na zahtevo davčnega zavezanca določi drugačen rok za
plačilo razlike.

morajo najkasneje do 30. junija 1997, prijaviti opravljanje
navedenih dejavnosti oziroma posedovanje kotlov za žganjekuho, pristojnemu davčnemu organu.
82. člen
Davčni zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem
davku od cigaret, obračunajo in plačajo davčno obveznost
nastalo do 31. decembra 1997, v rokih in na način, določenih z
zakonom o prometnem davku.

85. člen
Tobačni izdelki, označeni s tobačno znamko v skladu z zakonom o prometnem davku, so lahko v prometu do roka, ki ga
določi minister, pristojen za finance.

Znesek posebnega prometnega davka, vsebovan v neizterjanih terjatvah na dan 31. decembra 1997, in ki ni bil plačan na
podlagi dokončnega obračuna za obdobje januar-december
1997, se plača najkasneje do 31. marca 1998.

86. člen
S 1. januarjem 1998 prenehata veljati:
1) Zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pllač
(Uradni list RS, it.71/93);
2) Zakon o posebnem prometnem davku od cigaret (Uradni
list RS, št.71/93);

83. člen
Davčni zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač, po zakonu o posebnem prometnem
davku od cigaret in davčni zavezanci za plačilo davka od
naftnih derivatov po zakonu o prometnem davku, morajo na
dan 1. januarja 1998 popisati vse izdelke na zalogi in zapisnik
o popisu predložiti pristojnemu davčnemu organu do 10
januarja 1998.

87. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998.

OBRAZLOŽITEV
derivatih) oziroma so v določenih primerih predvidene oprostitve plačila trošarine, se kot plačnik trošarine lahko pojavlja
tudi kupec, ki je ob nakupu glede na namen uporabe izdelka
plačal trošarino po nižji stopnji oziroma je bil oproščen plačila trošarine, izdelek pa je uporabil za namene, za katere je
predpisana višja stopnja trošarine oziroma za namene, za
katere ne velja oprostitev.

1. Splošni določbi (člena: 1 in 2)
S predlogom zakona o trošarinah se ureja sistem in uvaja
obveznost plačila davka - trošarin, od izdelkov, določenih s
tem zakonom.
Trošarine so vir proračunskih prihodkov Republike Slovenije
in se plačujejo na ozemlju Republike Slovenije.

Zavezanci za plačilo trošarine za druga pogonska goriva
oziroma goriva za ogrevanje so ali prodajalec ali uporabnik ali
izdelovalec ali uvoznik, odvisno od faze, v kateri pride do
uporabe izdelka za namene, ki so obdavčeni. Izdelovalec
oziroma uvoznik sta davčna zavezanca tudi za plačilo trošarine za aditive oziroma ekstenderje, ki so dodani naftnim
derivatom.

2. Trošarinski zavezanec (členi: 3-5)
Načelo obdavčevanja s trošarino, po katerem se trošarina
pobira pri izdelavi oziroma uvozu izdelkov, napoti na davčnega zavezanca - izdelovalca oziroma uvoznika izdelkov.
Načeloma je trošarinski zavezanec trošarinski pooblaščenec,
to je pravna oziroma fizična oseba, ki pridobi dovoljenje
davčnega organa, da v trošarinskem skladišču proizvaja, predeluje, skladišči, prejema in razpošilja trošarinske izdelke.
Trošarinsko skladišče je opredeljeno kot prostor oziroma več
med seboj povezanih prostorov, kjer trošarinski pooblaščenec proizvaja, predeluje, skladišči, prejema in razpošilja trošarinske izdelke.

3. Predmet obdavčevanja (členi: 6-9)
Glede na predmet obdavčevanja sledi predlog zakona o trošarinah smernicam Evropske zveze ter pri razdelitvi znotraj
posameznih skupin izdelkov upošteva značilnosti, ki so zahtevane oziroma s smernicami predpisane.
V skladu s smernicami so tako obdavčeni naslednji izdelki:
alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki in naftni derivati,
ki se izdelajo oziroma uvozijo v Republiko Slovenijo.

V 5. členu so opredeljeni tudi drugi primeri, kjer nastane
obveznost za plačilo trošarine, vendar trošarinski zavezanec
ni izdelovalec oziroma uvoznik. Gre za trgovce in gostince, in
sicer pri spremembi višine trošarine, ko je njihova dolžnost
popisati izdelke na zalogi in oblikovati prodajne cene z novo
stopnjo trošarine.

Trošarinski izdelki postanejo predmet obdavčitve, ko so dani
v porabo.
V 7. členu predloga zakona je opredeljeno, kdaj se šteje, da so
izdelki dani v porabo, v 9. členu pa je določeno, da se izvoz
izdelkov, uvoz izdelkov v trošarinsko skladišče ter gibanje

Glede na to, da so stopnje trošarine za istovrsten izdelek v
odvisnosti od namena uporabe različne (predvsem pri naftnih
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trošarinskih izdelkov med trošarinskimi skladišči, ne šteje za
porabo trošarinskih izdelkov, če so izpolnjeni predpisani
pogoji.

Za alkoholizirane pijače se štejejo alkoholne pijače z alkoholno močjo, ki presega 1,2% vol., ne presega pa 22% vol., ki
se ne štejejo za piva oziroma za mirna vina ali za peneča vina.

4. Proizvodnja, predelava in skladiščenje trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču (členi: 10-12)

Za druge alkoholne pijače se štejejo alkoholne pijače, ki se ne
uvrščajo med zgoraj navedene in opisane alkoholne pijače.
To so predvsem pijače, ki se pridobivajo z destilacijo vina
(npr. konjak, vinjak), jabolčnika (npr. kalvados) ali pijač iz
prevrelih žitaric (npr. whisky) ali drugih rastlinskih izdelkov,
brez ali pa z dodanimi aromatičnimi sredstvi, kakor tudi
sestavljeni alkoholni izdelki za izdelavo pijač. Iz slednjih se
pijače največkrat pridobivajo z navadnim razredčevanjem
izvlečkov z vodo, vinom ali alkoholom, ob dodajanju ali brez
dodajanja sladkorja.
t
Čisti alkohol (etilni alkohol) se pojavlja v pivu, vinu, jabolčniku
in v drugih alkoholnih pijačah. Pridobivajo ga z vrenjem
določenih vrst sladkorjev s pomočjo kvasa, bodisi s pomočjo
drugih sredstev za fermentiranje in z destilacijo ali pa ga
pridobivajo na sintetičen način. Obsega tako nedenaturirani
kot denaturirani etilni alkohol. Denaturirani alkoholi so pomešani s snovmi, ki omogočajo, da so alkoholi nesprejemljivi za
pitje, za tiste z alkoholno močjo manjšo od 80% vol. pa je
značilna odsotnost sekundarnih sestavin, ki jim dajejo okus in
aromo, tako da so lahko namenjeni za prehrano ljudi ali pa za
industrijsko proizvodnjo.

V zakonu je določeno, da se le od trošarinskih izdelkov, ki se
izdelujejo, predelujejo in skladiščijo v trošarinskih skladiščih,
plača trošarina takrat, ko so ti izdelki prodani. Takšna skladišča se lahko ustanovijo in delujejo le na podlagi pooblastila
davčnega organa. S trošarinskim pooblastilom pridobi trošarinski zavezanec status trošarinskega pooblaščenca, ki pa
mora izpolnjevati pogoje, določene v 12. členu zakona.
5. Trošarinski izdelki
a) Alkohol in alkoholne pijače (členi: 13-20)
Med alkohol in alkoholne pijače se v odvisnosti od volumenskega odstotka alkohola (alkoholne moči) pri temperaturi
20°C uvrščajo piva, mirna vina, peneča vina, alkoholizirane
pijače ter druge alkoholne pijače in čisti alkohol (etilni alkohol).
Za piva se štejejo piva iz sladu, katerih alkoholna moč presega
0,5% vol., kar pomeni, da se od piv, katerih alkoholna moč je
0,5% vol. ali manj, ne plačuje alkoholna trošarina. Kot piva so
obdavčene tudi mešanice piv in nealkoholnih pijač (npr.
mešanica limonade s pivom), katerih alkoholna moč presega
0,5% vol.. Za mirna vina se štejejo vina, pridobljena s popolnim ali delnim alkoholnim vrenjem vinskega grozdja plemenite vinske trte, drozga in mošta, z alkoholno močjo, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa 18% vol., pod pogojem, da jim
ni dodan alkohol in da niso aromatizirana, oziroma z alkoholno močjo, ki presega 1,2% vol., ne presega pa 15% vol.,
pod pogojem, da jim ni dodan alkohol, lahko pa so aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje.

Glede na to, da je stopnja obdavčitve odvisna od alkoholne
moči, mora biti dejanska alkoholna moč in pa tudi količina pri
temperaturi 20'C označena na embalaži. Standardizirana
oznaka je črka« e«, ki jo tudi izdelovalci v Republiki Sloveniji
že uporabljajo, tako da jo zasledimo na embalaži alkohola in
alkoholnih pijač.
b) Tobačni izdelki (členi: 21-26)
Med tobačne izdelke, od katerih se plačuje trošarina se uvrščajo cigarete, cigare in cigarilosi ter tobak za kajenje. Vrsta
tobačnega izdelka se določi glede na značilnosti posameznega izdelka, ki so v predlogu zakona natančno opredeljene
in so povzete po smernicah Evropske zveze.

Za mirna vina se poleg zgoraj opredeljenih vin, štejejo tudi
vina in druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec,
medica, vino iz suhega grozdja), ki se ne uvrščajo tned
peneča vina oziroma piva, z alkoholno močjo, ki presega 1,2%
vol., ne presega pa 15% vol., in ki jim ni dodan alkohol, lahko
pa so aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje,
oziroma z alkoholno močjo, ki presega 1,2% vol., ne presega
pa 10% vol., katerim je dodan alkohol, lahko pa so tudi
aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje.

Kot ena cigareta se šteje zvitek tobaka, katerega dolžina brez
filtra oziroma ustnika je do'9 centimetrov, za dve cigareti se
šteje zvitek tobaka katerega dolžina brez filtra oziroma ustnika je daljša od 9 cm, toda ne daljša od 18 cm, kot tri cigarete
se šteje zvitek tobaka katerega dolina brez filtra oziroma
ustnika je daljša od 18 cm, toda ne daljša od 27 cm in tako
naprej.

Pogoj, -da jim ni dodan alkohol« pomeni, da naravna nagnjenost grozdnega .mošta k vrenju (spontano alkoholno vrenje)
ni bila preprečena z dodajanjem alkohola. Gre za postopek, ki
je znan kot »presekanje« alkoholnega vrenja in lahko poteka
tudi z učinkovanjem salicilne kisline ali drugih antiseptičnih
sredstev, z zasičenjem grozdnega mošta z žveplovim dioksidom oziroma s hlajenjem.

Tobak za kajenje se v odvisnosti od širine tobačnih delcev deli
na drobno rezani tobak in ostali tobak za kajenje.
Značilno za tobačne izdelke, ki se obdavčujejo je, da so lahko
v celoti izdelani iz tobaka ali pa iz mešanice tobaka in njegovih nadomestkov, ne glede na razmerje med njimi.

Z »aromatiziranjem« je mišljeno vmešavanje rastlinskih substanc listja, korenin, plodov in podobno oziroma vmešavanje
aromatičnih snovi v mirna vina oziroma peneča vina.

Da so tobačni izdelki »izdelani iz tobačnih nadomestkov
pomeni, da so izdelani na podlagi posebne obdelave listov
ene izmed vrst tobaka, ki pa ne vsebujejo nikotina (ne zdravilne cigarete, ki niso predmet obdavčitve, saj se uporabljajo v
zdravstvene namene, z izjemo cigaret, ki vsebujejo posebej
pripravljene snovi za odvajanje od kajenja, vendar nimajo
zdravilnih lastnosti).

Za peneča vina se štejejo vina pridobljena s popolnim ali
delnim alkoholnim vrenjem vinskega grozdja plemenite vinske trte, drozga in mošta, ki so v steklenicah s šampanjskim
zamaškom, pritrjenim z žičnimi košaricami ali, ki imajo pri
temperaturi 20°C v zaprtih posodah nadtlak 3 bare ali več in z
alkoholno močjo ki presega 1,2% vol., ne presega pa 15% vol.,
pod pogojem, da jim ni dodan alkohol.

Pojem »rekonstruirani tobak« (ali tudi homogenizirani), ki se
pojavlja pri cigarah in cigarilosih, pomeni tobak, ki ga pridobijo z aglomeracijo fino iztisnjenega tobakovega listja, tobakovih odpadkov ali prahu. Rekonstruirani tobak je ponavadi
pripravljen v obliki pravokotnih listov ali trakov in ga lahko
uporabljajo tako v obliki listov - folije (za zvijanje), kakor tudi
za rezanje ali seklanje za notranjost cigar.

Za peneča vina se poleg zgoraj opredeljenih penečih vin,
štejejo tudi vina, ki so v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z žičnimi košaricami ali, ki imajo pri temperaturi 20'C v zaprtih posodah nadtlak 3 bare ali več in z alkoholno močjo, ki presega 1,2% vol., ne presega pa 15% vol.,
pod pogojem, da jim ni dodan alkohol oziroma z alkoholno
močjo, ki presega 1,2% vol., ne presega pa 13% vol., katerim
pa je lahko dodan alkohol.

Tobakovi odpadki, ki se uvrščajo med tobak za kajenje, pa
nastanejo pri rokovanju s tobakovimi listi ali pa ob predelavi
tobačnih izdelkov (npr. peclji, rebra na listu).
1
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Predlog zakona o trošarinah ohranja določbo o označitvi
tobačnih izdelkov s tobačno znamko. Natančnejše predpise v
zvezi s tobačno znamko bo izdal minister, pristojen za finance.

7. Oprostitve plačila trošarin (členi: 38-41)
Vrsta oprostitve, ki se nanaša na vse izdelke je oprostitev za
izdelke, ki jih fizična oseba prinaša iz tujine pod pogojem, da
izdelki niso namenjeni nadaljnji prodaji in da za njih ni nastala
obveznost plačila uvoznih dajatev.

c) Naftni derivati (členi: 27-34)
Naftna trošarina se poleg letalskega bencina, osvinčenega in
neosvinčenega bencina, plinskega olja, kurilnega olja mazuta, kerozina, utekočinjenih naftnih plinov in metana,
plačuje tudi od katerega koli izdelka oziroma ogljikovodika
(razen zemeljskega plina ter premoga, lignita, šote in drugih
podobnih ogljikovodikov), ki je naprodaj, se uporablja oziroma je glede na namen uporabe pogonsko gorivo oziroma
gorivo za ogrevanje.

Naslednja oprostitev se nanaša na vzorce za analize in znanstvene namene, kjer je predvideno, da bo zaradi možnosti
izogiba plačila trošarine, pogoje in način uveljavljanja te
oprostitve predpisal minister, pristojen za finance.
Od izdelkov, ki se prodajo v prostih carinskih prodajalnah na
letališčih in v pristaniščih, ki so odprte za mednarodni promet, se trošarina ne plačuje, pod pogojem, da se izdelki
iznesejo iz carinskega območja. Potnik izpolnjevanje tega
pogoja dokaže s prevozno karto z namembnim krajem v tujini.
Trošarina se ne plačuje tudi od izdelkov, ki se prodajo v
specializiranih skladiščih. V skladu s carinskim zakonom se v
njih oskrbujejo tuje ladje, tuje jahte in čolni, tuja letala ter
domače ladje in letala v prometu na tujih relacijah, pod
carinskim nadzorstvom.

Predmet obdavčitve je v primeru naftnih derivatov tako široko
opredeljen zaradi možnih alternativnih virov energije za
pogon oziroma ogrevanje, ki se poskusno v državah Evropske
zveze tudi že uporabljajo.
S trošarino so obdavčeni tudi aditivi in ekstenderji, ki so
dodani naftnim derivatom, tako da se sama količina naftnega
derivata, ki se obdavčuje, ne deli na čisto količino naftnega
derivata in količino, ki jo predstavlja dodani aditiv oziroma
ekstender. Zaradi tega sta tudi davčna osnova in davčna
stopnja enaki osnovi oziroma stopnji naftnega derivata, kateremu je aditiv oziroma ekstender dodan.

Trošarine se ne plačuje od vina oziroma žganja, ki ju fizična
oseba potroši za lastne potrebe oziroma za potrebe članov
gospodinjstva. Zgornjo mejo količine za lastne potrebe predpiše minister, pristojen za finance. Ta oprostitev pomeni, da
zavezanec plača trošarino od vsake količine, ki presega količino, predpisano za lastne potrebe.

Zšradi različnih stopenj istovrstnega naftnega derivata, glede
na namen uporabe, je za potrebe kontrole obdavčevanja
predvideno obarvanje plinskega olja, ki se uporablja kot
gorivo za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje), z rdečo barvo.
Gre za rešitev, ki je uporabljena tudi že v obstoječem sistemu
obdavčitve naftnih derivatov. Novost pa je predpisano obarvanje neosvinčenega bencina z zeleno barvo, ki je potrebno
zaradi kontrole obdavčevanja v povezavi z osvinčenim bencinom, ki je obdavčen po višji stopnji kot neosvinčeni bencin.

Naslednje predlagane oprostitve plačila alkoholne trošarine
sledijo glavnemu namenu obdavčevanja s trošarino - to je
obdavčevanju predvsem pitnega alkohola. Ne obdavčuje se
alkohol, ki se uporablja pri izdelavi izdelkov, ki kot končni
izdelek ne vsebujejo alkohola, pri izdelavi živil so zakonsko
predlagane omejitve oprostitev ter alkohol, ki se uporablja za
izdelavo kisa in zdravil. Trošarina se nadalje ne plačuje od
alkohola, ki se uporablja v zdravstvene namene v bolnišnicah
in lekarnah ter kot denaturirani pri izdelavi izdelkov, ki niso
namenjeni za prehrano ljudi.

6. Stopnje oziroma zneski trošarin (členi: 35-37)
Trošarina se plačuje od merske enote (liter, hektoliter, alkoholna moč, kos in kilogram), cene na drobno (bruto plačilo, ki
se plača v trgovini na drobno) in carinske vrednosti (vrednost
izdelka, ugotovljena v skladu s carinskimi predpisi).

Glavna predlagana oprostitev pri naftnih derivatih je oprostitev ža naftne derivate, ki se ne uporabljajo kot pogonsko
gorivo oziroma gorivo za ogrevanje. Izmed pogonskih goriv
pa so izvzeta tista, ki se uporabljajo v mednarodnem letalskem oziroma pomorskem prometu ter tista, ki se uporabljajo
za izdelavo električne energije in skupno izdelavo električne
in toplotne energije.

Osnova je odvisna od vrste izdelka, za katerega se plačuje
trošarina. Za mirna vina, peneča vina in alkoholizirane pijače
je en hektoliter, za piva in druge alkoholne pijače ter čisti
alkohol pa alkoholna moč (volumenski odstotek alkohola na
hektoliter pri 20°C). Za cigarete, cigare in cigarilose je osnova
1.000 kosov in cena na drobno, za drobno rezani tobak in
ostali tobak za kajenje pa je osnova en kilogram in cena na
drobno. Za letalski bencin, osvinčen in neosvinčen bencin,
plinsko olje in kerozin je osnova 1.000 litrov oziroma za
kurilno olje - mazut, utekočinjeni naftni plin in metan 1.000
kilogramov, in sicer pri 15°C.

8. Obveznost za plačilo trošarine (členi: 42-49)
V 42. členu je določeno, kdaj za trošarinskega zavezanca
nastane obveznost za obračun trošarine, ki jo mora plačati v
predpisanem roku.
Obveznost za plačilo trošarine nastane s trenutkom, ko se
trošarinski izdelki dajo v porabo. V 42. členu je za posamezne
primere podrobneje določeno, kdaj se šteje, da so dani v
porabo.

Carinska vrednost izdelka, za katerega se plačuje trošarina, je
določena v izjemnih primerih. Vodilo pri tem je ekonomičnost
postopka na državni meji, saj se trošarina v odstotku od
vrednosti obračuna za izdelke, ki jih fizična oseba prinaša iz
tujine pod pogojem, da niso namenjeni nadaljnji prodaji, za
njih pa je nastala obveznost obračuna uvoznih dajatev. Pri
tem so izključeni izdelki, za katere je predpisana stopnja
trošarine O (npr. mirno vino), kar je potrebno zaradi zagotovitve enakega položaja izdelkov, ki so predmet obdavčitve.

Trošarinski izdelki so načeloma obdavčeni takoj, ko so proizvedeni v Sloveniji oziroma, ko so uvoženi v Slovenijo. Dodane
so določbe, ki se nanašajo na izjeme od tega pravila.
Za izdelke, ki zapuščajo trošarinsko skladišče nastane obveznost za plačilo na dan zapustitve, za izdelke, ki se uvažajo, pa
na dan, ko je opravljen uvoz izdelkov, razen če se izdelki
vnašajo na trošarinsko skladišče, kar zavezanec dokaže s
potrdilom prejemnika oziroma carinskega organa na trošarinskem dokumentu. Obveznost za plačilo trošarine ne nastane
tudi za izdelke, za katere je predpisana oprostitev.

Trošarinske stopnje so določene ali v fiksnem znesku ali v
odstotku ali v fiksnem znesku in v odstotku.
Višina stopenj oziroma zneski trošarin so določeni na podlagi
izhodišča, da ostane višina obdavčitve posameznih izdelkov
enaka (razen deloma pri naftnih derivatih), kot je v sedanjem
sistemu obdavčitve s prometnim davkom oziroma s posebnima prometnima davkoma. S tem želi predlog zakona o
trošarinah zagotoviti davčno nevtralen prehod iz sedanjega
sistema obdavčitve na sistem obdavčevanja s trošarino.

Za primanjkljaj, lastno rabo in nenamensko uporabo izdelkov
nastane obveznost za plačilo trošarine na dan, ko se ugotovi
primanjkljaj oziroma, ko se izdelek vzame za lastno rabo
oziroma nenamensko uporabi.
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Obveznost plačila ne nastane za naftne derivate, ki jih izdelovalec naftnih derivatov dokazano potroši pri njihovi izdelavi
ter za izdelke, ki so bili pod nadzorom pristojnega davčnega
oziroma carinskega organa uničeni.

Trošarinski zavezanec mora sam obračunati trošarino od
izdelkov, za katere je obveznost nastala v koledarskem
mesecu, mesečni obračun predložiti davčnemu organu in
plačati v obračunu izkazano trošarino do konca meseca za
pretekli mesec.

Za izdelke oziroma ogljikovodike, ki so naprodaj, se uporabljajo oziroma so glede na namen uporabe pogonsko gorivo
oziroma gorivo za ogrevanje nastane obveznost za plačilo, ko
se prodajo oziroma uporabijo za namene, za katere je predpisana trošarina.

Trošarinski zavezanci sestavljajo tudi letni obračun, ki ga
predložijo davčnemu organu do konca meseca marca za
preteklo leto.
Plačilo trošarine za zavezance, katerih znesek trošarine presega določen znesek naj bi se plačeval v dnevnih akontacijah.
Posebni, krajši rok je določen le v primerih plačila trošarine,
določenih v 5. členu (sprememba višine trošarine; uporaba
trošarinskih izdelkov za drugačne namene, kot so bili predvideni ob nakupu.)

Za prevzete tobačne znamke nastane obveznost za plačilo na
dan njihovega prevzema. Za trošarinskega zavezanca brez
statusa davčnega pooblaščenca, pa nastane obveznost za
plačilo trošarine na dan, ko so izdelki izdelani oziroma pri
uvozu izdelkov na dan, ko je sprejeta carinska deklaracija v
skladu s carinskimi predpisi.

12. Registracija trošarinskih zavezancev (člen 64)
9. Vračilo plačane trošarine (členi: 50-53)

Določena je obveznost trošarinskih zavezancev glede vložitve
prijave za registracijo ter določba, da se glede registracije
upoštevajo določbe zakona o davku na dodano vrednost.

Predlog zakona predvideva tudi možnost vračila plačana trošarine, pod pogoji in na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.

13. Posebne določbe (členi: 65-67)

Zakon predvideva vračilo trošarine: za izdelke, od katerih je
bila plačana trošarina in ki jih v okviru opravljanja dejavnosti
izvozijo pravne oziroma fizične osebe: za neuporabne oziroma uničene tobačne znamke ter diplomatskim in konzularnim predstavništvom pod pogoji in z omejitvami, ki izhajajo iz
mednarodnih pogodb.

V 65. členu je določeno, da se za vsa vprašanja postopka in
pristojnosti davčnega organa, ki niso urejena s tem zakonom,
uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku in davčni
službi.
V 66. členu pa je dano pooblastilo Vladi Republike Slovenije,
da v skladu z ekonomsko politiko spreminja stopnje obdavčitve s trošarinami, v 67. členu pa ministru za finance, da izdaja
podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja
trošarin.

10. Izkazovanje trošarine (členi: 54-58)
Trošarinski zavezanec mora ob nastanku obveznosti za plačilo trošarine izdati račun oziroma drug dokument, za izdelke,
za katere ne nastane obveznost za plačilo, pa mora izdati
trošarinski dokument. Zakon tega dokumenta ne opredeljuje
natančneje, ampak pooblašča ministra, pristojnega za
finance, da predpiše obliko in vsebino. V državah Evropske
zveze gre za obličen dokument, z določenim načinom njegovega izpolnjevanja in uporabe. Dokument ima najmanj štiri
izvode, od katerih en izvod zadrži pošiljatelj, ostali izvodi pa
spremljajo pošiljko izdelkov; en izvod potem zadrži prejemnik, en izvod se vrne pošiljatelju kot podlaga za razknjiženje,
en izvod pa je namenjen pristojnemu davčnemu organu.
Poleg podatkov, ki jih mora vsebovati račun, vsebuje npr. še
podatke, ki omogočajo kontrolo gibanja izdelkov (namembni
kraj), prevozno sredstvo, podatke o stanju prispete pošiljke, o
glavnem zavezancu, tj. osebi, ki je predložila instrument zavarovanja za plačilo trošarine.

14. Kazenske določbe (členi: 68-78)
Kršitve določb zakona o trošarinah so opredeljene kot prekrški, kot sankcija pa so predvidene denarne kazni in odvzem
predmetov, ki so predmet prekrška.
15. Prehodne in končne določbe (členi: 80-87)
80. člen se nanaša na posebnost pri obdavčevanju cigaret s
trošarinami. Glede na to, da je trošarina, izračunana na podlagi maloprodajne cene najbolj popularne cigarete v Republiki Sloveniji v obdobju priprave zakona, je potrebno v zakon
vnesti določbo, po kateri bo možno zadržati razmerja,
veljavna v tem času ter hkrati omogočiti prehod na obvezno
minimalno evropsko trošarino v prehodnem obdobju do leta
2000.
Nadalje je v 81. členu določeno, da morajo vse pravne in
fizične osebe najkasneje do 30. junija 1997 prijaviti opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na trošarinske izdelke oziroma
prijaviti posedovanje kotlov za žganjekuho. V skladu s končnimi določbami, obračunajo in plačajo davčni zavezanci
posebna prometna davka po določbah do tedaj veljavnega
zakona o prometnem davku.

Na podlagi knjigovodske dokumentacije (računa in trošarinskega dokumenta) bo davčni zavezanec sestavljal mesečne in
letni obračun, ter to dokumentacijo hranil deset let.
Trošarinski zavezanci morajo v svojih evidencah zagotoviti
tudi podatke o:
- izdelanih oziroma uvoženih količinah trošarinskih izdelkov;
- prodanih količinah izdelkov, za katere je bila plačana trošarina;
- prodanih količinah izdelkov, za katere ni bila plačana trošarina oziroma je bila plačana trošarina po nižji stopnji;
- zneskih obračunane in plačane trošarine.

Davčni zavezanci, ki opravljajo trgovsko in gostinsko dejavnost in ki bodo imeli trošarino vračunano v ceno izdelkov,
bodo morali s 1. 1. 1998 popisati zaloge in določiti prodajne
cene alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter naftnih derivatov z vračunano trošarino.

11. Plačevanje trošarine (členi: 59-63)

Zakon naj bi se začel uporabljati hkrati z zakonom o davku na
dodano vrednost, to je s 1. januarjem 1998.
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Davek na dodano vrednost je z izvedbenega vidika zelo zahtevna davčna oblika, saj zahteva pripravljenost davčnih zavezancev, da sprejmejo ta davek vključno z zahtevnejšimi administrativnimi postopki, ki so povezani z izvajanjem tega davka.
Prav tako je tveganje, da pride do izpadov prihodkov zelo
veliko, če ni na drugi strani dobro pripravljena davčna administracija.

PRILOGA 1
INFORMACIJA O DAVKU NA DODANO VREDNOST
IN TROŠARINAH
I. Uvod
II. Davek na dodano vrednost v ekonomsko razvitih državah
III. Davek na dodano vrednost v Evropski zvezi
IV. Trošarine
V. Narodnogospodarski učinki davka na dodano vrednost

V Sloveniji bo možno uveljaviti davek na dodano vrednost le
ob pogoju, da bo vzpostavljena in, da bo učinkovito delovala
nova davčna administracija. Prepletenost poslovnih stikov
med različnimi pravnimi in fizičnimi osebami lahko pripelje do
nepredstavljivih izigravanj predpisov o davku na dodano vrednost, zato je zelo pomembna učinkovita organiziranost
davčne administracije.

I. UVOD
Eden izmed izredno pomembnih ciljev Slovenije je vključevanje v svetovne in še posebno v evropske gospodarske tokove.
Predpogoj, ki omogoča enakopravno gospodarsko sodelovanje, je prilagoditev predpisov z gospodarskega, tehnološkega
in razvojnega področja predpisom, ki so v veljavi v državah s
katerimi Slovenija sodeluje oziroma želi sodelovati. Prilagoditev predpisov pa ne pomeni le izenačitve pogojev gospodarjenja, ampak tudi ustvarjanje konkurenčnih prednosti gospodarstva. Eno izmed pomembnih področij, ki jih je potrebno
urediti oziroma dopolniti, je tudi davčno področje.

Z vidika izkušenj v drugih državah ocenjujemo, da je za
uveljavitev davka na dodano vrednost potrebno obdobje vsaj
od 9 do 12 mesecev.

V Sloveniji je bil v začetku leta 1991 uveljavljen nov sistem
javnega financiranja, s katerim je bila izvedena davčna
reforma in na novo urejeno področje javnih financ. S tem je
bil presežen dolgoleten prejšnji sistem »družbenih financ« in
uveden fiskalni sistem, ki je v načelu primerljiv s fiskalnimi
sistemi v državah s tržnim gospodarstvom.

V gradivu so prikazane:

Poleg davka na dodano vrednost, imajo vse države Evropske
zveze uvedene trošarine, ki veljajo za fiskalno izredno
pomembne davke. Promet naftnih derivatov, alkoholnih pijač
in tobačnih izdelkov bo dodatno obdavčen s trošarinami.
Višina trošarin bo določena tako, da bodo upoštevane ciljne
stopnje, ki so v veljavi v Evropski zvezi.

- temeljne rešitve obdavčevanja z davkom na dodano vrednost v tržno razvitih državah,
- temeljni predpisi o davku na dodano vrednost v Evropski
zvezi,
- trošarine ter
- narodnogospodarski učinki davka na dodano vrednost.

V sistemu neposrednih dajatev je bila opravljena temeljita
revizija in zmanjšanje števila davkov in prispevkov, različnih
davčnih in prispevnih osnov ter davčnih virov. Kot glavni
podjetniški davek je bil uveden davek od dobička pravnih
oseb, kot glavni osebni davek pa dohodnina, prispevki so bili
zadržani za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja.

II. DAVEK NA DODANO VREDNOST V EKONOMSKO RAZVITIH DRŽAVAH
1. Splošni davki na potrošnjo
V skladu z razvrstitvijo davkov po klasifikaciji OECD, so
splošni davki na potrošnjo vsi davki, ki se pobirajo:

Začeta davčna reforma se je nadaljevala v letu 1992, ko je bil v
februarju sprejet nov zakon o prometnem davku. Prometni
davek je še vedno enofazni davek v končni potrošnji. S sprejetjem zakona o prometnem davku se je zmanjšalo število
stopenj in razpon med njimi; uvedena je bila širša davčna
osnova, kar zagotavlja večjo nevtralnost prometnega davka.

• od proizvodnje, najema, transferja, prodaje, brezplačne
dobave,
• na podlagi široke davčne osnove ne glede na to, ali so
izdelani doma, ali uvoženi ter ne glede na to, v kateri fazi
izdelave ali menjave je izdelek ali storitev.

Z reformo fiskalnega sistema smo v Sloveniji vpeljali mednarodno primerljiv davčni sistem, predvsem na področju neposrednih dajatev, medtem ko harmonizacija posrednih dajatev
s posrednimi dajatvami, ki so v veljavi v razvitih evropskih
državah, še ni bila izvedena.

Med davke na potrošnjo se navadno uvrščajo:
• davek na dodano vrednost,
• enofazni prometni davek in
• večfazni kumulativni davek.

V tržno razvitih državah so najbolj pomembni viri za financiranje javne porabe prometni davki, prispevki za socialno zavarovanje in osebne dohodnine.

Davek na dodano vrednost je večfazni prometni davek, ki se
obračunava in plačuje v vsaki fazi proizvodnje ali menjave.
Podjetje od dobaviteljev nabavi material in opremo ter proizvede izdelek ali opravi storitev. Izdelek (ali storitev) gre preko
različnih faz: proizvodnje in menjave do končnega potrošnika. V vsaki fazi se dodaja vrednost, ki je predmet obdavčitve. Glede na to, da večina podjetij proizvaja izdelke ali opravlja storitve za trg, je drobnoprodajna cena izdelka ali storitve
enaka vsem dodanim vrednostim v fazah proizvodnje in
menjave. Ob enaki davčni stopnji in enakih davčnih oprostitvah je tako davek na dodano vrednost enak enofaznemu
prometnemu davku v trgovini na drobno, ki se obračunava in
plačuje v zadnji fazi prometa, ob predpostavki, da z enofaznim prometnim davkom noben izdelek ni obdavčen večkrat
(kumulativna obdavčitev)

Spremembe na področju obdavčevanja s posrednimi dajatvami bodo vključevale:
a) uvedbo davka na dodano vrednost
b) uvedbo trošarin od takoimenovanih monopolnih proizvodov
Davek na dodano vrednost, ki je večfazni prometni davek, je
bil uveden v več kot 80 državah. Med državami OECD ga nista
uvedli ZDA in Avstralija. Zaradi prednosti, ki jih ima davek na
dodano vrednost v primerjavi z drugimi oblikami prometnih
davkov, je uveden v Evropski zvezi kot dogovorjena davčna
oblika in je pogoj za članstvo v tej integraciji. Glavne prednosti davka na dodano vrednost so v zagotavljanju večje davčne
nevtralnosti, manjših možnosti davčnih utaj in v prihodkovni
izdatnosti. Učinkovito delovanje davka na dodano vrednost
pa je možno zagotoviti le z enotno davčno administracijo in
pripravljenimi izvedbenimi postopki.
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%

V davčni teoriji obstajajo številne vrste davka na dodano
vrednost, ki se med drugim razlikujejo tudi po tem, kako se
obdavčuje oprema.
Tako lahko razlikujemo med:
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• bruto proizvodnim davkom (gross product),
• dohodkovnim davkom (income) ter
• potrošnim (consumption) davkom na dodano vrednost.

2. Finančni učinek davka na dodano vrednost
V devetdesetih letih je v državah OECD delež prihodkov od
splošnih davkov na potrošnjo med vsemi davki v poprečju
skoraj 20%. Od leta 1965 se je delež splošnih davkov v bruto
domačem proizvodu skoraj podvojil, od 3,4 odstotkov na 7
odstotkov (razpredelnica 1). V državah OECD je od leta 1965
dalje, polovica povečanja vseh prihodkov iz naslova davkov,
zaradi povečanja prihodkov od splošnih davkov na potrošnjo.
Povečanje prihodkov od splošnih davkov na potrošnjo je v
mnogih državah OECD povzročilo povečanje vseh davčnih
prihodkov, zato se je v nekaterih državah eksplicitino ali
implicitno zmanjšal finančni pomen neposrednih dajatev.

Pri bruto proizvodnem davku na dodano vrednost lahko
davčni zavezanec od prodaje odšteje vrednost nabavljenega
materiala, ne sme pa odšteti'vrednosti nabavljene opreme.
Prav tako tudi ne more v davčno osnovo vključevati amortizacije od te opreme. To pomeni, da so vse nabave opreme
obdavčene z davkom na dodano vrednost dvakrat:
• neposredno, ko je oprema nabavljena in
• posredno preko izdelkov, ki so izdelani na tej opremi.
Takšna rešitev ima številne slabosti, ki se kažejo tako na
makroekonomski ravni (»skriti davek« v izdelkih, ki se izvozijo, kar zmanjšuje konkurenčnost izvoza), kot na mikroekonomski ravni (v praksi se pojavljajo številni problemi glede
meril, po katerih se razlikuje oprema, reprodukcijski material
in deli opreme, kar ima za posledico, da imajo davčni zavezanci in davčna uprava večje stroške, kar vpliva na manjšo
učinkovitost poslovanja). Pomanjkljivost obdavčevanja
opreme je tudi v tem, da postavlja v neenakopravne pogoje
poslovanja kapitalno intenzivne in delovno intenzivne
panoge. S tem je gospodarstvo destimulirano, da se modernizira in zmanjšuje stroške poslovanja.
Delovanje dohodkovne vrste davka na dodano vrednost omogoča, da se nabava reprodukcijskega materiala in amortizacija opreme odštejeta od prodaj davčnega zavezanca. Ta vrsta
davka na dodano vrednost zahteva natančno obračunavanje
amortizacije, kar povzroča številne administrativne probleme.
Davčna osnova se izračunava podobno kot pri davku od
dobička, kar je z vidika obračunavanja prometnega davka
precej zapleteno. Poleg tega je potrebno razmejiti med tekočimi obveznostmi, ki se odštevajo od prodaj in kapitalnimi
obveznostmi, ki se amortizirajo. Ta vrsta davka na dodano
vrednost povečuje administrativno zapletenost davka, in sicer
tako pri davčnih zavezancih, kot pri davčni upravi.

Prihodki od splošnih davkov na potrošnjo so v posameznih
državah različni, kar nam prikazujeta razpredelnici 1 (delež
prihodkov od splošnih davkov na potrošnjo v odstotku bruto
domačega proizvoda) in 2 (delež prihodkov od splošnih davkov na potrošnjo v vseh davkih). Kot primer so opredeljene
države, v katerih je, med vsemi prihodki od davkov, povečanje
prihodkov od splošnih davkov na potrošnjo, znašalo več kot
10 odstotkov. To pomeni, da je v teh državah visoka raven
splošne obdavčitve. Na Švedskem je delež prihodkov od
splošnih davkov na potrošnjo manjši od povprečja v državah
OECD, medtem, ko predstavlja v Islandiji delež prihodkov od
splošnih davkov na potrošnjo v vseh prihodkih eno tretjino
vseh davkov, kar je največ med državami OECD. Veliko manjši
delež prihodkov od splošnih davkov na potrošnjo (pod 3
odstotke v bruto domačem proizvodu oziroma pod 10 odstotkov v vseh davčnih prihodkih) imajo Avstralija, Japonska,
Švica in Združene države Amerike. Z izjemo Japonske, ki je
uvedla modificirano obliko davka na dodano vrednost, Avstralija in Združene države Amerike nimata uvedenega davka na
dodano vrednost, medtem, ko je Švica uvedla davek na
dodano vrednost leta 1995.
Naslednja pomembna značilnost, ki je razvidna iz razpredelnic 1 in 2, je povečanje finančnih učinkov splošnih davkov na
potrošnjo v preučevanem obdobju. Samo v Franciji je prišlo
do zmanjšanja deleža prihodkov od davka na dodano vrednost v odstotku od bruto družbenega proizvoda, medtem ko
je v Belgiji, Kanadi, Franciji, Norveški, Španiji in Švici finančni
pomen davka na dodano vrednost za financiranje javne
porabe manjši leta 1991, kot je bil ieta 1965. Povečanje
pomena davkov na splošno potrošnjo ni omejeno le na države
Evropske zveze, niti ni omejeno na države, ki imajo uveden
davek na dodano vrednost (delež davkov na splošno potrošnjo se je povečal tudi v Avstraliji in Združenih državah Amerike). Ne glede na to je bil v letu 1980 delež prihodkov od
davka na dodano vrednost v državah OECD 15,6 odstotka
vseh davčnih prihodkov oziroma 5,1 odstotka bruto domačega proizvoda, leta 1991 pa 18,6 odstotka vseh davčnih
prihodkov oziroma 6,7 odstotka bruto domačega proizvoda.
Ob tem je potrebno opozoriti, da se je s povečanjem pomena
prihodkov od davka na dodano vrednost zmanjšal pomen
prihodkov od trošarin, med katerimi v vseh državah prevladujejo trošarine od naftnih derivatov, tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač.

Pri potrošnem davku na dodano vrednost se vse nabave
opreme vštevajo v davčno osnovo in se odštevajo od prodaj
davčnega zavezanca v določenem časovnem obdobju. S
takšno rešitvijo se dejansko obdavčuje končna potrošnja
izdelkov in storitev. Pri tej obliki davka na dodano vrednost
davčnemu zavezancu ni potrebno razlikovati med tekočimi in
dolgoročnimi obveznostmi, kot tudi ne med opremo, ki se
amortizira, reprodukcijskim materialom in rezervnimi deli.
Potrošni davek na dodano vrednost je s tega vidika tudi
nevtralen glede kapitalno in delovno intenzivnih panog. Prav
tako je z vidika obdavčenja opreme nevtralen glede potrošnje
in varčevanja.
Potrošna oblika davka na dodano vrednost je sprejeta kot
prevladujoča oblika davka v državah OECD, usedle so ga
številne države vzhodne in centralne Evrope (npr. Madžarska,
Poljska, Češka, Slovaška, Romunija, itd.) in uvedena kot
obvezna davčna oblika v državah Evropske zveze.
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Razpredelnica 1:

DELEŽ PRIHODKOV OD SPLOŠNIH DAVKOV NA POTROŠNJO V
ODSTOTKIH BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA

Država

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1991

Avstralija

1.7

1.8

1.8

1.5

2.4

2.5

2.4

Avstrija

6.5

6.6

7.7

8.3

9.0

8.6

Belgija

6.6

7.5

6.6

7.5

7.4

Kanada

4.6

4.5

4.0

3.6

Danska

2.7

7.6

7.0

Finska

5.6

6.3

Francija

8.0

Nemčija

1992

1993

8.5

8.5

8.3

7.2

7.2

7 1

4.4

5.3

5.3

5.9

10.1

9.8

10.1

10.0

9.9

6.3

6.9

8.0

9.3

9.2

8.9

8.8

8.9

8.6

8.8

8.9

8.2

7.9

7.7

7.4

5.2

5.6

5.3

6.3

6.0

6.1

6.4

6.5

7.0

Grčija

2.3

4.3

4.7

3.9

6.0

9.8

10.0

10.2

-

Islandija

4.6

6.3

9.0

8.7

9.5

10.5

10.1

10.4

10.2

Irska

1.5

4.1

4.6

5.0

7.5

7.3

7.2

7.4

7.2

Italija

3.3

3.4

3.8

4.7

5.0

5.7

5.7

5.6

5.7

Japonska

0

0

0

0

0

1.3

1.4

1.3

Luksemburg

3.8

3.2

5.1

4.9

6.5

6.8

7.2

7.7

Nizozemska

4.0

5.4

6.1

7.1

7.1

7.3

7.4

7.2

7.0

Nova Zelandija 1.9

2.2

2.8

3.4

3.5

8.4

8.5

8.5

8.4

Norveška

7.2

9.3

9.2

8.5

8.7

8.5

8.2

8.6

9.1

Portugalska

0

1.9

2.8

4.6

4.0

6.0

59

68

6 1

*
Španija

3.3

3.4

3.0

2.5

4.2

5.5

5.5

5.9

5.1

Švedska

3.6

4.1

5.2

6.6

7.0

8.3

8.8

8.0

8.4

Švica

2.0

1.9

2.3

2.8

3.0

3.1

3.0

2.9

2.7

Turčija

0

0

0

0

4.6

5.6

6.5

7.2

5.6

VB

1.8

2.4

3.1

5.1

5.8

6.1

6.7

6.9

6.9

ZDA

1-2

1.6

1.9

1.9

2.1

2.2

2.2

2.2

OECD(skupaj) 3.4

4.3

4.6

5.1

5.8

6.7

6.7

7.0

OECD(Evropa) 3.8

4.9

5.3

5.9

6.7

7.4

7.5

7.5

EZ

4.8

5.1

5.9

6.5

7.2

7.3

7.4

Vir:
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Razpredelnica 2:

DELEŽ PRIHODKOV OD SPLOŠNIH DAVKOV NA POTROŠNJO V
VSEH DAVKIH

Država

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1991

Avstralija

7.4

7.4

6.7

5.3

7.9

8.0

8.9

Avstrija

18.7

18.5

19.8

20.1

21.0

20.8

Belgija

21.1

21.0

15.9

16.9 ' 15.4

Kanada

17.8

14.4

12.5

11.5

Danska

9.1

18.8

16.9

Finska

18.5

19.3

Francija

23.3

Nemčija

1992

1993

20.3

19.5

19.2

16.0

16.0

15.6

-

13.2

14.2

14.1 , 16.5

-

22.2

20.0

20.7

20.6

20.0

-

16.8

18.7

19.6

20.6

19.6

18.9

18.7

15.5

23.5

21.1

20.0

18.7

17.8

17.6

16.9

16.5

17.1

14.6

16.6

15.8

16.6

16.4

16.5

17.5

Grčija

10.3

16.8

18.3

13.2

17.2

26.4

25.9

25.2

-

Islandija

16.7

22.0

28.6

28.9

33.0

32.4

31.2

31.2

31.7

Irska

5.7

13.1

14.7

14.8

20.6

2.6

19.9

20.1

19.4

Italija

12.9

13.2

14.3

15.6

14.5

14.7

14.3

13.2

13.1

Japonska

0

0

0

0

0

4.2

4.4

4.4

Luxemburg

12.4

10.3

12.0

10.8

12.9

13.9

14.9

15.9

-

Nizozemska

12.4

14.6

14.4

15.8

16.2

16.5

15.6

15.4

14.5

Nova Zelandija

7.7

8.0

9.0

10.2

10.4

22.5

23.8

23.7

23.6

Norveška

21.5

23.8

20.5

18.1

18.2

18.2

17.5

18.4

19.8

Portugalska

0

8.4

11.2

16.2

12.6

19.6

18.9

20.5

19.7

Španija

22.2

20.3

15.3

10.2

14.7

16.0

15.9

16.5

14.8

Švedska

10.4

10.3

12.0

13.4

14.0

14.9

16.7

15.9

17.1

Švica

9.4

7.8

7.7

9.1

9.3

10.0

9.7

9.0

8.3

Turčija

0

0

0

0

23.3

20.1

22.2

22.7

24.7

ZDA

4.6

5.6

6.7

6.6

7.4

7.6

7.6

7.6

OECD(skupaj)

11.8

13.4

13.3

13.7

15.5

17.1

17.6

17.6

-

OECD(Evropa)

13.0

15.1

15.0

15.6

17.6

18.6

18.5

18.5

-

EZ

12.6

15.5

15.0

15.6

16.3

18.0

17.9

18.0

-

Vir:
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prometni davek, katerih negativni učinki so pospeševali navpično integracijo podjetij. Davek na dodano vrednost ima bolj
nevtralne učinke na cene, proizvodnjo in potrošnjo, kot zgoraj
omenjeni obliki prometnega davka.

3. Izbor sploinih davkov na potroiiijo
Avstralija in Združene države Amerike sta edini državi OECD,
ki nimata uvedenega davka na dodano vrednost. V sredini
60- tih let nobena država OECO ni imela uvedenega davka na
dodano vrednost v takšni obliki, ki je najpogosteje uveljavljena danes (Francija in Finska sta imeli uveden davek na
dodano vrednost, ki je imel nekatere elemente »današnjega«
davka na dodano vrednost). Leta 1967 je bila običajna oblika
splošnega potrošnega davka enofazni prometni davek v trgovini na debelo ali v trgovini na drobno in večfazni kaskadni
prometni davek. Enofazni prometni davek v trgovini nk
drobno je bil uveden v sedmih državah, enofazni prometni
davek v trgovini na debelo v šestih državah, medtem ko je bil
večfazni kaskadni davek leta 1967 uveden v devetih državah
OECD.

b. zaradi načina obračuna je pri davku na dodano vrednost
omogočen dvojni nadzor, in sicer tako pri kupcu, kot pri
prodajalcu (z izjemo zadnje faze prometa), kar zmanjšuje
davčne utaje in povečuje donose davka na dodano vrednost, v
primerjavi z ostalimi oblikami prometnih davkov.
c. uporaba kreditnega načina obračuna omogoča natančen
izračun višine obdavčitve posameznega izdelka oziroma storitve ter natančno vračilo davka od izdelkov, ki se izvozijo. Izvoz
je v celoti neobdavčen v državi izvoznici in obdavčen v državi
uvoznici, za razliko od veljavnega prometnega davka, pri
katerem se pojavlja tako imenovani »skriti davek«.

Razpredelnica 3 nam prikazuje razširjenost davka na dodano
vrednost v državah OECD. V drugi polovici 60—tih oziroma
začetku 70—tih let je bil davek na dodano vrednost uveden v
severnoevropskih državah in v članicah Evropske zveze. Leta
1973 je bil davek na dodano vrednost uveden v trinajstih
državah OECD, v sredini osemdesetih let pa se je ta davek
razširil tudi v neevropskih državah (Nova Zelandija, Kanada in
Japonska), kot tudi v državah, ki so pristopile k Evropski zvezi
v drugi polovici osemdesetih let (Grčija, Portugalska, Španija). Davek na dodano vrednost so uvedle tudi vzhodnoevropske države (Rusija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska,
Romunija, Bolgarija, Estonija, itd.).

d. uvedba davka na dodano vrednost je obvezna davčna
oblika za vse države, ki se želijo priključiti Evropski zvezi.
Ob enakih davčnih stopnjah in enaki širini davčne osnove je
vpliv na cene enak pri enofaznem prometnem davku v trgovini
na drobno in davku na dodano vrednost. Tudi pri davku na
dodano vrednost je v večini primerov davek »prevaljen »na
končnega potrošnika. Zato med tema dvema davčnima oblikama ni bistvenih razlik glede finančnih učinkov, ob predpostavki, da je prometni davek enofazen. Uveljavitev davka na
dodano vrednost v številnih državah pomeni, da ima ta oblika
davka pomembne prednosti glede obračunavanja - tako pri
prodajalcu, kot kupcu - kar zmanjšuje možnost izogibanja
davku. Vendar davek na dodano vrednost s številnimi oprostitvami in olajšavami ter številnimi davčnimi stopnjami zmanjšuje nevtralnost in enostavnost tega davka in povečuje stroške davčnih uprav in davčnih zavezancev, izgublja prednosti v
primerjavi z enofaznim prometnim davkom.

Dejstvo, da je 23 od 25 držav OECD uvedlo davek na dodano
vrednost v tako kratkem obdobju, kaže na naslednje, medsebojno povezane vzroke:
a. v številnih državah je davek na dodano vrednost nadomestil
prometni davek v trgovini na debelo in večfazni kaskadni
Razpredelnica 3:

RAZŠIRJENOST DAVKA NA DODANO VREDNOST V DRŽAVAH OECD
(LETO 1967)
Večfazni davek

Enofazni prometni davek
Proizvodnja

Trgovina na
debelo

Trgovina na
drobno

Kaskadni d.

DDV

Kanada
(feder.)

Avstralija

Kanada
(provin.)

Avstrija

Finska
(1964)

Grčija

Danska

Islandija

Belgija

Francija
(1954)

Irska

Irska

Francija
(regije)

Portugalska

Švedska

Grčija

VB

Švica

Italija

ZDA
(samo zvezne
drž. in regije)

Luxemburg

Nizozemska
Španija
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Razpredelnica 4:

RAZŠIRJENOST DAVKA NA DODANO VREDNOST (LETO 1995)

Enofazni prometni davek
Proizvodnja

Trgovina na
debelo
Avstralija

Večfazni davek

Trgovina na
drobno
ZDA
(samo zvezne
drž. in regije)
Kanada
(province)

Kaskadni d.

DDV
Avstrija
(1973)
Belgija
(1971)
Kanada
(1991)(feder.)
Danska
(1967)
Francija
(v celoti 1968)
Finska
(1964)
Nemčija
(1968)
Grčija
(1987)
Islandija
(1989)
Irska
(1972)
Italija
(1973)
Japonska
(1989)
Luxemburg
(1970)
Nizozemska
(1969)
N. Zelandija
(1986)
Norveška
(1970)
Portugalska
(1986)
Španija
(1969)
Švica
(1995)
Turčija
(1985)
VB
(1973)
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odpravile v letu 1992, kar je bilo v skladu z načelom (in
smernicami Evropske zveze), da se davek v Evropski zvezi
administrativno poenostavi in harmonizira.
Znižane stopnje so veliko bolj razširjene. Ničelne stopnje, s
katerimi se obdavčujejo izdelki na domačem trgu - kar
pomeni, da država neposredno vrne davek - so v uporabi v
Kanadi, Irski, Mehiki in Združenem Kraljestvu. Znižane stopnje so v večini držav med 4 in 8 odstotki, v državah, kjer je več
nižjih stopenj, so vmesne stopnje v višini 12 odstotkov. Na
Švedskem je ena od znižanih stopenj 21 odstotkov, kar je več
kot so splošne stopnje v večini ostalih držav.

4. Davčne stopnje
Z ekonomskega in administrativnega vidika je davek na
dodano vrednost z eno davčno stopnjo in vračilom davka za
izvoz, najučinkovitejši. Davek na dodano vrednost z več davčnimi stopnjami postane administrativno zahteven za davčno
administracijo, drag za davčne zavezance, ob tem pa ustvarja
številne nesmiselnosti in neenakopraven položaj davčnih
zavezancev na trgu, ko so podobni izdelki ali storitve obdavčeni z različnimi davčnimi stopnjami. Razpredelnica 5 prikazuje štiri države OECD, ki imajo uvedeno eno davčno stopnjo,
osem držav z dvema davčnima stopnjama, šest držav s tremi
davčnimi stopnjami in pet držav s štirimi ali več davčnimi
stopnjami. V zadnjem desetletju je prišlo do zmanjšanja števila stopenj v državah OECD (med leti 1986 in 1989 je imela
Francija sedem stopenj, Italija pa je imela v osemdesetih letih
osem stopenj). Med državami, ki so v preteklih letih uvedle
davek na dodano vrednost (Kanada, Islandija, Japonska, Nova
Zelandija in Švica) je prevladala optimalnejša rešitev, saj so te
države uvedle davek z eno ali največ dvema davčnima stopnjama.
Uporaba višjih stopenj davka na dodano vrednost je bila med
vsemi državami OECD (z izjemo Portugalske) odpravljena.
Belgija, Španija, Grčija, Francija in Italija so višje stopnje
Razpredelnica 5:

Na podlagi razpredelnice 6 je možno ugotoviti povečanje
splošnih stopenj davka na dodano vrednost od datuma
uvedbe tega davka v posameznih državah do danes.
To je tudi eden izmed vzrokov za povečanje donosov davka na
dodano vrednost od leta 1965 dalje.
V prihodnje lahko pričakujemo, da bo v državah OECD prišlo
do nadaljnega zmanjševanja števila znižanih stopenj ter, da se
bodo stopnje prilagajale smernicam Evropske zveze, po katerih imajo države lahko največ dve znižani in eno osnovno
stopnjo.

STOPNJE DAVKA NA DODANO VREDNOST V DRŽAVAH OECD

Država

Nižja stopnja

Splošna stopnja

Avstrija

10

20

Belgija

1/6/12

20.5

Kanada

0

7

Danska

-

25

Finska

-

22

Francija

2.1/5.5

18.6

Nemčija

7

15

Grčija

4/8

18

Islandija

14

24.5

Irska

0/2.5/10/12.5

21

Italija

4/9/12

19

Japonska

-

3

Luxemburg

3/6/12

15

Mehika

0/6

10

Nizozemska

6

17.5

Nova Zelandija

-

12.5

Norveška

0

22

Portugalska

5

16

Španija

3/6

15

Švedska

12/21

25

Švica

2

6.5

T určija

1 /6

12

VB

0

17.5
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Višja stopnja

30

20

Razpredelnica 6:

SPREMEMBE SPLOŠNIH STOPENJ DDV OD UVEDBE DAVKA

Država

Splošna stopnja ob uvedbi

Sedanja splošna stopnja

Avstrija

16

20

Belgija

18

20.5

Kanada

7

7

Danska

10

25

Finska

11.1

22

Francija

20

18.6

Nemčija

10

15

Grčija

16

18

Islandija

22

24.5

Irska

16.4

21

Italija

12

19

Japonska

13

3

Luxemburg

8

15

Mehika

?

10

Nizozemska

12

17.5

Nova Zelandija

10

12.5

Norveška

20

22

Portugalska

16

16

Španija

12

15

Švedska

11.1

25

Švica

6.5

6.5

Turčija

10

12

Združeno kraljestvo

10

17.5

Povprečje (1)

12.6

16.9

„

(1) brez Mehike
5. Davčna osnova

pin izdelkov in storitev po posameznih državah, ki odstopajo
od mednarodnih standardnih oprostitev davka na dodano
vrednost in pregled izdelkov in storitev, ki so obdavčeni z
nižjo oziroma višjo stopnjo davka na dodano vrednost.

Široka davčna osnova je naslednja značilnost davka na
dodano vrednost, ki zagotavlja visok donos tega davka. Razpredelnici 7a in 7b prikazujeta pregled najpomembnejših sku45
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navaja na prepričanje, da »znanje« ne bi smelo biti obdavčeno z davkom na dodano vrednost.
V večini razvitih držav je obdavčevanje z znižano stopnjo
namenjeno obdavčevanju istovrstnih izdelkov in storitev. Z
izjemo Kanade, Nove Zelandije in Turčije, so knjige in časopisi v vseh državah obdavčeni z nižjo stopnjo ali stopnjo nič.
Hrana je z znižano stopnjo obdavčena v 18 od 23 držav OECD.
Zdravila so z znižano stopnjo obdavčena v desetih državah,
ogrevalna energija in javni transport v desetih državah, kmetijski izdelki v sedmih državah, stanovanjski prostori v šestih,
catering v petih in otroška oblačila v treh državah, od 23—tih
držav OECD, ki imajo uveden davek na dodano vrednost.

SploSno gledano, z davkom na dodano vrednost niso obdavčeni tisti izdelki in storitve, ki se zaradi vsebinskih ali administrativnih vzrokov »težje« obdavčujejo.
i
To so:
• finančne in zavarovalne storitve, ki so oproSčene plačila
davka na dodano vrednost v vseh državah, predvsem zaradi
težko obdavčljive davčne osnove,
• nekatere storitve neprofitnih institucij,
• storitve izobraževanja in medicinske storitve,
• poštne in telekomunikacijske storitve,
• igre na srečo - te storitve so navadno obdavčene s posebnimi davki ter
• kulturne storitve - v nekaterih državah.
V razpredelnici 7a so opredeljene tudi tiste storitve, ki so
neobdavčene le v posameznih državah, ne velja pa za njih
sprejet konsenz, da gre za »standardne oprostitve«.

Razpredelnica 7a: ODSTOPANJA OD »MEDNARODNE
STANDARDNE« OPROSTITVE PLAČILA DDV
»Standardne davčne oprostitve« so naslednje: poštne storitve, medicinske storitve, dejavnost dobrodelnih inštitucij, šolsko in univerzitetno izobraževanje, promet izdelkov in storitev
(nekomercialnih) neprofitnih organizacij, kulturne storitve,
zavarovalne storitve, najem (in dajanje v najem) nepremičnin,
finančne storitve, loterije in igralništvo, promet zemljišč in
zgradb.

Razpredelnica 7b prikazuje obdavčevanje različnih skupin
izdelkov s posameznimi stopnjami. Stopnja nič je, razen za
nekatere manjše skupine izdelkov, uporabljena le v Kanadi,
Irski in Združenem Kraljestvu, kjer je uporaba stopnje nič
analogna znižani stopnji. V ostalih državah stopnja nič ni v
široki uporabi, razen pri obdavčevanju knjig in časopisov, kar
Država

Oprostitve - različne od
"standardne oprostitve"

Obdavčenje "standardnih
oprostitev"

Avstrija

telekomunikacijske storitve

kultura (nižja stopnja),
najemnine (nižja stopnja),
medicinske storitve (nižja
stopnja)

Belgija

odvetniške in sodne storitve

Kanada

otroško varstvo, pravna
pomoč, nadomestila za
uporabo trajektov, cest in
mostov, standardne
komunalne storitve

Danska

loterije in igralništvo, prodaja
in lizing komercialnih
zemljišč in zgradb

-

-

Finska

storitve oskrbovanja z vodo
(razen gostinskih storitev),
telekomunikacij in storitve,
ki so povezane s hrano

Francija

odvetniške in sodne storitve

-

Nemčija

telekomunikacijske storitve

-

Grčija

kultura (nižja stopnja)

-

Islandija

šport, transport potnikov,
avtorska dela,
kompozitorstvo, pogrebne
storitve

Irska

prevozne storitve,
dejavnosti javnih radio in
televizijskih mrež, javna
oskrba z vodo
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dolgoročno oddajanje v
najem komercialnih
nepremičnin (zemljišč)

Japonska

'■tu

-

Italija

storitve socialne pomoči in
socialnega skrbstva

•

dajanje v najem (splošna
stopnja)

Luxemburg

-

-

Mehika

-

-

Nizozemska

telekomunikacijske storitve,
pogrebne storitve (pogreb,
kremacija), storitve javnega
informiranja, šport

Nova Zelandija
Norveška

Portugalska

-

-

umetnost, šport, prevozne
storitve, odvetniške in
sodne storitve, pogrebne
storitve, TV

"

kmetijstvo, odvetniške in
sodne storitve

Španija

-

kultura (nižja stopnja)

Švedska

TV

-

Švica

-

-

Turčija

-

-

Velika Britanija

Razpredelnica 7 b:

Država

pokop , kremacija

PREGLED SKUPIN IZDELKOV GLEDE NA RAZLIČNO STOPNJO DDV
(po posameznih državah)

Stopnja 0 %

Nižja stopnja

Višja stopnja

kmetijstvo in
gozdarstvo, knjige,
hrana, zdravstvene
storitve, časopisi in
revije, umetniška
dela, kultura, dajanje
v najem, prevozne
storitve

Avstrija

Belgija

-

ortopedski
pripomočki

kmetijstvo,
umetniška dela,
otroška oblačila,
hrana, gorivo, zlato,
tobak(trošar.)
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Kanada

zdravila, hrana,
medicinska oprema,
mednarodni prevozi
potnikov in blaga,
plemenite kovine

Danska

časopisi in revije

Finska

letalski
prevozi,gozdarstvo,
časopisi in revije,
ladijski prevozi

"

prevozne storitve

-

Francija

-

kratkotrajni najem
prostorov,
kmetijstvo, knjige,
gostinske storitve,
hrana, časopisi in
revije ter oskrba z
vodo

-

Nemčija

-

knjige, hrana,
časopisi in revije,
prevozne storitve *1

-

Grčija

-

knjige, vstopnice za
kultur, prireditve,
hrana, zdravila,
časopisi in revije

-

hrana, časopisi in
revije, knjige,
hotelske storitve,
oskrba s toplo vodo,
električno energijo in
kurilnim oljem (za
ogrevanje
stanovanjskih
prostorov in
plavalnih bazenov)
J

-

Islandija
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mednarodne
prevozne storitve;
mednarodni promet
v zvezi z oskrbo ladij
in letal z gorivom in
opremo
ladjedeljništvo

48

Irska

knjige, otroška
oblačila in obutev,
zdravila za oralno
uporabo, hrana,
sperma, določene
brezalkoholne
pijače, (biol)
oplojevalec

časopisi in revije,
gorivo za ogrevanje
in razsvetljavo,
oskrba z električno
energijo, umetniška
dela, veterinarske
storitve, kmetijske
storitve, najem
avtomobila in čolna,
inštrukcije za
pripravo na vozniški
izpit, fotografske
storitve, beton,
najem počitniških
kapacitet, prehrana
v hotelih in
restavracijah,
storitve v
gradbeništvu,
promet nepremičnin,
popravila in servisne
storitve

knjige, časopisi in
revije, kratkotrajni
najem prostorov

hrana, zdravila,
nakit, telefonske
storitve (del)

-

-

-

0

Italija

Japonska

-

kmetijstvo, knjige,
hrana, gorivo,
zdravila, časopisi in >
revije

Luxemburg

Mehika
(nepopolna
informacija)

zdravila, določena
hrana

kratkotrajni na jem
prostorov,
kmetijstvo, knjige,
gostinske storitve,
hrana, pripomočki za
invalide in ostarele,
zdravila, časopisi in
revije, potniški
prevoz, oskrba z
vodo

Nizozemska
A

Nova Zelandija

-

pijača

-

-
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knjige, hrana,
ortopedski
pripomočki, zdravila,
dejavnosti za prosti
čas,časopisi in
revije, hoteli, hrana,
gorivo za ogrevanje,
mednarodne
telekomunikacijske
storitve, notranji
potniški prevoz

Portugalska

■i

letalske storitve,
časopisi in revije,
ladje, letalsko
gorivo, zdravila na
recept

Velika Britanija

kratkotrajni najem
prostorov,
gostinstvo,hrana,
potniški promet,
žičnice oz. vlečnice

-

hrana

otroška oblačila,
hrana, oskrba
invalidov (različne
storitve in ortopedski
pripomočki), prevoz,
knjige, časopisi in
revije, gnojenje z
naravnimi
odplakami, zdravila

* - Samo ladijski potniSki promet ter mestni potniški promet
* - Knjige ter »osnovna prehrana« sta obdavčena z (max) znižano
davčno stopnjo, t.j. 3%, »ostala prehrana- je obdavčena z (običajno)
nižjo stopnjo, t.j. 6 %
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%

voda, hrana,
zdravila, knjige,
časopisi in revije,
storitve
nekomercialne TV

Švica
(predlog)

Turčija

letalske storitve,
alkohol, krzneni
izdelki, nakit,
parfumi

knjige*2,gostinstvo,
kultura, hrana *2,
prevozi invalidov in
invalidska vozila,
zdravila, prevoz,
časopisi in revije

Španija

Švedska

-

-

knjige, časopisi in
revije, rabljena
vozila

Norveška

50

alkohol, zlato

Kot je razvidno iz razpredelnic 7a in 7b, obstajajo večje razlike
pri obdavčevanju storitev, kot pri obdavčevanju izdelkov, še
posebno pri prevozih potnikov ter pri obdavčevanju hotelskih
in gostinskih storitev. Oglaševalne storitve, telefonske storitve
ter različne svetovalne storitve so večinoma obdavčene z
osnovno stopnjo. Premije pri zavarovalnih storitvah ter igre
na srečo so v večini držav oproščene plačila davka na dodano
vrednost, vendar so večinoma obdavčene s posebnim davkom. Finančne in bančne storitve, kulturne storitve, izobraževalne storitve ter poštne storitve so naštete med oprostitvami.
Storitve, ki so povezane s stanovanji in stanovanjskimi hišami,
imajo v državah OECD različen položaj glede obdavčitev z
davkom na dodano vrednost.

rovalne storitve. Pri obdavčevanju teh storitev cena storitve
(obresti in zavarovalne premije) navadno ne odraža dejanske
cene, po kateri je bila storitev zaračunana. Če bi cena storitve
dejansko izražala davčno osnovo, bi bila davčna osnova opredeljena kot celoten znesek obresti, ki jih posojilodajalec zaračuna posojilojemalcu. Nobena država pa ni uvedla takšne
rešitve, in sicer predvsem zaradi možnosti povečanja števila
finančnih transakcij preko sivega trga. Poleg tega bi se
»cene« storitev, ki se opravljajo preko finančnih institucij
razpršile med prihodke od posojanja in stroške varčevanja.
Razmerje med tema dvema vrednostima je zelo težko določljivo, ker običajno ni medsebojne povezave med individualnim varčevanjem in posojanjem denarja.

V primerjavi z davkom na dodano vrednost so storitve s
prometnim davkom v trgovini na drobno obdavčene po bruto
vrednosti, kar povzroča številne težave. Ker so istovrstne
storitve obdavčene večkrat, enofazni prometni davek v trgovini na drobno vpliva na manj konkurenčen položaj davčnih
zavezancev na trgu. Poleg tega se pojavljajo številni administrativni problemi pri obdavčitvi storitev s prometnim davkom
v trgovini na drobno, predvsem na področju komunikacij,
transporta, bančništva in takoimenovanih profesionalnih storitev. Izvoz storitev s področja transporta, komunikacij in
zavarovanja je lahko izredno velik, kar povečuje administrativno zahtevnost prometnega davka.

Glede na omenjene težave pri obdavčevanju finančnih storitev, so v vseh državah, OECD takoimenovane primarne
finančne storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost. »Izvoz« finančnih storitev je v vseh državah obdavčen s
stopnjo nič. Oprostitev finančnih storitev pomeni, da je majhen del davka vsebovan v ceni finančnih storitev. Finančne
storitve so oproščene plačila davka na dodano vrednost (in ne
obdavčene s stopnjo 0%) predvsem zaradi fiskalnih razlogov.
To pomeni, da davčni zavezanci, ki opravljajo te storitve, ne
obračunavajo in plačujejo davka, ob tem pa tudi nimajo pravice odštevati že prej plačanega davka na dodano vrednost.
Zaradi podobnih razlogov so med oprostitve uvrščene tudi
zavarovalne storitve. Zavarovalna premija je načeloma sestavljena iz dveh delov, in sicer iz dela, ki je investiran v imenu
zavarovanca v skupni fond in dela storitve, ki omogoča prenos teh sredstev. V mednarodni praksi je sprejeto izhodišče,
da je težko ločiti plačilo ustvarjene premije na dva dela in tako
obdavčiti le plačilo storitve. Posebni vsebinski problem pa se
pojavlja še pri obdavčevanju življenjskega zavarovanja, saj ni
možno ugotoviti pravilne davčne osnove. To je tudi glavni
razlog, da je življenjsko zavarovanje uvrščeno med oprostitve
v vseh državah OECD.

Zaradi tega velja sistem enofaznega prometnega davka v
davčni teoriji in praksi za neprimernega pri obdavčevanju
storitev.
Z davkom na dodano vrednost so tovrstni problemi v zvezi z
obdavčevanjem storitev odpravljeni. Davčni zavezanci, ki
opravljajo storitve, so registrirani v skladu z zakonom in lahko
odštevajo plačane davke v prejšnjih fazah prometa. Pri enofaznem prometnem davku so davčni zavezanci bolj nagnjeni k
izogibanju davčnih obveznosti pri prometu storitev, medtem
ko je pri davku na dodano vrednost ta možnost zmanjšana,
tako zaradi povečane možnosti nadzora, kot zaradi načela
»neto obdavčitve«.

To pa ne velja za protipožarno in splošno zavarovanje, ki je
obdavčeno na Finskem in v Novi Zelandiji. V teh dveh državah
je takšno zavarovanje obdavčeno s splošno stopnjo. Nova
Zelandija z davkom na dodano vrednost obdavčuje tudi brokerske in agencijske storitve.

Z davkom na dodano vrednost pa se večinoma - zaradi težko
določljive davčne osnove - ne obdavčujejo finančne in zava-

Razpredelnica 8:

OBDAVČENJE FINANČNIH STORITEV
VREDNOST

Z DAVKOM

NA DODANO

Država

Primarne
finančne
storitve
(trgovanje z
denarjem,
delnicami in
ostalimi
vrednostimi
papirji,
varčevanje in
posojanje
denarja)

Sekundarne
finančne
storitve
(finančno
svetovanje,
posojanje
šefov,
varovanje
vrednotic)

"Izvoz"
finančnih
storitev

Drugi posredni
davki
(stopnja je v
oklepaju, če je
poznana)

Avstrija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ni obdavčeno

da
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Belgija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

da

Kanada

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Danska

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Finska

ni obdavčeno

ni obdavčeno

ni obdavčeno

da (1,5%)

Francija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

da

Nemčija

ni obdavčeno
(ali obdavčeno
v primeru
"majhnih
podjetij", če
zavezanec želi)

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Grčija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

da

Islandija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Irska

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

da

Italija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Luxemburg

ni obdavčeno

nižja stopnja

ničelna stopnja

da

Nizozemska

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Nova Zelandija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Norveška

ni obdavčeno

ni obdavčeno

ni obdavčeno

ne

Portugalska

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

da

Španija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

ne

Švedska

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ni obdavčeno

ne

Turčija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ni obdavčeno

da

Velika Britanija

ni obdavčeno

osnovna
stopnja

ničelna stopnja

da

Japonska
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Storitve, ki se nanašajo na promet nepremičnin, je naslednje
področje, kjer je dosežen le minimalen konsenz glede obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se ne plačuje od stanovanjskih prostorov, ki jih koristi
lastnik. Zato je v večini držav OECD prednost (glede davka na
dodano vrednost) lastništvo nepremičnine, v primerjavi z
najemom nepremičnine. Običajna praksa je, da so v državah
OECD stanovanjski prostori neobdavčeni. Ne glede na to pa
nam razpredelnica 9 prikazuje, da večina držav obdavčuje
promet novo zgrajenih zgradb (to tudi pomeni, da lastniku
pripadajo vse pravice, ki izhajajo iz načina obračuna davka na
dodano vrednost). Nekaj držav, v katerih velja oprostitev
davka na dodano vrednost (na primer: Nemčija, Luksemburg,
Razpredelnica 9:

Portugalska), pa omogoča davčnim zavezancem opcijo, da
obdavčijo promet novih zgradb, kar pomeni, da kupci lahko
odštejejo ves že prej plačani davek v določenem časovnem
obdobju. Tudi šesta smernica Evropske zveze omogoča takšen način obračuna.
V večini držav velja oprostitev plačila davka na dodano vrednost za nadaljnje prodaje zgradb. Pri tem so Japonska, Španija, Nova Zelandija in Kanada (samo za poslovne prostore)
izjeme. Kot je razvidno iz razpredelnice 9, pa so države, v
katerih velja oprostitev davka na dodano vrednost, uvedle
poseben davek na promet nepremičnin s stopnjami od 2% do
6%.

OBDAVČENJE PROMETA ZEMLJIŠČ IN ZGRADB

Država

Promet
novograjenih
zgradb

Promet vseh
ostalih
nepremičnin

Poseben davek na
promet
nepremičnin
(stopnja v oklepaju,
če je poznana)

Avstrija

ni obdavčen

ni obdavčen

da

Kanada

osnovna stopnja

ni obdavčen

ne

Danska

ni obdavčen

ni obdavčen

ne

Finska

ni obdavčen

ni obdavčen

da (0.2-0.8 %)

Francija

osnovna stopnja

ni obdavčen

da

Nemčija

ni obdavčen

ni obdavčen

da (2 %)

Grčija

ni obdavčen

ni obdavčen

da

Islandija

ni obdavčen

ni obdavčen

ne

Irska

nižja stopnja

ni obdavčen

ne

Italija

osnovna stopnja

ni obdavčen

da

Japonska

osnovna stopnja

osnovna stopnja

ne

Luxemburg

ni obdavčen

ni obdavčen

ne

Nizozemska

osnovna stopnja

ni obdavčen

da (6 %)

Nova Zelandija

osnovna stopnja

osnovna stopnja

ne

Norveška

osnovna stopnja

ni obdavčen

ne

Portugalska

ni obdavčen

ni obdavčen

da

Španija

ni obdavčen

osnovna stopnja

da (6 %)

Švedska

osnovna stopnja,
prodaja le-teh ni
obdavčena

ni obdavčen

ne

Turčija

osnovna stopnja
(izjema-stanovanjski
prostori)

ni obdavčen

da

Velika Britanija

ničelna stopnja

ni obdavčeno

ne

c
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Posebna obravnava je potrebna še za dve področji obdavčevanja z davkom na dodano vrednost, kjer je praksa obdavčevanja med državami različna, in sicer obdavčevanje rabljenih
izdelkov in obdavčevanje davčnih zavezancev, ki opravljajo
tako obdavčen kot neobdavčen promet izdelkov in storitev.
Z namenom, da se zagotovi enotno izvajanje davka na dodano
vrednost in enaki pogoji poslovanja za vse davčne zavezance
je nujno, da se neobdavčen promet izdelkov in storitev upošteva v primerih, ko davčni zavezanec opravlja tako obdavčen
kot neobdavčen promet izdelkov in storitev. Neracionalno bi
bilo, da bi v takem primeru od davčnega zavezanca zahtevali,
da vodi posebne evidence za obdavčljiv promet in posebne
evidence za neobdavčljiv promet; to bi pomenilo, da bi imel
davčni zavezanec dodatne stroške in bi bil v neenakovrednem
položaju z drugimi davčnimi zavezanci. V državah OECD se
zato uporabljajo posebna pravila, na podlagi katerih se določi
davčna osnova za davek na dodano vrednost.
Z izjemo Finske in Nemčije, dajejo vse države davčnim zavezancem možnost, da se davčna obveznost določi na podlagi
celotnega prometa (to nam prikazuje razpredelnica 10). Vse
prodaje so razdeljene na znesek, ki se lahko odšteva od
prometa in na znesek, ki se ne odšteva od prometa, in sicer na
podlagi merila, ki pomeni razmerje med obdavčenim in neobdavčenim prometom v celotnem prometu. Če npr. davčni
zavezanec opravlja 90 odstotkov obdavčenega prometa, ima
pravico odšteti 90 odstotkov davka na dodano vrednost. Če
razmerje med obdavčenim in neobdavčenim prometom ni
znano vnaprej, se delež oceni in ob letnem obračunu popravi
na podlagi dejanskih deležev (takšen letni popravek davčne
obveznosti ni možen le v Franciji in Novi Zelandiji).

lahko približna. Praksa pa kaže, da je ocena lahko točnejša,
če je sodelovanje med davčno upravo in davčnimi zavezanci
zgledno. Davčna osnova pa se lahko določi tudi na podlagi
dejanskih podatkov, če to zahteva davčna uprava ali davčni
zavezanec (izjema je le Italija). V Nemčiji je določitev davčne
osnove na podlagi dejanskega prometa obvezna (vendar je
izračunana na podlagi ocenjenih odhodkov).
V Nemčiji, Irskem, Luksemburgu, Novi Zelandiji in Švedski je
možno davčno obveznost določiti tudi na podlagi drugih
metod: odločitev, koliko davka na dodano vrednost je možno
odšteti od prodaj, je možno oceniti na podlagi vrednosti
nabav. Ocena pa je lahko zapletena, če se oprema, zgradbe in
zemljišča uporabljajo v več davčnih obdobjih, kot tudi v primeru, ko se oprema uporablja tako za storitve ali izdelke, ki so
obdavčeni, kot tudi za tiste, ki so neobdavčeni. Kot nam
prikazuje razpredelnica 10, večina držav ocenjute vrednost
opreme vsakih pet let, vrednost zgradb in zemljišč, ki se
uporablja kot odbitna postavka pri določanju davčne osnove
za davek na dodano vrednost, pa vsakih 10 let. To obdobje je
izbrano zato, ker se predvideva, da se v tem obdobju lahko
spremeni poslovanje podjetij in s tem tudi vrednost, ki se
odšteva od davčne osnove. Če se davčna osnova bistveno
spremeni, se davčna osnova in s tem davek lahko spremeni,
toda največ za 10 odstotkov letno. V Nemčiji je prepovedano
popravljati davčno osnovo, če se oprema najprej uporablja za
storitve ali izdelke, ki se uvrščajo med oprostitve, nato pa za
izdelke ali storitve, ki so obdavčeni z davkom na dodano
vrednost. Če je primer obraten, pa se davčna osnova lahko
popravi. Iz razpredelnice 10 je razvidno, da nekatere države
OECD davčno osnovo določijo tako, da opredelijo minimalen
znesek neobdavčenega prometa v določenem obdobju pri
posameznem davčnem zavezancu.

Davčna osnova, izračunana na podlagi celotnega prometa, je
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Razpredelnica 10:

OBDAVČEN IN NEOBDAVČEN PROMET IZDELKOV IN STORITEV

Država

Določitev
davčne
obveznosti
na podlagi
celotnega
prometa

Določitev
davčne
obveznosti
na podlagi
dejanskega
prometa

Avstrija

da

da

Belgija

da

Kanada

Druge
osnove oz.
metode
določevanja
davčne
obveznosti

Ocenjevanje
vrednosti
opreme/
zgradb in
zemljišč

Pravilo o
minimalnem
znesku
neobdavčenega
prometa

ne

5/10

ne

da

ne

5/10 •

ne

da

da

da

neomejeno

da

Danska

da

da

ne

5/10

ne

Finska

ne

da

ne

neomejeno /
nič

ne

Francija

da

da

ne

5/10

ne

Nemčija

ne

da

ne

5/10

ne

Grčija

da

da

ne

5

ne

Islandija

da

da

ne

5/10

ne

Irska

da

da

da

nič

ne

Italija

da

ne

ne

5/5

ne

Japonska

da

da

ne

3

da

Luksemburg

da

da

da

5/10

Nizozemska

da

da

ne

5/10

ne

Nova
Zelandija

da

da

da

neomejeno

da

Norveška

da

da

da

nič

da

Portugalska

da

da

ne

5/10

da

Španija

da

da

ne

5/10

ne

Švedska

da

da

da

nič

da

Turčija

da

da

ne

3/3

ne

Velika
Britanija

da

da

ne

na

da
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mora odražati davčno breme, ki je podobno davčnemu bremenu obdavčitve provizije z osnovno stopnjo).
Razpredelnica 11 prikazuje, da večina držav OECD, ki imajo
uveden davek na dodano vrednost, uporablja posebne rešitve, da se izogne dvojni obdavčitvi rabljenih izdelkov z davkom na dodano vrednost; le Kanada, Nova Zelandija in Švedska obdavčujejo razliko v ceni, da se izognejo dvojni obdavčitvi pri prometu rabljenih izdelkov. Tudi v Luksemburgu promet rabljenih avtomobilov obravnavajo na podoben način. Na
Finskem velja omejitev za nabave izdelkov z namenom nadaljnje prodaje. Irska in Nizozemska dovoljujeta posebne odbitke
že plačanega davka v času nabave izdelka, vendar le, če je
rabljen izdelek kupljen z namenom nadaljnje prodaje, kot del
poslovne aktivnosti trgovca, ki pretežno prodaja nerabljene,
podobne ali enake izdelke. To pomeni, da je provizija omejena na določen maksimalni odstotek.
Nekatere države OECO dovoljujejo davčnim zavezancem, ki
opravljajo promet z rabljenimi izdelki, da odštejejo nabavno
ceno od prodajne cene. Manjšina držav pa obdavčuje rabljene
izdelke z nižjo davčno stopnjo.
Decembra 1993 so ministri Evropske zveze sprejeli odločitev,
da morajo od 1. januarja 1994 vse članice Evropske zveze
upoštevati 7. smernico glede obdavčevanja rabljenih izdelkov, ki pravi, da je davčna osnova razlika med prodajno in
nabavno ceno. Ne glede na to pa za določene izdelke (umetnine) članice lahko uporabljajo tudi druge rešitve. Rabljeni
izdelki se v vseh državah obdavčujejo z osnovno stopnjo,
umetnine pa lahko tudi z nižjo stopnjo.

Če prodaja rabljenih stvari ni urejena s posebnimi pravili,
nastane problem dvakratne ali večkratne obdavčitve. Najpogosteje se to zgodi v primeru, ko je izdelek prodan potrošniku, ta pa ga potem proda trgovcu, ki prodaja rabljene
izdelke. Ker prodajalec izdelka v tem primeru ni registriran kot
davčni zavezanec, se že plačani davek ne more odšteti, trgovec pa mora zaračunati celoten znesek davka na dodano
vrednost, ne da bi upošteval že prej plačani davek. Podoben
primer nastane pri nakupu nepremičnin: nakup nepremičnine
z namenom nadaljne prodaje od prodajalca, ki ni registriran
za davek na dodano vrednost in hkrati sprememba namena
uporabe (na primer iz stanovanjskega prostora v poslovni
prostor), povzroči dvojno obdavčitev. Davek na dodano vrednost, ki ga je trgovec plačal ob nakupu nepremičnine ne bo
poračunan, trgovec pa bo plačeval davek na izdelke in storitve, ki so nudene v tem poslovnem prostoru, t.
Da se izognemo dvakratni (ali večkratni) obdavčitvi z davkom
na dodano vrednost, je potrebno kupca nepremičnine izključiti iz obdavčitve v času nakupa nepremičnine. V primeru
trgovcev z rabljenimi izdelki, države OECD uporabljajo enega
izmed naslednjih načinov:
- s tem, da se prej plačan davek odšteje v času nakupa (ta
rešitev velja le, če so izdelki kupljeni od osebe, ki je registrirana kot davčni zavezanec);
- tako, da se obdavči le razliko med nabavno in prodajno
ceno;
- z obdavčitvijo takšne prodaje z nižjo stopnjo (nižja stopnja

Razpredelnica 11:

OBDAVČENJE RABLJENIH IZDELKOV

Država

Davčna
osnova

Vrsta
rabljenega
izdelka

Faza prometa

Avstrija

cena

vsi

vse

Belgija

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

večina

trgovina na
drobno

Kanada

cena

vsi

trgovina na
drobno

Danska

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

vsi

trgovina na
drobno

odbitek ob
prodaji

Finska

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

vsi

trgovina na
drobno

odbitek ob
nabavi

Francija

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

vsi

trgovina na
drobno

odbitek ob
prodaji
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Razlika med
prodajno in
nabavno ceno
obdavčena z:
•#
odbitek ob
prodaji
-

Nemčija

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

avtomobili

cena

vsi ostali

odbitek ob
prodaji

trgovina na
drobno

vse
Grčija

cena

vsi

vse

Islandija

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

avtomobili

trgovina na
drobno

cena

vsi ostali

odbitek ob
prodaji

vse
Irska

cena

nadaljna
prodaja

trgovina na
drobno

-

Italija

cena

vsi

vse

-

Japonska

cena

vsi

vse

-

Luksemburg

cena

vsi

vse

-

Nizozemska

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

nadaljna
prodaja

trgovina na
drobno

odbitek ob
nabavi

Nova Zelandija

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

vsi

vse

odbitek ob
nabavi

Norveška

cena

večina

vse

Portugalska

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

večina

diler

odbitek ob
prodaji

Španija

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

vsi

diler

odbitek ob
prodaji

Švedska

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

vsi

vse

odbitek ob
nabavi

Švica

-

-

-

-

Turčija

cena

vsi

vse

Velika Britanija

razlika med
prodajno in
nabavno ceno

večina

diler

V
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-

odbitek ob
prodaji
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6. Položaj »malih podjetij« v sistemu davka na dodano
vrednost

stroški pobiranja davka na dodano vrednost manjši kot v
državah, ki imajo dve ali več stopenj ter v državah, v katerih z
ničelno stopnjo obdavčujejo določene izdelke in storitve.

To poglavje prikazuje primerjavo glavnih rešitev glede obdavčevanja »malih podjetij« z davkom na dodano vrednost.
Posebne rešitve vsebujejo opcijo glede:

Nenazadnje uporaba mejnega zneska prometa za registracijo
povečuje učinkovitost delovanja davka na dodano vrednost.
Evidenca celotnega opravljenega prometa pri davčnih zavezancih obstaja, ker imajo davčni zavezanci možnost registracije tudi v primeru, ko ne dosegajo predpisanega prometa, in
ker se morajo obvezno registrirati, ko dosežejo predpisan
promet.
Poseben davčni položaj »malih podjetij« se v državah OECD
kaže v treh bistvenih značilnostih:

- registracije davčnih zavezancev,
- poenostavljenih administrativnih postopkov ter
- uporabe poenostavljenih obrazcev za izračun davčne obveznosti.
Vzrok za posebne rešitve za »mala podjetja« temelji na oceni,
da imajo »mala podjetja« proporcionalno gledano večje administrativne stroške, kot ostali davčni zavezanci. Pomembno
pa je tudi dejstvo, da zaradi mejnega zneska pri registraciji
davčnih zavezancev, davčna uprava lahko zniža stroške
poslovanja. Posebna ureditev velja za vse davčne zavezance,
ne glede na obliko ali predmet poslovanja.

• mejnem znesku za registracijo,
• zmanjšanju davka ter
• poenostavljeni administraciji.
Razpredelnica 12 prikazuje uporabo omenjenih rešitev v državah OECD.

Promet Izdelkov, ki ga opravi neregistrirana oseba pomeni, da
se na izdelke in storitve ne obračuna niti ne plača davek na
dodano vrednost. Teoretično ima to lahko vpliv na relativne
cene in konkurenco v primeru, ko neregistrirane osebe prodajajo izdelke končnim potrošnikom. Praksa pa kaže, da v večini
primerov takšna rešitev nima bistvenega vpliva na relativne
cene in položaj davčnih zavezancev na trgu. Ugotovljeno je,
da so administrativni stroški davčnih zavezancev v državah
različni, in sicer glede na davčne postopke in glede na število
uvedenih stopenj davka na dodano vrednost. V državah z eno
davčno stopnjo in široko davčno osnovo, so administrativni
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Mejni znesek za registracijo
Mejni znesek za registracijo določa položaj davčnih zavezancev, katerih promet ne presega mejnega zneska. Rešitve
vključujejo poenostavljene davčne napovedi in poenostavljene knjigovodske izkaze. Navedene rešitve veljajo za tiste
davčne zavezance, katerih promet je manjši od zneska, ki je
določen v zakonu. Takšni davčni zavezanci ne morejo odšteti
plačanih davkov ob nabavah, hkrati pa ne zaračunavajo davka
na dodano vrednost ob prodajah.
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Razpredelnica 12:

Država

POLOŽAJ "MALIH PODJETIJ" V SISTEMU DAVKA NA DODANO
VREDNOST

Mejni znesek pri
registraciji

Zmanjšanje davka

Poenostavljena
administracija

Avstrija

da

ne

da

Belgija

da

ne

da

Kanada

da

ne

da

Danska

da

ne

ne

Finska

da

da

ne

Francija

da

da

da

Nemčija

da

ne

da

Grčija

da

ne

ne

Islandija

da

ne

ne

Irska

da

ne

da

Italija

ne

ne

da

n.a

da

da

Luxemburg

da

da

da

Nizozemska

da

da

Nova Zelandija

da

ne

da

Norveška

da

ne

ne

Portugalska

da

ne

da

Španija

ne

ne

da

Švedska

ne

ne

da

Švica

da

ne

?

Turčija

da

ne

da

Velika Britanija

da

ne

da

Japonska

"

da

V razpredelnici 13 je prikazana višina mejnega zneska, ki ga
uporabljajo države OECD.
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višjo stopnjo davka (izenačevalni davek). Po drugi strani pa
Grčija in Irska zaradi enakih razlogov uporabljata nižji mejni
znesek pri davčnih zavezancih, ki opravljajo storitve.

Z namenom, da bi se izognili neenakim pogojem poslovanja
neregistriranih davčnih zavezancev in vplivu na konkurenčno
sposobnost davčnih zavezancev ter vplivu na relativne cene,
Belgija in Španija takšne davčne zavezance obdavčujeta z

Razpredelnica 13:

Država

OBDAVČENJE NEREGISTRIRANIH DAVČNIH ZAVEZANCEV

Velikost
davčnega
zavezanca
ii

Mejni znesek

Opcija
registracije

Minimalno
časovno
obdobje (za
spremembo
statusa osebe)

da

5 let

da

nepreklicno

Vrsta
prom. v dol.

Avstrija

da

ne

Belgija

da

da

Kanada

da

ne

$23 500

da

1 leto

Danska

da

ne

$ 3 200

da

ni omejitve

Finska

da

da

$14 000

da

ni omejitve

Francija

da

ne

$13 000

da

2 leti

Nemčija

da

ne

$15 500

da

5 let

Grčija

da

da

$ 4 600

da

ni omejitve

Islandija

da

ne

$ 2 200

da

ni omejitve

Irska

da

ne

$65 000

da

ni omejitve

Italija

ne

ne

—

—

Luxemburg

da

ne

$12 000

da

5 let

Nizozemska

da

ne

$ 2 300

da

ni omejitve

Nova Zelandija

da

ne

$15 500

da

2 leti

Norveška

da

ne

$10 000

ne

2 leti

Portuga'ska

da

da

$ 8 300

da

5 'et

Švedska

da

ne

$ 4 100

ne

ni omejitve

Švica

da

da

$50 000

da

-

Turčija

da

da

ne

ni omejitve

Velika Britanija

da

ne

da

ni omejitve
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$3 500

$56 000
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istem časovnem obdobju, v katerem morajo plačati davek,
tudi davčna administracija poravna svoje obveznosti do njih!
Večina držav (z izjemo Islandije in Norveške) omogoča nekaterim davčnim zavezancem, da vplačujejo davek v trimesečjih.
V Islandiji lahko kmetje opravljajo obračun in plačilo davka
polletno. Norveška omogoča samozaposlenim v kmetijstvu,
da obračunavajo in plačujejo davek letno. Dvanajst držav
(Avstrija, Belgija, Kanada, Nemčija Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Nova Zelandija, Švedska, Turčija in Velika
Britanija) omogočajo malim podjetjem daljše obdobje, da
izpolnijo svoje davčne obveznosti v posameznih primerih.

Z namenom, da se prepreči morebitno nepravilno delovanje
davčnih zavezancev, je večina držav predpisala minimalno
časovno obdobje, po katerem lahko davčni zavezanec spremeni svoj položaj (preide iz statusa neregistrirane osebe v
status registrirane osebe in obratno). To obdobje običajno
traja od enega do treh let. Kot je razvidno iz razpredelnice 13,
je zelo težko ugotoviti, katera so tista merila, ki so jih države
postavile glede neobdavčenega prometa. Na mejni znesek
lahko vpliva struktura gospodarstva, stroški davčnih zavezancev glede davka na dodano vrednost, organiziranost davčne
administracije in rešitve v zakonu.
V predpisih je tudi predvidena rešitev glede spremembe
poslovanja. Velika sprememba v poslovanju (na primer
enormno povečanje nabav) avtomatično spremeni položaj
davčnega zavezanca, predvsem zato, ker je v predpisih dana
opcija registracije.

Obračun davka na dodano vrednost
Večina držav omogoča majhnim podjetjem, ki imajo registrirano le trgovino na drobno, poenostavljene metode izračuna
davčnih obveznosti. Razpredelnica 16 prikazuje države, ki
imajo možnost obračuna davka na dodano vrednost na podlagi plačil. Prav tako so v razpredelnici prikazana tudi merila,
na podlagi katerih je možno uporabljati poenostavljen način
obračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost.

Poenostavljen« evidence
Te rešitve se nanašajo na ukrepe, ki jih lahko uporabljajo
določeni davčni zavezanci v primerjavi z davčnimi zavezanci,
ki so registrirani po splošnih določbah. Rešitve se nanašajo
na časovno obdobje, v katerem morajo davčni zavezanci
izpolniti svoje davčne obveznosti.

Poenostavljene metode obračuna davčnih obveznosti
V razpredelnici 14 so prikazane tri metode obračuna, na
podlagi katerih davčni zavezanci lahko plačujejo in obračunavajo davek na dodano vrednost.

Vračila in plačila davka na dodano vrednost
V državah OECD dajejo davčnim zavezancem možnost, da v

Razpredelnica 14:

OBRAČUN DAVKA NA PODLAGI PLAČIL

Država

Opcija

Kriteriji za uporabo

Avstrija

da

da

Prihodki do 1.5 mio
Sch in svobodni
poklici

Belgija

da

da

trgovine na drobno

Kanada

ne

ne

—

Danska

ne

—

—

Finska

da

da

svobodni poklici

Francija

ne

—

—

Nemčija

da

da

Prihodki do 250 000
DEM in svobodni
poklici

Grčija

da

da

Islandija

ne

—

—

Irska

da

da

trgovine na drobno

Italija

da

da

trgovine na drobno

Luxemburg

da

da

Prihodki do 6 mio LF
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Nizozemska

da

da

trgovine na drobno,
ki večinsko
oskrbujejo zasebni
sektor

Nova Zelandija

da

da

Prihodki do 500 000
NZ$

Norveška

ne

--

—

Portugalska .

ne

—

—

Španija

ne

--

~

Švedska

da

da

Prihodki do 482 000
SKr

Turčija

ne

—

—

Velika Britanija

da

da

trgovine na drobno

zadolžen za nadzor nad plačevanjem davka na dodano vrednost in davka od dobička (Avstrija, Belgija, Danska, Francija,
Nemčija, Grčija, Islandija, Japonska, Nizozemska, Norveška.
Portugalska, Španija, Švedska, Turčija). Te države imajo skupen nadzor vplačevanja davkov in skupen inšpekcijski pregled.

7. Davčna administracija v povezavi z davkom na dodano
vrednost
V vseh državah OECD so za davčne zavezance, ki utajujejo
davek na dodano vrednost ali zamujajo s plačili davka, predvidene kazni. Kazni se uporabljajo za zamudo posameznih
plačil, mesečnih plačil in letnih plačil v odvisnosti od davka, ki
bi ga davčni zavezanec moral plačati, kot tudi za nepravilno
določanje davčne obveznosti. Fiksen znesek kazni napotuje
davčne zavezance, da plačujejo pravočasno, medtem ko
kazni v odvisnosti od davčnega dolga povečujejo znesek
dolga davčnega zavezanca v časovnem obdobju. V odvisnosti
od davčnega dolga je zato pomembno, v kakšni odvisnosti so
kazni in obresti, ki jih davčni zavezanec lahko dobi na trgu
kapitala.

II. Države z enim oddelkom za nadzor davka na dodano
vrednost in davka od dobička, organiziranih v različnih odsekih (Kanada, Finska, Irska. Italija in Nova Zelandija). Različni
davčni inšpektorji so zadolženi za nadzor različnih davkov,
vendar je možen skupen nadzor vseh davkov.
III. Države z ločenimi oddelki za nadzor davka od dobička in
davka na dodano vrednost (Luksemburg in Združeno Kraljestvo).

Pri nadzoru davka na dodano vrednost je pomembno, kateri
oddelek v davčni administraciji je odgovoren za pobiranje
davka na dodano vrednost in v kakšni povezavi je z oddelkom,
ki nadzoruje pobiranje davka od dobička. Terminologija in
organizacijska struktura davčnih služb je v državah OECD
različna.

lil. DAVEK NA DODANO VREDNOST V EVROPSKI ZVEZI
V tem poglavju so predstavljeni temeljni okvirji o davku na
dodano vrednost v Evropski zvezi. Države Evropske zveze so
skoraj v celoti poenotile sistem in politiko davka na dodano
vrednost v okviru predpisov, ki določajo politične in gospodarske pogoje evropskega trga.

Informacija o plačilih drugih davkov (predvsem davka od
dobička) omogoča davčnemu inšpektorju, da dobi popolnejšo sliko o davčnem zavezancu, o obveznostih iz naslova
davka na dodano vrednost in obratno. Zato je velika večina
držav OECD sprejela načelo, da so inšpektorjem davka na
dodano vrednost dostopne informacije o vplačilih drugih
davkov.

S ciljem, da bi članice Evropske zveze zagotovile prost pretok
oseb, blaga, storitev in kapitala in z odpravo različnih dejavnikov, ki onemogočajo konkurenco na nacionalnih ravneh,
kakor tudi na trgu Evropske zveze, so države članice poenotile številne predpise - med njimi tudi predpise o prometnih
davkih. S poenotenjem predpisov o davku na dodano vrednost se nadaljuje proces izenačevanja pogojev poslovanja,
kar povečuje konkurenčno sposobnost držav Evropske zveze.

V večini držav isti davčni inšpektor nadzoruje plačevanje
davka na dodano vrednost, davka od dobička in davka od
kapitalskih dobičkov. Vplačilni dokumenti so za posamezne
vrste davkov različni, toda nadzor pbsega vplačila vseh davkov. Vplačila različnih davkov se medsebojno tekoče primerjajo in morajo izražati konsistentnost in kredibilnost davčnih
zavezancev.

Z enotnim sistemom davka na dodano vrednost v Evropski
zvezi so enotno obdavčeni vsi izdelki in storitve ne glede na
njihov izvor.
Med državami članicami Evropske zveze so obstajale precejšnje razlike glede ugotavljanja davčne osnove, obdavčljivega
dogodka in določanja kraja, kjer je nastal obdavčljivi dogodek. Vse države članice pa so se zavedale, da je enotna
davčna osnova pogoj za uporabo poenotene davčne stopnje.
Prav tako so se strinjale, da morajo biti enotno določeni
izdelki in storitve, za katere veljajo davčne oprostitve. Na ta
način se lastni viri financiranja Evropske zveze zbirajo na
enoten način, hkrati pa je mogoča primerjava rezultatov uporabe davka na dodano vrednost v posameznih državah članicah.

V primeru, da so oddelki ločeni, mora biti zagotovljen tekoč
pregled vplačil vseh davkov. Poleg tega mora biti organiziran
skupen davčni nadzor vseh davkov, kar pomeni, da je
potrebno sestaviti skupino davčnih inšpektorjev za celoten
inšpekcijski pregled plačevanja davkov.
Države OECD lahko glede organiziranja nadzora pobiranja
davka ria dodano vrednost razdelimo v tri skupine, in sicer:
I. Države, v katerih je en oddelek in en davčni inšpektor
poročevalec, št 29
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Odločitev o lastnih virih

Definicija enotnega davka na dodano vrednost temelji na
naslednjem:

21. aprila 1979 je Svet ministrov Evropske zveze sprejel odločitev o nadomestitvi finančnih prispevkov držav članic z lastnimi sredstvi zveze. Ta »odločitev o lastnih virih« določa, da
naj bi od začetka leta 1975 proračun zveze poleg uvoznih
carin in davkov iz kmetijstva vseboval še povečan dohodek,
pridobljen od davka na dodano vrednost, in sicer z uporabo
davčne stopnje, ki ne presega 1 odstotek davka in je določena
z enotnim načinom za države članice v skladu s pravili Evropske zveze (od 1. januarja 1985 je ta stopnja 1,4%).

• da je to davek na splošno porabo,
• da se plačuje v vseh fazah prometa in
• da obračunavanje davka temelji na odštevalni metodi.
Sprejete smernice Evropske zveze se nanašajo na harmonizacijo pravnih predpisov o davku na dodano vrednost v državah
članicah Evropske zveze in na zamenjavo obstoječega
sistema davka na dodano vrednost s skupnim sistemom. Tako
načelo skupnega sistema davka na dodano vrednost pomeni,
da je to splošni davek na potrošnjo izdelkov in storitev s
proporcionalno stopnjo, s katero se obdavčuje promet izdelkov in storitev, ne glede na število transakcij v vseh fazah
prometa.

Na ta način so odpravljene številne razlike, ki izhajajo iz 1. in
2. smernice, s ciljem zavarovati nepristransko razdelitev
obdavčitve med državami.članicami, kakor tudi med novimi
evropskimi davkoplačevalci.

V nadaljevanju so prikazani povzetki temeljnih predpisov, ki
se nanašajo na davek na dodano vrednost v Evropski zvezi.

Šesta smernica
Predstavitev
Šesta smernica ureja vse elemente davka na dodano vrednost, in sicer:

Prva in druga smernica
Prva smernica določa državam članicam Evropske zveze, da
nadomestijo veljavne prometne davke s skupnim sistemom
davka na dodano vrednost, ki temelji na načelih splošnega
davka na potrošnjo izdelkov in storitev. Države članice so, v
skladu s prvo in drugo smernico, do 1. januarja 1970 uveljavile
davek na dodano vrednost.

•
•
•
•
•
•
•

V drugi smernici je opredeljen skupen sistem davka na
dodano vrednost, s katerim je uvedena obveznost plačevanja
davka na dodano vrednost od vsakega prometa izdelkov in od
vsakega prometa storitev znotraj države ter od vsakega uvoza
izdelkov. Države članice imajo možnost, da samostojno sprejemajo splošne stopnje davka in določajo izdelke oz. storitve,
ki so obdavčeni z višjo oz. nižjo davčno stopnjo Uporaba
ničelne stopnje je strogo omejena. Uvoženi izdelki so glede
obdavčitve izenačeni z domačimi izdelki. Države članice
lahko samostojno odločajo, za katere izdelke velja oprostitev.

Šesta smernica opredeljuje tudi male podjetnike, kmete,
agente za organiziranje potovanj in posredništvo. Smernica
tudi določa, da se ustanovi Svetovalna komisija za davek na
dodano vrednost v okviru Evropske zveze, z namenom izvajanja davka na dodano vrednost v državah članicah.
Predmet obdavčenja
Davek se plačuje od vsakega prometa izdelkov in od vsakega
prometa storitev, ki ga opravi davčni zavezanec na ozemlju
države za plačilo in od vsakega uvoza izdelkov.

Tretja, četrta In peta smernica
Tretja, četrta in peta smernica predstavljajo izvedbene akte
prvih dveh smernic, in sicer za določitev končnega roka
uveljavljanja davka na dodano vrednost v posameznih državah.

Promet izdelkov in storitev
Promet izdelkov pomeni prenos pravice razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem. Med ta promet spadajo tudi električna energija, plin, hlajenje in podobno. Kot
promet izdelkov se šteje tudi uporaba izdelka po pogodbi o
najemu izdelka za določeno obdobje, ali prodaja, ki določa
kasnejšo uporabo izdelka. Za obdavčljiv promet se šteje tudi
uporaba izdelkov v zasebne namene.

Ozadje šeste smernice
Z uveljavitvijo prve in druge smernice j6 bil narejen prvi korak
k harmonizaciji prometnih davkov v Evropski zvezi. Splošni
sistem je temeljil na teh smernicah, vendar so imele države
članice možnost, da so samostojno vodile glavne elemente
politike davka na dodano vrednost. Leta 1973 je tako obstajalo namesto enega splošnega v Evropski zvezi devet različnih
sistemov davka na dodano vrednost.

Države članice lahko smatrajo kot obdavčljiv promet tudi
prenos nepremičnin.
Za obdavčljiv promet se lahko šteje tudi uporaba izdelka, ki ga
davčni zavezanec izdela za lastno rabo.

Med državami članicami so obstajale razlike na naslednjih
področjih:
•
•
•
•
•

pri
pri
pri
pri
pri

predmet obdavčenja,
obdavčljiv promet,
kraj opravljenega prometa,
čas opravljenega prometa,
davčne stopnje in oprostitve,
odbitke in
davčne zavezance.

Promet storitev pomeni vsak promet, ki se ne šteje za promet
izdelkov. Storitve, ki jih davčni zavezanec uporabi za zasebne
namene in uporaba za neposlovne namene se šteje za
obdavčljiv promet storitev.

obdavčenju kmetijstva,
obračunu davka v zadnji fazi prometa,
oprostitvah,
obračunavanju davka pri uvozu izdelkov in
uvozu in izvozu storitev.

Uvoz izdelkov pomeni prehod blaga na državno ozemlje.
Davčni zavezanec

Cilj šeste smernice je nadaljnja harmonizacija različnih sistemov davka na dodano vrednost. Iz povedanega bi lahko
zaključili, da je namen šeste smernice odpraviti glavna neskladja, ki so se pokazala ob uveljavitvi prve in druge smernice.
Poleg tega je bil namen šeste direktive določitev lastnih virov
za financiranje Evropske zveze.

Z davčnim zavezancem je mišljena oseba, ki opravlja gospodarske aktivnosti v kateremkoli kraju na ozemlju države. Z
gospodarskimi aktivnostmi so mišljene vse dejavnosti proizvajalca, trgovca ali osebe, ki opravlja storitve, kakor tudi
premogovniške in kmetijske ter profesionalne aktivnosti, ne
glede na to, če je z opravljanjem storitev ustvarjen dobiček.

Problemi, ki so se pojavili z uveljavitvijo prve in druge smernice glede različnega obračunavanja davka na dodano vrednost, so bili z uveljavitvijo šeste smernice odpravljeni. Šesta
smernica tako pomeni napredek pri harmonizaciji davka na
dodano vrednost v Evropski zvezi.

Države članice lahko obdavčijo promet združenih podjetij, ki
so povezane osebe, kot tudi posameznega davčnega zavezanca.
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oprostitve pa se nanašajo na zavarovanje, najem in dajanje v
najem nepremičnin, bančne in finančne storitve.

Državni organi se običajno ne uvrščajo med davčne zavezance, razen če njihova dejavnost ne pomeni nelojalne konkurence na trgu (na primer telekomunikacije, transport blaga
in potnikov in promet vode, plina in elektrike).

V prehodnem obdobju in pod posebnimi pogoji lahko države
članice obdavčujejo posamezne dejavnosti, ki so s smernico
sicer oproščene plačila davka na dodano vrednost oziroma
dovoljujejo oprostitev plačila davka za promet, ki je podvržen
obdavčenju, oziroma se same odločijo, kdaj je promet obdavčen ali pa oproščen plačila davka.

Smernica tudi predpisuje čas obdavčitve prometa izdelkov ali
storitev. Obdavčljiv dogodek oz. obveznost plačila davka
nastane, ko dobavitelj izda fakturo za izdelek ali storitev.
Davčni zavezanec, ki opravi promet, je na splošno obvezan
plačilu davka. Države članice lahko sprejemajo odločitev, da
oseba, ki nima stalnega prebivališča na ozemlju države, kjer
opravlja promet izdelkov ali storitev (ni rezident države), ni
davčni zavezanec.

Oprostitve prt uvozu blaga
Oprostitve za uvoženo blago zajemajo promet davčnih zavezancev znotraj države, ki zagotavljajo zunanjo nevtralnost. V
šesti smernici so naštete različne oprostitve, od katerih ima
vsaka svoj vir v davčnih formalnostih, kot so tranzit, začasni
uvoz in oprostitve carinskih obveznosti, kot je določeno s
splošno carinsko tarifo oziroma z mednarodnim sporazumom.

V šesti smernici ni posebej določeno, kdo je davčni zavezanec
pri uvozu izdelkov, toda šteje se, da je vsak, ki uvozi blago,
davčni zavezanec. Oseba, ki je obvezna plačati davek na
dodano vrednost pri uvozu blaga, je oseba, ki je imenovana
od države članice, v katero je blago uvoženo. Davčni zavezanec pri uvozu izdelkov je uvoznik.

Odbitki

Kraj obdavčenja

Šesta smernica omogoča davčnemu zavezancu, da uveljavi
odbitek za davek na dodano vrednost za davek, katerega je
obvezen obračunati od prometa blaga in storitev oziroma za
uvoženo blago.

Za kraj obdavčljivega dogodka se šteje kraj, kjer je začet
transport ali odpošiljanje izdelka. Splošno pravilo šeste smernice glede na kraj prometa je, da se za izdelke, ki niso
odposlani, šteje kot kraj obdavčljivega dogodka kraj naročila
oz. nabave izdelka. Ko je blago odpremljeno od prodajalca, se
kot kraj prometa šteje odpremni kraj.

Pravico do odbitka ima davčni zavezanec v trenutku, ko
postane davek plačljiv oziroma, ko je izdan račun. Države
članice določajo, da v primeru, ko je znesek odbitkov večji od
davčne obveznosti, se le-ta prenese v naslednje davčno
obdobje.

Na splošno se za kraj prometa storitev šteje kraj, kjer ima
davčni zavezanec stalno prebivališče ali sedež. Pri opravljanju
storitev na mednarodnem področju se pojavlja veliko težav pri
opredeljevanju kraja opravljanja storitev. Zato je za to
področje predpisano veliko oprostitev.

Pravica do odbitka oziroma povračila davka na dodano vrednost je omejena na blago ter storitve, ki se uporabljajo za
namene obdavčljivega prometa, kar vključuje tudi obdavčljiv
promet v tujini, če bi bil promet opravljen na ozemlju domače
države in bi bil primeren za odbitke.

Pri prometu storitev, ki se opravljajo v zvezi z nepremičninami, kamor spadajo storitve agentov za nepremičnine, storitve arhitektov, in podobne, se šteje kraj, kjer nepremičnina
leži.

Odbitki niso dovoljeni za promet blaga in storitev, za katere
veljajo oprostitve plačila davka na dodano vrednost oziroma
za uporabo v lastne namene. Davčni zavezanec, ki opravlja
promet blaga in storitev, ki je sestavljen iz več delov (iz
obdavčljivega prometa in prometa, za katerega veljajo oprostitve ter prometa za lastno uporabo), lahko odbitke od davka
na dodano vrednost uveljavlja v sorazmernem delu od
obdavčljivega prometa.

Za druge storitve, kot so kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne in podobne, se šteje za kraj
prometa kraj, kjer so te storitve opravljene.
Davčna osnova In davčne stopnje
Davčne stopnje so izražene v odstotku od davčne osnove.
Davčna osnova za ugotavljanje davka na dodano vrednost je
ves promet izdelkov in storitev po prodajnih cenah, vključno z
vsemi stroški in davki, razen davka na dodano vrednost.

Odbitki in oprema
Temeljno načelo za potrošni tip davka na dodano vrednost je
vsebovan v šesti smernici. Davčni zavezanec ima možnost
odbitka davka (takoj in v celoti) od opreme. Smernica opredeljuje petletno prilagoditveno obdobje, po katerem se odbitki
obračunavajo skladno z amortizacijskim obdobjem. Vsako
leto davčni zavezanec plača petino davka na investicijo, ob
nakupu pa je usklajeno z deležem dejanske uporabe. Države
članice imajo možnost podaljšati to obdobje na 10 let.

Davčna osnova za uvoženo blago je carinska vrednost,
vključno z vsemi stroški, dajatvami in davki, ki se nanašajo na
uvoz, razen davka na dodano vrednost.
Za posredniško blago veljajo posebna pravila glede davčnih
stopenj. Za isti izdelek se strošek lahko pojavlja večkrat, zato
smernica dovoljuje državam članicam, da ohranijo sistem
davka na dodano vrednost, ki na splošno dovoljuje nižjo
davčno osnovo za rabljene izdelke, kulturniško delo, antike in
za antične zbirke, ki se uporabljajo v zbirateljske namene.

Posebna pravila
Šesta smernica ponuja posebna pravila za mala podjetja,
kmetijstvo in potovalne agencije. Države članice so uveljavile
posebna določila za obdavčitev uporabljenega blaga, umetniških del, antike in antičnih zbirk, ki se uporabljajo za zbirateljske namene.

Splošna stopnja davka na dodano vrednost je določena v
vsaki državi članici in mora biti enotna za promet izdelkov,
storitev in za uvoz izdelkov. S tem je zagotovljena nevtralnost
davka na dodano vrednost. Od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1996 ta stopnja ne more biti manjša od 15%. Države
članice lahko določijo tudi dve minimalni stopnji, ki ne smeta
biti manjši od 5%, in veljata za določene skupine izdelkov in
storitev.

Mala podjetja
Za mala podjetja imajo države članice po posebnih navodilih
možnost uporabe poenostavljenega postopka, kot so enotna
tarifa za zaračunavanje in zbiranje davkov, vendar tudi zahteve, da davki ne smejo biti zmanjšani. Namen uvedbe te
provizije ni zmanjšanje davkov, kot je to namen zmanjšanih
stopenj oziroma oprostitev, ampak pomoč malim podjetjem.
Predpostavlja se, da imajo mala podjetja večje stroške (glede
na letni promet). Državam članicam se dovoljuje izvzeti
davčne zavezance z letnim prihodkom, manjšim od 5.000
ECU.

Oprostitve
Obstajata dve vrsti oprostitev, ki se nanašajo na dejavnost
družbenega pomena in oprostitve za druge dejavnosti. Za
dejavnost družbenega pomena se štejejo poštne, zdravstvene, socialne, izobraževalne in kulturne storitve. Ostale
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• trošarina se plačuje od: volumna, teže, alkoholne moči in
količine;

Smernica zahteva, da davčni zavezanci hranijo evidence o
njihovi prodaji, nakupih in obračunani davek za njihov promet. Za majhna podjetja bi zagotavljanje takih evidenc predstavljalo določene težave glede na to, da pogosto ne izdajajo
računov svojim strankam oziroma ne vodijo evidenc o času
prodaje.

• za poslovanje s trošarinskimi izdelki so predpisana
posebna pravila oz. pogoji poslovanja z namenom, da se v
čim večji meri prepreči davčna utaja oz. zlorabe pri nabavi,
izdelovanju ter prodaji teh izdelkov;

Čeprav letni prihodek ni nujno najboljši pokazatelj niti velikosti niti zmožnosti za poslovanje, je shema za mala podjetja
nezadovoljiva v številnih pogledih, predvsem v pogledu nevtralnosti na osnovi obdavčenja in proračunskih problemov, ki
so s tem povzročeni.

a. Alkohol in alkoholne pijače
Za pivo je v Evropski zvezi najnižja predpisana trošarina 1,87
ECU, možna davčna osnova pa je tudi odstotek ekstrakta v
osnovni sladici.

Kmetijstvo

Za mirna in peneča vina je v Evropski zvezi najnižji predpisani
znesek 0 ECU. Nekatere države predpisujejo višjo trošarino,
posamezne od njih v odvisnosti od vsebnosti alkohola.
Za alkoholizirane pijače je v Evropski zvezi najnižji predpisani
znesek trošarine 45 ECU. Države predpisujejo višjo trošarino,
nekatere od njih od vsebnosti alkohola.

šesta smernica ponuja tudi posebna pravila za kmetijski sektor. V nasprotju, z večino malih podjetij administrativni problemi kmetov ne morejo biti rešeni z oprostitvijo plačila davka
na dodano vrednost glede na višino njihovega prihodka.
Kmetje v nasprotju z večino malih podjetnikov, ki prodajajo
končnim potrošnikom, prodajajo prvotno predelovalcem,
trgovcem na debelo in drugim davčnim zavezancem. Oprostitve bi vodile do kopičenja davkov.

Za čisti alkohol je v Evropski zvezi najnižja predpisana trošarina 550 ECU.

Za izognitev temu in zaradi zagotavljanja davčne nevtralnosti
smernica ponuja posebno shemo, enotno tarifo, kjer deluje
naslednji mehanizem: po tem pravilu je promet kmeta oproščen plačila davka, toda kmet to nadomesti z enotno tarifo za
nadomestitev davka na dodano vrednost, ki je zaračunan za
njegov vložek. Nadomestilo, ki je lahko odtegnjeno od
stranke, je vkalkulirano kot odstotek, ki je fiksno določen od
držav članic in se nanaša na kmetov prihodek. Ker države
same preračunajo stroške vložka, se pojavi strah, da se
željena nevtralnost davčne osnove poslabša in povzroča proračunske težave.

b. Tobačni izdelki
Tobačni izdelki so v Evropski zvezi obdavčeni s fiksnim in
proporcionalnim zneskom (kombiniran način obdavčevanja
trošarine).
Smernice Evropske zveze predpisujejo, da znesek trošarine
(fiksni in proporcionalni) za cigarete ne sme biti manjši od
57% cene na drobno najbolj prodajanih vrst cigaret. Odločitev
glede razmerja med fiksno in proporcionalno trošarino je
prepuščena posamezni državi. Pri tem velja edina omejitev za
proporcionalno trošarino, ki mora biti v razponu med 5% in
55% znotraj 57% obremenitve s trošarino.

Druga smernice In predlogi za smernice
Od sprejetja šeste smernice je Komisija predlagala Svetu
ministrov šestnajst smernic, in še različne druge smernice in
odločitve.

Za cigare in cigarilose je s smernicami Evropske zveze predpisana najnižja stopnja 5% cene na drobno izdelkov najpopularnejšega cenovnega razreda, oziroma najmanj 7 ECU za 1.000
kosov.

Deset od predlaganih smernic je bilo sprejetih:

Za drobno rezani tobak za kajenje je s smernicami Evropske
zveze predpisana najnižja stopnja 30% cene na drobno najbolj prodajanega tobaka (za ostali tobak za kajenje 20%),
oziroma najmanj 20 ECU za en kilogram drobnorezanega
tobaka (15 ECU za en kilogram ostalega tobaka za kajenje).

• 9., 15. in 21. razširjajo čas za izvršitev 6. smernice,
• 8. in 13. smernica se ukvarjata z vračilom davka na dodano
vrednost davčnim zavezancem, ki niso ustanovljeni na
območju držav članic,
• 10. smernica se nanaša na kraj prometa za najem premičnin,
• 11. smernica izključuje francosko prekomorsko področje iz
območja šeste smernice,
• 17. smernica iz davka na dodano vrednost ureja začasni
uvoz izdelkov,
*18. smernica se ukvarja z odpravo določenih slabosti iz 6.
smernice,
• 20. smernica se nanaša na obdavčitev kmetov v Nemčiji.

c. Naftni derivati
Za naftne derivate smernice Evropske zveze predpisujejo najnižje zneske trošarin.
Za osvinčen bencin je najnižja predpisana trošarina 337 ECU
za 1.000 litrov.
Za neosvinčen bencin je najnižja predpisana trošarina 287
ECU.

IV. TROŠARINE

Za plinsko olje kot pogonsko gorivo je najnižja stopnja v
Evropski zvezi 245 ECU, za industrijsko komercialni namen in
za gorivo za ogrevanje 18 ECU. Za uporabo plinskega olja za
pogon je predpisana stopnja 245 ECU.

1. Trošarine v Evropski zvezi
Temeljne smernice Evropske zveze, ki se nanašajo na trošarine, uveljavljajo naslednja temeljna načela obdavčevanja:

Za tekočni naftni plin in metan kot pogonsko gorivo je najnižja predpisana trošarina v Evropski zvezi 100 ECU. Za industrijsko komercialni namen je najnižja trošarina 36 ECU, medtem ko je za namen ogrevanja najnižja trošarina, določena v
Evropski zvezi, 0 ECU.

• s trošarino so obdavčeni alkohol in alkoholne pijače,
tobačni izdelki ter naftni derivati, torej izdelki, ki jih ni moč
nadomestiti s podobnimi izdelki, zaradi česar je preprečeno
bistveno zmanjševanje oziroma opustitev njihove uporabe (t.
i. monopolni izdelki). Razvrstitev naftnih derivatov in alkoholnlh pijač znotraj posameznih skupin temelji na kombinirani
nomenklaturi carinske tarife;

Za težko plinsko olje je najnižja določena trošarina v Evropski
zvezi 12,38 ECU.
Za kerozin kot pogonsko gorivo je najnižja predpisana trošarina v Evropski zvezi 245 ECU, za industrijsko komercialni
namen pa 18 ECU. Najnižja predpisana trošarina za kerozin za
ogrevanje v Evropski zvezi je 0 ECU.

• trošarinski izdelki so predmet obdavčitve tako pri izdelavi,
kot pri uvozu, kar pomeni enako davčno obremenitev teh
izdelkov in s tem enak položaj udeležencev na trgu;
65
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TABELA T 2.1.2
CIGARE IN CIGARILOSI
Cigare in cigarilosi
Ad.valoSpecifična akciza
rem akciValuta
ECU
ze
države
(v % od
drobnoprodajne
cene)

Avstrija
Belgija
Nemčija
Danska
Grčija
Španija
Finska
Francija
V.Britanija
Irska
Italija
Italija
Luxemburg
Nizozemska
Španija

Valuta drž.
OS
BFR
DM
DKR
DRA
PTA
FMK
FF
UKL
IRL
LIT
LIT
LFR
HFL
ESC

0.00
0.00
0.00
198.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.61
87.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
26.29
0.00
0.00
0.00
0.00
109.82
109.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DDV %

(v % od
drobnoprodajne
cene)

13.00%
10.00%
5.00%
10.00%
26.00%
10.00%
20.00%
29.26%
0.00%
0.00%
23.00%
46.00%
10.00%
5.00%
26.21%

16.67%
17.01%
13.04%
20.00%
15.25%
13.79%
18.03%
15.68%
14.89%
17.36%
15.97%
15.97%
10.71%
14.89%
14.53%

Akciza
MINIMALNI ZNESEK TROŠARINE
Ad.valo- (Člen 3. direktive)
rem+DDV Skupna trošarina izražena
s stopnjo ali zneskom na
(v % od kg. oz. 1000 kosov
drobno- 5% cene na drobno z vsemi
prodajne vključenimi davki oz.
cene)
7 ECU za 1000 kosov ali na kg
(Člen 3. direktiva 92/80)
I
I
29.67%
27.01%
18.04%
30.00%
41.25%
23.79%
38.03%
44.94%
14.89%
17.36%
38.97%
61.97%
20.71%
19.89%
40.74%

TABELA T 2.1.3
TOBAK ZA KAJENJE - ZA ZVIJANJE CIGARET

Avstrija
Belgija
Nemčija
Danska
Danska
Grčija
Španija
Finska
Francija
V.Britanija
Irska
Italija
Luxemburg
Nizozemska
Španija
Švedska

Valuta drž
OS
BFR
DM
DKR
DKR
DRA
PTA
FMK
FF
UKL
IRL
LIT
LFR
HFL
ESC
SKR

Tobak za kaienie - za zvijanje cigaret
Ad.valo- DDV%
Specifična akciza
rem akcize
ECU
Valuta
(v % od (v % od
države
drobno- drobnoprodajne prodajne
cene)
cene)

Akciza
Ad.valorem+DDV
(v % od
drobnoprodajne
cene)

16.67%
17.01%
13.04%
20.00%
20.00%
15.25%
13.79%
18.03%
15.68%
14.89%
17.36%
15.97%
10.71%
14.89%
14.53%
20.00%

63.67%
54.56%
31.16%
20.00%
20.00%
72.75%
43.79%
66.03%
67.08%
14.89%
17.36%
69.97%
42.21%
31.42%
44.53%
20.00%

0.00
0.00
30.21
275.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.94
73.48
0.00
0.00
35.15
0.00
384.00

0.00
0.00
15.72
36.51
46.46
0.00
0.00
0.00
0.00
110.24
92.81
0.00
0.00
16.33
0.00
41.57

47.00%
37.55%
18.12%
0.00%
0.00%
57.50%
30.00%
48.00%
51.40%
0.00%
0.00%
54.00%
31.50%
16.53%
30.00%
0.00%
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MINIMALNI ZNESEK TROŠARINE
(Člen 3. direktive 92/80)
30% od cene na drobno
z vključenimi vsemi
davki oz.
20 ECU na kg
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TABELA T 2.1.4
TOBAK ZA KAJENJE -OSTALI
Tobak za kajenje - ostali
Specifična akciza
Ad.valorem akciValuta
ECU
ze
države
(v % od
drobnoprodajne
cene)
Avstrija
Belgija
Nemčija
Grčija
Španija
Finska
Francija
V.Brilanija
Irska
Italija
Luxemburg
Nizozemska
Španija
Švedska
Švedska

Valuta drž.
OS
BFR
DM
DRA
PTA
FMK
FF
UKL
IRL
LIT
LFR
HFL
ESC
SKR
SKR

0.00
0.00
5.50
0.00
0.00
0.00
0.00
37.64
60.41
0.00
0.00
35.65
0.00
75.00
123.00

0.00
0.00
2.86
0.00
0.00
0.00
0.00
48.28
76.31
0.00
0.00
16.56
0.00
8.12
13.32

DDV%

Akciza
Ad.valorem+DDV
(v % od (v % od
malomaloprodajne prodajne
cene)
cene)

34.00%
37.55%
22.00%
57.50%
20.00%
48.00%
47.14%
0.00%
0.00%
54.00%
31.50%
16.10%
30.00%
0.00%
0.00%

16.67%
17.01%
13.04%
15.25%
13.79%
18.03%
15.68%
14.89%
17.36%
15.97%
10.71%
14.89%
14.53%
20.00%
20.00%

50.67%
54.56%
35.04%
72.75%
33.79%
66.03%
62.82%
14.89%
17.36%
69.97%
42.21%
30.99%
44.53%
20.00%
20.00%

TABELA T 2.2.1
ALKOHOLIZIRANE PIJAČE
Osnovna stopnja
19.10.92 je Svet
E.U. sprejel
minimalno stopnjo
akcize
Država
Valuta
države
članica
Avstrija
OS
Belgija
Nemčija
Danska
Grčija
Španija
Finska
Francija
V.Britanija
Irska
Italija
Luxemburg

BFR
DM
DKR
DRA
PTA
FMK
FF
UKL
IRL
LIT
LFR

Nizozemska

HFL

Španija
Švedska

ESC
SKR

poročevalec, št. 29

Kot določeno v Členu 17 direktive 92/83
45 ECU na hektoliter proizvoda
(Člen 4. direktive 92/83)
DDV
%
Valuta države
ECU
20.00
51.75
<3bar
700.00
20.00
147.85
>=3bar
2000.00
20.50
2700.00
68.32
100.00
52.03
15.00
25.00
985.00
130.76
13186
45.00
18.00
16.00
7180
45.15
836.01
22.00
5000.00
18.60
1400.00
213.47
17.50
200.64
257.37
21.00
311.97
394.05
9.00
87000
45.02
15.00
48.07
<15% vol
1900
15.00
68.32
>15% vol
2700
17.50
86.87
mirno vino
187.00
17.50
170.26
peneče vino
366.50
17.00
40.87
8000.00
25.00
283.65
>15% vol
2620.00
25.00
470.95
<15% vol
4350.00
Stopnia akcize

68

MINIMALNI ZNESEK TROŠARINE
(Člen 3. direktive 92/80)
20% od cene na drobno
z vključenimi vsemi
davki oz.
15 ECU na kg
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TABELA T 2.2.4
ETILNI ALKOHOL - ALKOHOLNE PIJAČE

19.10.92 je Svet
E.U. sprejel
minimalno stopnjo
akcize
Valuta
Država
države
članica
OS
Avstrija
BFR
Belgija
DM
Nemčija

Danska

DKR

Grčija
Španija
Finska

DRA
PTA
FMK

Francija
V.Britanija
Irska
Italija

FF
UKL
IRL
LIT

Luxemburg
Nizozemska
Španija
Švedska

LFR
HFL
ESC
SKR
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Osnovna stopnja
(kot določeno v členu
20 direktive 92/83)
550 ECU na hI čistega
alkohola
(člen 3.16 direktive 92/84
Stopnja akcize
Valuta države

37.5 % cene na debelo

>1,2%<2.8%
>2.8%<10.0%
drugo

72

ECU
739.26
10000.00
1606.68
63500.00
2550.00 1326.65

14300.00

1898.36

161165
87710
1000.00
26500.00
30000.00
9060.00
2060.00
2183.00
1063000
1146600

550.00
551.59
167.20
4430.88
5016.08
1381.45
2642.47
2757.34
550.06
593.32

42000
3315.00
140000.00
47400.00

1062-69
1540.05
715.15
5131.68
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V. NARODNOGOSPODARSKI
UČINKI DAVKA NA DODANO
VREDNOST1"

tij in sektorjev krepko povečuje možne konkretno izbrane
oblike sistema davka.

1. MOŽNE OBLIKE DAVKA NA DODANO VREDNOST

4.2 Definiranje narave izjem povečuje število možnih oblik
sistema davka na dodano vrednost za nadaljnji dve skupini. V
prvi so izjeme, ki jih prištevamo med izvzetja (exemptions),
namreč podjetja ali proizvodi, ki so izven sistema davka na
dodano vrednost. V drugi skupini pa so proizvodi, podjetja in
sektorji, ki se prištevajo v razred z »ničelno stopnjo« (zero-rating).

Lastnosti davka na dodano vrednost - ka] |e potrebno
izbrati. Povečevanje razprostranjenosti davka na dodano
vrednost v zadnjih 30 letih je bilo tako hitro, da se ne more
primerjati z doslej znanim dogajanjem na davčnem področju.
Okoli 60 držav je že sprejelo davek na dodano vrednost kot
osnovni davek na porabo, čeprav je bil davek v petdesetih
letih še praktično neznan. Med razvitimi državami je bil razvoj
najhitrejši. Tako, na primer, od držav OECD le še Združene
države Amerike in Avstralija vztrajata na drobnoprodajnem
davku oziroma davku od prodaje na debelo. Redkeje se davek
na dodano vrednost uporablja le v Aziji in v Afriki. Tudi nova
gospodarstva v Vzhodni Evropi pospešeno uvajajo davek na
dodano vrednost; verjetno ni zanemarljivo, da je davek na
dodano vrednost tudi eden od pogojev za približevanje k
Evropski skupnosti.

4.3 Oblika konkretnega sistema davka na dodano vrednost je
odvisna od tega, ali gre za davek na dodano vrednost, ki
pozna le eno (poleg ničelne), ali pa več neničelnih davčnih
stopenj.
4.4 Nekateri sektorji in podjetja, ki sicer štejejo med obdavčljive (zavezance), imajo zaradi posebnosti v poslovanju ali
svojega mesta v ekonomsko-tehnični strukturi v sistemu
davka na dodano vrednost spremenjen režim.
5. Davčne stopnje so lahko določene za osnovo, ki davek na
dodano vrednost že vsebuje (tax-inclusive) ali pa se nanašajo na osnovo, ki davka ne vsebujejo (tax-exclusive); zaradi
tega se, formalno, možne oblike sistema davka na dodano
vrednost podvojijo.

Možnih oblik davka na dodano vrednost je veliko, tudi če
opustimo razlike v možni izvedbi davčnega postopka. Navkljub tako množični uporabi davka na dodano vrednost in
velikemu izboru možnih inačic (oblik) sistema davka na
dodano vrednost, se dejansko uporabljene oblike davka malo
razlikujejo med državami.

Na dlani je, da je pri izboru konkretne oblike sistema davka na
dodano vrednost, že zaradi naštetih vsebinskotehničnih odločitev, možnih variant sistema davka veliko. Tudi če izločimo
variante, ki so posledica tehnično različnih izvedb davčnega
postopka, je (osnovnih) oblik davka na dodano vrednost vsaj
576 (glej Shoup (1990)).

Pri konkretnem izboru (oblike) sistema2 davka na dodano
vrednost je potrebno specificirati značilnosti davka na
dodano vrednost vsaj glede osem osnovnih lastnosti
(Shoup(1990), Cnossen(1992)):
1. V načelu so lahko zelo različni deli reprodukcijskega in
končnega trošenja izvzeti (exempt) iz sistema davka na
dodano vrednost. Glede na obseg trošenja, ki je zajet v
sistemu, ločimo štiri velike tipe davka na dodano vrednost:
preddrobnoprodajni (preretail), potrošni (consumption),
dohodkovni (income) in bruto produktni (gross product)
davek na dodano vrednost.
2. Davek na dodano vrednost ima lahko dva režima mednarodne menjave (border adjustment) oziroma ustrezni dve
opredelitvi davčnega predmeta. Potrebno je izbrati med principom izvora (origin) in principom namembnosti (destination).

Ne glede na velik spekter možnih oblik sistema davka na
dodano vrednost, pa v gospodarstvih, ki so že uvedla davek
na dodano vrednost, praktično ni večjih razlik v ključnih
(navedenih) značilnostih sistema davka na dodano vrednost.
V svetu veljavni sistemi davka na dodano3 vrednost obdavčujejo, z redkimi izjemami, tekočo potrošnjo , pri obdavčenju na
meji se ravnajo po namembnosti (destinaciji) blaga in storitev1, velikost davčne obveznosti
določajo s kreditno (subtraktivno indirektno) metodo5 in imajo več davčnih stopenj
(poleg
ničelne), ki se obračunavajo na davčno osnovo6. Takšna
oblika sistema davka na dodano vrednost, ki je polega tega
tudi vsefazen, je pravilo v Evropski skupnosti, zato se često
označuje z »EC« davek na dodano vrednost.

3. Davek na dodano vrednost se odlikuje tudi z izbrano
metodo odmere (natančneje ocene) davčne obveznosti.
Davčno obveznost ocenimo lahko s tremi metodami: kreditno
(credit, invoice), aditivno (aditive) in subtraktivno (subtractive) metodo.

Makroekonomski učinki davka na dodano vrednost so odvisni
od značilnosti sistema davka na dodano vrednost. Za oceno
učinkov davka na dodano vrednost je zato potrebno specificirati ključne značilnosti analizirane oblike sistema davka na
dodano vrednost. Izbrana oblika (model) sistema davka na
dodano vrednost mora eksplicitno obsegati konkretne variante vseh nanizanih lastnosti. Ker nekatere od nanizanih
lastnosti niso same po sebi razumljive, so pa potrebne za
razlikovanje simuliranih inačic sistema davka na dodano
vrednost, si jih na kratko oglejmo!

4. Veliko raznoterost možnih oblik sistema davka na dodano
vrednost povzroča diferencialno obravnavanje nekaterih proizvodov, skupin proizvodnih enot (podjetij) ali sektorjev. Pri
konkretnem izboru sistema davka na dodano vrednost je
zaradi diferenciranega obravnavanja proizvodov, proizvodnih
enot (podjetij) in sektorjev potrebno upoštevati vsaj naslednje
skupine možnosti:

Segment trošenja, ki je zajet v sistemu davka na dodano
vrednost. Za makroekonomske posledice uvajanja davka na
dodano vrednost je od navedenih lastnosti prva verjetno najbolj pomembna. Odločitev o tem, da davek na dodano vred-

4.1 Določiti je potrebno nabor produktov, podjetij ali sektorjev, ki štejejo med izjeme v konkretnem sistemu davka na
dodano vrednost; takšno določanje zajetja proizvodov, podje-

3

Izjeme so le pri srednje razvitih gospodarstvih (Argentina, Peru in
delno Turčija in Maroko), kjer j? izbran dohodkovni tip.
' Princip izvora se uporablja le na nižji ravni (pri posameznih federalnih
državah) v Braziliji.

1

Del študije V. Bolela: »Narodnogospodarski učinki davka na
dodano vrednost«, EIPF oktober/1995. Naročnik študije je Ministrstvo za tinance
2
Praviloma izbor oblike davka na dodano vrednost spremlja izbor
trošarin, ki preprečujejo regresivnost davka. Prav tako je pri uvajanju
davka na dodano vrednost često potrebno izbrati posebno obdavčitev
izjem (majhnih podjetij, finančnih storitev in kmetijstva). Nabor teh
davčnih oblik, torej davka na dodano vrednost, kakor je določen z
izbranimi lastnostmi, izbrane vrste trošarin in posebne dodatne obdavčitve izjem, skupaj z njihovimi medsebojnimi soodvisnostmi, bomo
imenovali sistem davka na dodano vrednost. S tem bo poudarjeno, da
gre za sočasen in soodvisen izbor tako (vseh lastnosti) davka na
dodano vrednost, trošarin in posebne obdavčitve izjem.
poročevalec, št. 29

5

Odkloni od kreditne metode ocene (odmere) davka so redki. Zdi se,
da je le v nekaterih posebnih primerih smiselno razmišljati o alternativnih metodah; v Argentini in Izraelu je, na primer, uporaba aditivne
(računovodske) metode omogočala zajeti tudi finačni sektor v sistem
davka na dodano vrednost, čeprav so finančne storitve pri obliki davka
na dodano vrednost, ki je v veljavi v EC, praviloma izvzete iz sistema
(glej, Cnossen (1992)).
8
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Davčna osnova torej ne vsebuje davka (tax~exclusive rate).

uvoza. Prav zaradi tega je v gospodarstvu, ki raste, še zlasti če
je poganjano z mednarodno menjavo, davčna osnova za
potrošni davek na dodano vrednost precej manjša od GDP-ja
(sovpada s celotno prodajo na drobno). V gospodarstu, ki se
krči, je stanje ravno obratno. Oznaka »na dodano vrednost«
pri potrošni inačici davka na dodano vrednost potemtakem
zavaja, saj niti statično niti dinamično davčna osnova ne
zajema celotne dodane vrednosti, poleg tega pa tudi ne
obsega samo dodano vrednost.

nost obremenjuje le neko fazo proizvodnje (vse nadaljnje faze
vključno s končno,potrošnjo pa so izven sistema), oziroma da
alternativno sega do potrošnih dobrin, ali da obdavčuje tudi
povečanje stanja kapitalnih dobrin, ali celo izdatke, ki nadomeščajo stare kapitalne dobrine, je bistvena za izbrani sistem
davka. V prvem primeru govorimo o pred-drobnoprodajnem
davku na dodano vrednost, v drugem o potrošnem davku na
dodano vrednost, v tretjem o dohodkovnem davku na dodano
vrednost in v zadnjem o bruto-produktnem davku na dodano
vrednost. Od tega, katera faza proizvodnje je obremenjena, je
odvisen davčni donos (davčna izdatnost), davčna incidenca,
stroški davčnega postopka in prijave ter potrošna in proizvodna nevtralnost.
Pred-drobnoprodajna oblika davka na dodano vrednost7 se
uporablja v nekaterih nerazvitih gospodarstvih, zaradi velikih
stroškov davčnega postopka in prijavljanja pri zelo razdrobljeni prodaji na drobno, odsotnosti minimalnih računovodskih
standardov in možnosti nadzora.

Če se analiza omeji le na spremembe v družbenih računih,
potem je v vsakem letu potrošni davek na dodano vrednost
ekvivalenten z drobnoprodajnim davkom. Tudi vzpodbude, ki
jih poraja potrošni davek na dodano vrednost, so enake kot
pri drobnoprodajnem davku (Shoup (1968)). Ekonomsko je
potemtakem potrošna inačica davka na dodano vrednost
identična z drobnoprodajnim davkom, čeprav je tehničnih
razlik v davčnem postopku veliko (Cnossen (1987), Christian
(1990)). Zato je za analizo možnih učinkov potrošnega davka
na dodano vrednost ključen vpogled v učinke drobnoprodajnega davka v ustreznem gospodarstvu, seveda, če naj bi
davek na dodano vrednost nadomestil drobnoprodajni davek
(glej Cnossen (1987)).

Dohodkovni davek na dodano vrednost je po vsebini najbolj
blizu obdavčenja dodane vrednosti v smislu družbenih računov. Agregatna davčna osnova je vsebinsko ista kakor pri
davku na celotni dohodek. Saj je (v zaprtem gospodarstvu)
obdavčljiva osnova pri davku na dodano vrednost C+G+l-D
po definiciji enaka W+P, torej narodnogospodarskemu
dohodku
faktorjev, ki je obdavčljiv pri davku na celotni dohodek8. Dohodkovni davek na dodano vrednost sicer omogoča
nevtraliziranje velikih povračil pri investiranju (in zato potencialno nihanje davčnega donosa) vendar povzroča velike
potrošne in proizvodne distorzije (dvojno obdavčuje privarčevani dohodek, diskriminira kapitalno intenzivno proizvodnjo),
zato se le redko uporablja (glej Shoup (1990), Gillis in drugi
| (1990))9.

Režim davčnega prilagajanja pri prehodu čez mejo. Tehničnih razlik v davčnem postopku med drobnoprodajnim davkom in davkom na dodano vrednost je precej, večina jih je v
korist davka na dodano vrednost. Najpomembnejša tehnična
prednost drobnoprodajnega davka pa je nepotrebnost prilagajanja pri prehodu čez mejo. Pri drobnoprodajnem davku je
namreč prilagajanje pri prehodu blaga preko meje (border
adjustment) že zaradi narave davka nepotrebno, saj je obdavčena šele prodaja končnim potrošnikom. Pri davku na
dodano vrednost je določitev režima prehoda proizvodov
preko meje ena od bistvenih značilnosti izbrane oblike
sistema davka na dodano vrednost, od katere je odvisen tako
izbor metode ocene davčne obveznosti kakor tudi izbor segmenta trošenja, ki bo obremenjen z davkom na dodano vrednost. Torej, ali bomo imeli opravka s potrošnim, dohodkovnim, ali bruto produktnim davkom na dodano vrednost.

Pri bruto-produktnem davku na dodano vrednost se tudi
amortizacija (davek v nadomestnih fiksnih investicijah) ne
šteje v povračila (pri dohodkovni inačici le povečanja fiksnega
kapitala). Agregatna davčna osnova takšne oblike davka na
dodano vrednost je (v zaprtem gospodarstvu)
C+G+I=W+P+D, torej GDP, od koder tudi izvira ime takšne
oblike davka na dodano vrednost. Proizvodne in potrošne
distorzije so pri bruto-produktnem davku še večje kot pri
dohodkovnem davku na dodano vrednost.

Če konkretni sistem davka na dodano vrednost vsebuje princip namembnosti (destinacije) potem je, kar se prehoda čez
mejo tiče, tehnično enak kakor drobnoprodajni davek. Če
davek na dodano vrednost Vsebuje princip namembnosti,
potem je vse blago (in storitve) iz uvoza obdavčeno enako,
kakor domače blago in storitve, medtem ko blago in storitve,
ki gredo v izvoz, štejejo med izjeme; najčešće so obdavčeni z
»ničelno stopnjo« (zero-rating).

Najbolj pogosta oblika je potrošni davek na dodano vrednost,
ki sega preko vseh reprodukcijskih faz do prodaje na drobno.
Agregatna davčna osnova (v zaprtem gospodarstvu) pri
potrošnem davku na dodano vrednost sovpada s tekočim
trošenjem (C+G). Potrošni davek na dodano vrednost je nevtralen za odločanje med trošenjem ali varčevanjem (investiranjem), prav tako je nevtralen tudi za odločitve o kapitalski
intenzivnosti proizvodnje. Seveda pa, ne glede na ime (davek
na dodano vrednost), davčna osnova že po dinamiki le slučajno sovpada s spreminjanjem dodane vrednosti (ekonomske aktivnosti), torej GDP-ja. Celoletna ekonomska aktivnost
je enaka celotni prodaji potrošnih dobrin samo v zaprtem
statičnem gospodarstvu. Če gospodarstvo raste (spreminja se
stanje fiksnega kapitala in zalog) ter, če posluje s tujino,
ekonomska aktivnost (merjena z GDP) ne sovpada z davčno
osnovo potrošnoga davka na dodano vrednost, praviloma pa
se tudi dinamika razlikuje. Saj ekonomska aktivnost ne
zajema uvoza, obsega pa izvoz in investicije, medtem ko
davčna osnova za potrošni davek (namreč, prodaja na
drobno) ne obsega izvoza in investicij, zajema pa ustrezni del

Pri sistemu davka na dodano vrednost, ki sloni na principu
izvora, je prilagoditev pri prehodu čez mejo nepotrebna, saj je
dodana vrednost obdavčena tam, kjer je dodana. Potemtakem
je uvoz izjema (izvzet je iz sistema), izvoz pa je obdavčen.
Odločitev o režimu prilagajanja na meji, torej o principu
namembnosti oziroma izvora, vpliva na metodo ocene
(odmere) davka. Tako je, na primer, princip izvora nekompatibilen s kreditno metodo, saj plačani davek, dokumentiran z
računom, podjetje ne more predložiti v povračilo, če so dobavitelji v tujini, kjer so le ti plačali davek. Podobno princip
namembnosti ni mogoče vskladiti z aditivno metodo, saj se
plače in dobički, ki so obseženi v uvoženem blagu, ne morejo
obdavčiti. Pri aditivni metodi se davek odmeri na osnovi
računovodskega seštevanja stroškov faktorjev (plač in
dobička). Prav zaradi tega potrošni davek na dodano vrednost
praviloma predpostavlja kreditno metodo, dohodkovni davek
nfe dodano vrednost pa aditivno direktno (ali aditivno indirektno) metodo.

Glej Tait (1988). 7 V nekaterih manj razvitih gospodarstvih so sektorji
gospodarstva izven industrije izvzeti iz sistema (Kolumbija, Grenada,
Indonezija), v nekaterih pa so v sistem vključeni sektorji po reprodukcijskem toku do prodaje na debelo (Peru, Maroko).

Metoda odmere (ocene) davčne obveznosti. Dodana vrednost, s katero se ukvarja davek na dodano vrednost je vrednost, ki jo proizvodna enota (podjetje) doda k vrednosti reprodukcijskega materiala in drugih poslovnih izdatkov (razen
plač) predno proda svoj produkt. Zato se dodana vrednost (v
terminologiji davka) lahko definira z vsoto plač in profitov in,
alternativno, z razliko med vrednostjo (ceno) outputa (proizvoda) in vrednostjo (stroškov) inputov. Takšna alternativna

8

Uporabljene so običajne oznake iz narodnogospodarske identitete,
torej: C trošenje gospodinjstev, G trošenje države, I bruto investicije, D
amortizacija, W masa plač in P masa dobičkov.
* Dohodkovni davek na dodano vrednost uporabljajo v Argentini in
Peruju ter delno na Finskem (glej, Schenone (1990), Shoup (1990), Tait
(1988)).
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definicija dodane vrednosti je tudi povod za grobo delitev
metod odmere v aditivne, torej tiste, ki obdavčuje vsoto plač
in dobička, ter subtraktivne metode, ki za davčno osnovo
jemlje razliko med vrednostjo outputa (proizvoda) in ustreznega inputa.

4. Uporaba direktne subtraktivne metode se zdi najbolj
ustrezna (ker se davčna stopnja uporabi na dodano vrednost),
vendar je v praksi, zaradi spreminjanja prodaj, zalog in nakupov, za podjetje tekoče nemogoče ocenjevati davčno osnovo
(»dodano vrednost«), če obstoja več stopenj.

Pri obeh metodah, torej aditivni in subtraktivni, sta možni še
dve varianti odmere davka, direktna in indirektna. Pri direktni
metodi je davčna osnova kar vsota plač in dobička v primeru
aditivne metode (oziroma razlika outputa in inputa v primeru
subtraktivne metode). Pri indirektni varianti pa je, v primeru
aditivne metode, davčna obveznost vsota davčne obveznosti
obračunane na plače in, ločeno, na dobiček oziroma, v primeru subtraktivne metode, razlika davčne obveznosti obračunane na output in, ločeno, davčne obveznosti obračunane na
input. Varianti se imenujeta indirektni ravno zaradi tega, ker
se dodana vrednost sploh ne izračuna, temveč se ocenijo le
davčne obveznosti na komponente dodane vrednosti (glej, na
primer Tait (1988), Christian (1990))'°.

Če je podjetje v sistemu potrošnoga davka na dodano vrednost, potem je pri kreditni metodi davek na dodano vrednost,
ki je plačan pri nakupih fiksnih sredstev za podjetje, prav tako
predmet povračil (seveda če gre za potrošni davek na dodano
vrednost) - nakup fiksnega kapitala (celotni investicijski
izdatki) prav tako šteje v »input«. Samo v takšnem primeru,
davek na dodano vrednost ne bo pristran v škodo investicij"!
Izjeme. Celovitost davka na dodano vrednost je najbolj zavarovana, če se sistem davka na dodano vrednost rasteza preko
vse produktov in storitev končnega trošenja, brez izjem. Uvajanje izjem povzroča distorzije v odločitvah potrošnih in zato
tudi proizvodnih enot, zmanjšuje davčni donos in povečuje
stroške davčnega postopka, ter lajša davčno evazijo. Ne glede
na takšne posledice uvajanja izjem, so nekateri proizvodi,
sektorji ali pa proizvodne enote (podjetja) običajno oproščeni
plačevanja davka na dodano vrednost. V grobem lahko za
uvajanje izjem identificiramo tri splošne razloge.

Obe varianti aditivne metode sta računovodski, saj je davčno
osnovo mogoče ugotoviti šele, ko se ugotovi uspeh proizvodne enote v izbranem obdobju. Obe subtraktivni metodi sta
transakcijski, saj slonita na dejanskih transakcijah proizvodnih enot. Direktna subtraktivna metoda se imenuje tudi transferni davek ali metoda izvirnega davka na dodano vrednost.
Daleč najbolj razširjena indirektna subtraktivna metoda pa je
znana kot kreditna (credit, invoice) metoda.

1. Nekateri proizvodi in storitve so uvrščeni med izjeme, da bi
se povečala progresivnost davka na dodano vrednost, ker so
namenjeni
v izvoz ali ker jih lahko uvrstimo med posebne
dobrine'3.

Čeprav vse štiri metode teoretično vodijo do enake davčne
obveznosti, se zaradi tehničnih razlogov kakor tudi stroškov
davčnega postopka prve tri praktično ne uporabljajo. Inferiornost prvih dveh sledi iz računovodske narave odmere davka.
Ker je pri odmeri davkov običajno, da se najprej ugotovi
davčna osnova (in nato z davčno stopnjo izračuna davčno
obveznost), je velika prednost indirektne variante subtraktivne metode pred direktno na prvi pogled »neobičajna«.
Vendar kar nekaj razlogov govori v prid indirektne (kreditne)
variante, od velikih stroškov nadzora, težav pri uporabi več
stopenj, in podobno. Skupno lahko ključne prednosti kreditne metode strnemo v naslednje štiri točke:

2. Podjetja, pri katerih so stroški davčnega postopka in prijavljanja veliki v primerjavi s potencialnim davčnim donosom, se
običajno ne uvrstijo v sistem davka na dodano vrednost.
3. V večjo skupino izjem se praviloma uvrščajo finančne
storitve, predvsem banke in zavarovalnice, ker je vrednost, ki
jo dodajajo težko definirati in še težje oceniti na podatkih o
transakcijah.
Ker je ob eni sami neničelni davčni stopnji in potrošnem
davku na dodano vrednost davčna obremenitev nižjih dohodkovnih razredov prebivalstva verjetno večja od obremenitve
višjih dohodkovnih razredov, je apriori za pričakovati, da je
davek na dodano vrednost regresiven. Zaradi tega se pri
obdavčitvi nekaterih produktov, ki predstavljajo opazen del
potrošnje manj imovitega dela prebivalstva (hrana, javni transport, energija) uporabljajo izjeme. Tudi pri posebnih (»žlahtnih«) dobrinah, kot so storitve izobraževanja, zdravstva ter
knjige in kulturne storitve, se običajno uvajajo izjeme zaradi
posebne narave takšnih dobrin in storitev.

1. Ključna prednost kreditne metode je transakcijska narava
komponent davčne obveznosti.. Vsaka transakcija (na inputu
ali outputu) se neposredno, tako kakor je dokumentirana z
računom, s pripadajočo davčno stopnjo vnaša v oceno
davčne obveznosti. Zato je tehnično tako za davčno prijavo
kot Za davčni postopek (nadzor) indirektna metoda odmere
daleč superiornejša, saj odmera davka sloni neposredno na
(dokumentirani) transakciji.

Poleg zmanjšanja števila davčnih stopenj, je prav izločanje
majhnih podjetij iz sistema davka na dodano vrednost bistven
korak k poenostavitvi davka. Majhna podjetja se običajno
sama odločajo ali bodo uvrščena v sistem davka na dodano
vrednost ali ne. Vendar, če so uvrščena v sistem, potem zaradi
moralnega hazarda daljše obdobje (na primer 5 let) ne morejo
izstopiti iz njega. Razlog za načelno izločanje majhnih podjetij iz sistema davka na dodano vrednost so visoki stroški
davčnega postopka in prijave. Stroški davčne prijave kakor
tudi stroški davčnega postopka namreč nekajkrat presegajo
stroške pri večjih podjetjih. Tako so naprimer v Veliki Britaniji
stroški davčne prijave podjetij (kot delež obdavčljivega
dohodka) v razredu obdavčljivega dohodka med 10.000 in
20.000 angleških funtov do 30-krat večji kakor v podjetijih z
davčno osnovo nad 1 milijon funtov (Shoup (1990)). Podobno
so stroški davčnega postopka (ob enakem davčnem donosu)
pri podjetjih iz razreda obdavčljivega dohodka do 1 milijon

2. Ker predstavljajo računi ključno evidenco za transakcijo in
za davčno obveznost, je pri indirektni-kreditni metodi z
računi vzpostavljena sled obdavčitve, ki omogoča avtomatično določanje timinga plačevanja povračil, še zlasti, če
inputi presegajo obdavčljive prodaje (kar pri direktni subtraktivni metodi ni mogoče)".
3. Ker se morajo pri aditivnih metodah identificirati dobički, je
potrebno tekoče sestavljati bilanco uspeha. Ker je nemogoče
iočiti prodaje po različnih produktih (z različnimi stopnjami),
in ker prav tako ni mogoče inpute deliti glede na različne
stopnje, je uporaba več davčnih stopenj pri aditivnih metodah
1 in 2 nemogoča. Nadzor takšne metode odmere bi zahteval
dejansko revidiranje bilance.
10
Če označimo s to davčno stopnjo, potem lahko zelo poenostavljeno
vse štiri metode formalno zapišemo takole

1. Direktna aditivna (računovodska metoda): t(plače + dobiček).
2. Indirektna aditivna (računovodska metoda): t(plače) + t(dobiček).
3. Direktna subtraktivna (transferni davek): t(output - input).
4. Indirektna subtraktivna (kreditna) : t(output) - t(input).

12
Ker je država v nekaterih gospodarstvih pred uvedbo davka na
dodano vrednost precejšnje davčne dohodke dobivala iz obdavčitve
kapitalnih dobrin, je po uvedbi davka na dodano vrednost dovolila le
postopno realizacijo povračil. Takšen je bil primer v Španiji, Južni
Afriki, na Madžarskem, v Argentini In Braziliji (glej, Tait (1991)).

" Glej Tait (1988), kjer so opisane slabe izkušnje pri uporabi direktne
subtraktivne metode (transferni davek ali izvirni davek na dodano
vrednost) v Beniriu, Mavretaniji in Kanadi.

"Musgrave (1957) govori o »meritorious« dobrinah, ki ne »zaslužijo«
obdavčitev. Med takšne lahko uvrstimo storitve izobraževanja, zdravstva, dalje, vodo, knjige, kulturne storitve in podobno.
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enot zelo bimodalna, obstoja, po eni strani, množica zelo
majhnih proizvodnih enot, pri katerih bi bili stroški prijave
zelo veliki, prijava pa že tehnično težko izvedljiva, kakor tudi,
po drugi strani, nekaj velikiti enot, pri katerih zaradi rednega
vodenja knjig prijava ne bi pomenila nič večji strošek kot pri
velikih podjetjih iz industrije. Zato je tako pri kmetijstvu,
ribištvu in gozdarstvu najbolje ravnati tako kakor pri vseh
drugih sektorjih, med izjeme je torej potrebno uvrščati le
premajhne enote (v gospodarstvih
na prehodu bo prav pri
kmetijstvu delež takšnih največji).14

dolarjev približno 40-krat večji kot v podjetjih, ki presegajo
mejo 1 milijon ameriških dolarjev. Podobno je tudi razmerje
potrebnega števila zaposlenih v davčni administraciji (glej,
Tait (1991)).
Pri davku na dodano vrednost je izjema lahko dveh vrst:
izvzetje in »ničelna stopnja«. V prvem primeru, proizvod,
'podjetje, skupina podjetij ali sektor ni v sistemu davka na
dodano vrednost. Zato se pri transakcijah s takšnimi proizvodi (takšnih podjetij) davek ne plačuje, istočasno pa podjetja
(skupina podjetij, proizvodi) tudi niso upravičena do povračil
davkov (saj so izven sistema). Ker podjetja (proizvodi), ki so
uvrščena med izvzetja niso upravičena do povračil davka na
dodano vrednost, ki je plačan v predhodnih fazah, izvzetja
torej niso popolne davčne oprostitve. Še več, če se med
izvzetja uvrstijo podjetja s produkti, ki niso namenjeni predvsem končni potrošnji prebivalstva in materialnemu trošenju
države, potem izvzetja povzročajo tudi kaskadne učinke, ti so
toliko večji kolikor bolj »sredinska« faza proizvodnje je uvrščena med izvzetja.

Število davčnih stopenj. Čeprav je za zmanjševanje nenevtralnosti davka na dodano vrednost, in torej minimiziranje
potrošnih in proizvodnih, distorzij, najbolje uporabljati eno
samo stopnjo davka na dodano vrednost in potencialne
korekcije regresivnosti davka popravljati z ustreznimi trošarinami, se v praksi najčešće uporablja več neničelnih stopenj.
Ugovorov proti večjemu številu neničelnih davčnih stopenj je
veliko. Nekaj jih je takšnih, ki veljajo tako za uvajanje kakršnihkoli dodatnih (višjih ali nižjih) stopenj, drugi pa so taki, ki
se nanašajo samo na višje ali samo na nižje dodatne davčne
stopnje.

Med izvzetja je smiselno uvrstiti celotna podjetja, saj je v
nasprotnem primeru nemogoče razdvojiti stroške plačanega
davka na dodano vrednost za proizvode, ki so v sistemu in
stroške plačanega davka na dodano vrednost za proizvode
(istega podjetja), ki niso v sistemu, za katere torej ni mogoče
dobiti povračil. Podjetja, ki so izločena iz sistema (uvrščena
med izvzetja) nimajo nikakršnega opravka z davčnim postopkom in prijavo. Prav dejstvo, da je pri nekem podjetju za
pričakovati velike težave in stroške pri davčnem postopku in
prijavi, je, grobo rečeno, osnovni razlog za uvrščanje takšnega podjetja med izvzetja.

Med pomembne splošne ugovore lahko uvrstimo naslednje
tri, ki so tehične narave: s povečevanjem števila neničelnih
davčnih stopenj zelo hitro naraščajo tako stroški davčnega
postopka kakor tudi davčnega prijavljanja; možnosti davčne
evazije se s številom davčnih stopenj hitro povečujejo, že pri
dveh neničelnih stopnjah je kontrola neprimerno težja; prilagajanje pri prehodu preko meje je težje — povračila se znatno
težje nadzirajo. Vsebinsko ključen ugovor proti kakršnemkoli
diferenciranju davčnih stopenj sloni na dejstvu, da se
potrošne in proizvodne distorzije hitro povečujejo z večanjem
števila neničelnih davčnih stopenj. Še več! Že celo ena sama
neničelna stopnja in izjeme z »ničelno stopnjo« lahko
bistveno povečajo distorzije v porabi
in proizvodnji - zmanjšajo enakomernost obdavčitve.'5 Ocene z modelom splošnega ravnotežja kažejo, da se z diferenciranjem davčnih stopenj tudi do 60% zmanjšajo učinki blagostanja, ki so doseženi
z enakomerno obdavčitvijo (z enotno davčno stopnjo).
Tudi razlogov proti uvajanju samo dodatnih nižjih (neničelnih) stopenj je več: ker se pri dodatnih nižjih stopnjah davčna
osnova zmanjša, morajo biti normalne davčne stopnje višje;
nižje stopnje ne povečujejo avtomatično tudi koristi (blagostanje) prebivalstva v nižjih dohodkovnih razredih, saj zaradi
večjega povečanja cen pri proizvodih z višjimi stopnjami pride
do navzkrižnega subvencioniranja porabe proizvodov z nižjimi stopnjami; če nižje stopnje vplivajo na nižje cene ključnih
dobrin, potem s tem koristijo tudi bolj imovitim. Ker je socialni
pritisk običajno zelo velik, da se poleg običajne-normalne
stopnje uvede še ena nižja neničelna stopnja, se istočasno
uvaja tudi pravilo (v Evropski skupnosti je tudi sankcionirano), da nižja neničelna stopnja ne sme biti tako nizka, da bi
večje število podjetij ali celo sektorjev redno dobivalo neto
povračila. Če mora davčna služba v opaznejši meri izplačevati
neto povračila, se v davčni službi »oglasijo alarmi«.

Izjeme, ki so uvrščene med »ničelne stopnje« so vsebinsko
povsem drugačne od izvzetij, torej izjem ki niso v sistemu
davka na dodano vrednost. Namen izjeme z »ničelno stopnjo«
je odstraniti iz proizvoda ali storitve celoten davek na dodano
vrednost, ki je plačan v katerikoli fazi proizvodnje, ki je predhodila proizvodu obdavčenemu z ničelno stopnjo. Zaradi tega
je izjema z »ničelno stopnjo« primerna za posamezne vrste
proizvodov ali storitev ali celo za davčno razbremenjevanje
konkretne vrste potrošnje (kakor je to v primeru izvoza). Pri
izjemah z »ničelno stopnjo« sta tako davčni postopek kot
prijava enaka kakor pri kateremkoli drugem blagu ali storitvi,
obdavčeni z neničelno davčno stopnjo.
Le pri izjemah z »ničelno stopnjo« je davčna olajšava
popolna, saj pri izvzetjih celoten davek na dodano vrednost,
ki je plačan v predhodnih fazah (od izjeme »po toku navzgor«), ni odstranjen iz blaga oziroma storitve. Navkljub prednostim »ničelnih stopenj«, so izvzetja neprimerno bolj pogosta. »Ničelne stopnje« se več uporabljajo le pri hrani, zdravilih, časopisih in kmetijskih inputih, vse ostale izjeme so definirane kot izvzetja (glej Tait (1988)).
Običajno so finančne storitve uvrščene fned izvzetja, torej
niso v sistemu davka na dodano vrednost, vendar so pogosto
obdavčene z drugimi posebnimi posrednimi davki. Navkljub
temu se pri izvozu finančnih storitev, zaradi večje konkurenčnosti v tujini, upodablja »ničelna stopnja«. Redki poizkusi z
uvrščanjem finančnih storitev v sistem vsefaznega davka na
dodano vrednost kot običajne storitve, ki ne štejejo v izjeme
(Izrael, Nova Zelandija), so se končali neuspešno: v obeh
gospodarstvih se je eksperiment zaključil z uvrščanjem
finančnih storitev med izjeme (glej, Gillis (1990)).

Razen večjih potrošnih in proizvodnih distorzij, je osnovni
razlog proti povečanim stopnjam praviloma zelo majhen del
potrošnje (razen pri avtomobilih), ki je obdavčen s povečano
stopnjo. Relativno majhen donos je zato povezan z znatno
večjimi stroški davčnega postopka. Trošarine so neprimerno
bolj ustrezen poseg kot višje stopnje davka na dodano vrednost, če želimo povečati progresivnost (zmanjšati regresivnost) davka na dodano vrednost.

Zaradi narave proizvodov in tudi sicer posebnega obravnavanja, so primarni produkti kmetijstva, ribištva, gozdarstva,
često tudi pri davku na dodano vrednost različno obravnavani, so ali v sistemu z znižano davčno stopnjo, ali pa so
uvrščeni med izjeme, kar običajno sprejemajo dodatni ukrepi.
Ker je tako kmetijstvo, ribištvo kot gozdarstvo na začetku
Produkcijsko-distribucijske verige, bi neposredna uvrstitev
Vsakega od njih med izvzetja (brez dodatnih sprememb) lahko
imela velike kaskadne učinke. Celo v gospodarstvih OECD
obravnava kmetijstva, ribištva in gozdarstva ni enotna, tudi
opcijski
dodatni ukrepi se razlikujejo. Ker je v gospodarstvih
n
a prehodu v kmetijstvu porazdelitev velikosti proizvodnih

" Glej, na primer, Cnossen (1992).
,5
Koncem sedemdesetih let so se, na primer, v Veliki Britaniji (ob
enotni neničelni davčni stopnji 0.15) efektivne stopnje na dodano
vrednost razstezale od -0.24 (v primeru hrane) do 0.37 (pri usnjenih
produktih), glej, Hemming in Kay (1981), ali pa Tait (1988).
'• Glej Ballard in drugi (1985), glej tudi Ballard in drugi (1982), o mejni
izgubi blagostanja v Združenih državah Amerike.
17
Glej, na primer, Cnossen (1992), str. 242.
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Od navedenih možnih ugodnih in neugodnih posledic davka
na dodano vrednost so v študiji analizirane: donosnost
(obseg in stabilnost), potrošna in proizvodna nevtralnost,
regresivnost in inflacijski učinki. Ker je vsaka od navedenih
lastnosti analizirana na simuliranih podatkih za slovensko
gospodarstvo, si oglejmo naravo teh posledic v drugih gospodarstvih, ki so davek na dodano vrednost že uvedle.

2. MOŽNI UČINKI DAVKA NA DODANO VREDNOST IN IZKUŠNJE
Pričakovani učinki in izkušnje. V študiji so ocenjeni nekateri
narodnogospodarski učinki davka na dodano vrednost, ki se
najbolj pogosto navajajo kot (ne)ugodne posledice davka.
Analiza oportunitenih stroškov in koristi uvajanja davka na
dodano vrednost potemakem ni uperjena v primerjavo z davčnimi oblikami obstoječega davčnega sistema, torej v primerjavo s prometnim davkom in trošarinami, oziroma drugimi
možnimi davčnimi oblikami, ki bi jih lahko nadomestil davek
na dodano vrednost. Čeprav bomo predpostavili, da bi sistem
davka na dodano vrednost nadomestil veljavni sistem prometnega davka (skupaj s trošarinami). Ker so možni ekonomskopolitični razlogi za uvajanje nove davčne oblike za pričujočo
študijo nepomembni, se z njimi ne bomo ukvarjali. Zaradi
preglednosti so (v tujini) najčešče omenjani ekonomskopolitični-operativni razlogi za uvajanje davka na dodano vrednost le našteti. Po drugi strani pa so nekatere, v tujini empirično dokumentirane, posledice na gospodarske dosežke
natančneje opisane, saj predstavljajo delovne hipoteze za
ocenjevanje narodnogospodarskih učinkov uvajanja davka na
dodano vrednost v Sloveniji.
Ekonomskopolitični razlogi za uvajanje davka na dodano
vrednost v različnih gospodarstvih praviloma niso v neposredni povezavi s ključnimi diferencialnimi učinki davka,
kakor jih kažejo dosedanje izkušnje v gospodarstvih, kjer so
davek že uvedli. Osnovni razlog za uvajanje davka na dodano
vrednost je bilo doslej v večini
primerov nezadovoljstvo z
zatečeno davčno strukturo18. Namreč, nezadovoljstvo z
davčno strukturo, ki so jo praviloma odlikovali a) davki na
prodajo z neustreznim donosom in, zaradi obilice davčnih
stopenj in izjem, povsem nepreglednimi učinki, b) davki, ki
zaradi svoje narave pri prehodu meje ne omogočajo razvoj
carinskih in drugih ekonomskih skupnosti, dalje, c) neustrezno visoke obdavčitve z drugimi davčnimi oblikami, predvsem hitro rastoči neposredni davki v razvitih gospodarstvih
in preobsežne trošarine in carine v manj razvitih gospodarstvih, ter d) neusklajenost davčnega sistema s siceršnjim
razvojem ekonomskotehnične strukture gospodarstva.

Davčni donos. Pri davčnem donosu so bistvene predvsem tri
značilnosti davka na dodano vrednost: velikost, stabilnost in
elastičnost davčnega donosa. V večini držav davek na dodano
vrednost prispeva med 12 in 30 odstotkov davčnega dohodka,
to je med 5 in 10 odstotkov družbenega produkta. Davčni
donos je odvisen od značilnosti davka na dodano vrednost,
predvsem od višine stopenj, izjem in narave izjem. V povprečju, pri potrošnem davku na dodano vrednost, vsaka točka
davčne stopnje poveča davčni donos za 0.4% do 0.5% družbenega produkta.
Dolgoročne spremembe v davčnih donosih so pri davku na
dodano vrednost česte. Začetna donosnost davka na dodano
vrednost je zelo odvisna od davčnih oblik, ki jih je davek na
dodano vrednost nadomestil. Od davčne oblike, ki jo nadomešča davek na dodano vrednost, je odvisno kakšna je uporabnost (že utečene) davčne administracije, do kakšne ravni
(koliko majhnih podjetij)
in kako temeljito se vodijo poslovne
knjige v podjetjih, itd22. Davčni donosi se običajno povečujejo
s časom veljavnosti-stažem davka, tudi ob nespremenjenih
stopnjah. V razvijajočih gospodarstvih je povečevanje davčnega donosa s »stažem« davka na dodano vrednost (kadrovske in organizacijske izboljšave vplivajo na kvalitetnejši
davčni postopek, znižujejo se stroški davčnega postopka in
prijave, zmanjšuje se davčna evazija) še zlasti očitno. Izrazito
se je donosnost povečevala, na primer v Argentini, Čilu,
Kostariki, Koreji in Indoneziji, saj je v prvih treh letih po
uvajanju davka delež davčnega donosa v GDP-ju porastel za
preko 50%! Empirične izkušnje kažejo, da je davčni donos v
obsegu 7% do 8% družbenega produkta zgornja meja, ki jo je
v začetnih letih možno doseči.
Tudi v razvitih gospodarstvih, ki obdavčujejo porabo z davkom na dodano vrednost, se je delež davka na dodano vrednost v GDP-ju po 60—tih letih praviloma povečeval - vendar
se istočasno ni povečeval tudi delež v celotnem davčnem
donosu. Empirična evidenca o tem ni nedvoumna. V Evropi se
je v gospodarstvih, ki so že uveljavila davek na dodano vrednost, sicer davčni donos v razdobju po letu 1973 več kot deset
let povečeval (izjema je bila le Norveška), vendar je v istem
času tako delež dohodnine (v GDP) kakor tudi socialnih
dajatev naraščal najmanj tako hitro kot delež davka na
dodano vrednost. Delež davčnega donosa od davka na
dodano vrednost v celotnem davčnem donosu, v veliki večini
gospodarstev, ni nič večji kot je bil delež splošnega prodajnega davka pred uvedbo davka na dodano, vrednost .
Dodajmo, da je Norveška doslej edina država, kjer se je resno
razmišljalo o opuščanju davka na dodano vrednost (zaradi
padanja relativnega davčnega donosa in večjih stroškov prijave in davčnega postopka)
in vračanju k prejšnjemu drobnoprodajnemu davku24.

Kaj pa kažejo izkušnje? Zelo posplošene ugodne ocene učinkov davka kažejo, da je9 davek na dodano vrednost donosen,
nevtralen in učinkovit ' , zato dodatna vnema za nadomeščanje neustreznih
davčnih oblik z davkom na dodano vrednost
ne čudi20. Če se omejimo le na obdavčitev porabe, potem sta,
ne glede na veliko donosnost, nevtralnost in učinkovitost,
ključni prednosti davka na dodano vrednost, znatno manjša
možnost evazije pri večjih stopnjah ter zanemarljiva obremenitev inputov z davkom.
Izkušnje kažejo, da se med možne neugodne učinke davka na
dodano vrednost lahko uvrsti predvsem naslednje pomanjkljivosti: a) davek je regresiven, b) visoki administrativni stroški
(postopka), še zlasti zaradi nadziranja povračil, c) velika
davčna donosnost, saj omogoča večje apetite-trošenje
države, d) veliki stroški davčne prijave, e) inflacijski učinki ter
f) nekompatibilnost davka na dodano vrednost z davčno
strukturo2 tradicionalnih davkov na prodajo (še zlasti v zveznih
državah) '.
16

Zaradi velike ter s produktom in davčnim'»stažem« rastoče
donosnosti, ter zelo lahkega, brez dodanih stroškov davčnega
postopka, povečevanja davčnega donosa s povečevanjem
davčnih stopenj (velike elastičnosti davka), se davek na
dodano vrednost večkrat označuje kot »money machine«.
Prav »lahkotnost« in avtomatičnost povečevanja davčnega
donosa, je ponekod sprožila tudi močno nasprotovanje davku
na dodano vrednost, enostavno (in ceneno) povečanje davč-

Glej. na primer, Tait (1988).

" Donosi so veliki, stabilni in elastični na spremembo stopenj. Distorzije v proizvodnih in potrošnih izbirah so zaradi nevtralnosti majhne.
Učinkovitost davka se kaže v zmanjšanju tako velikih stroškov davčnega postopka kot nepreglednega števila davčnih stopenj, ki jo spremlja ustrezno velika evazija in »prazni tek« pri pobiranju davkov, pri
zamenjanih davčnih oblikah. Glej, na primer, Tait (1988) ali Cnossen
(1992).
M
V primeru ZDA se je uvajanje davka na dodano vrednost skušalo
upravičiti z zbiranjem sredstev za socialno varnost, z nadomeščanjem
obdavčitve dohodka podjetij, dalje, z nadomeščanjem dohodnine, ali z
financiranjem obrambe (glej Tait(1988)). Seveda pa poizkusi z uvedbo
davka na dodano vrednost v ZDA doslej še niso uspeli.
21
Glej Tait (1988).
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Davčna donosnost v začetnih letih je, pri ostalih enakih pogojih, zelo
odvisna od tega, ali je davek na dodano vrednost nadomestil (v neučinkovitem davčnem sistemu) več različnih davčnih oblik (v Koreji, na
primer, kar 8 davčnih oblik) ali pa enoten drobnoprodajni davek, z eno
ali dvema davčnima stopnjama (kot, na primer, na Norveškem). Glej
Tait (1988).
23
Glej. Tait (1990).
24
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Glej, Tait (1988).

nega donosa naj bi, namreč, povečevalo trošenje države
(njene apetite). Temu v prid naj bi govorila običajno večja rast
trošenja države v gospodarstvih z davkom na dodano vrednost in »trajno« povečevanje davčnih stopenj davka na
dodano vrednost25.
Davčna donosnost se pri potrošnem davku na dodano vrednost zaradi zelo široke davčne osnove resnično avtomatično
povečuje z rastjo davčnih stopenj (je elastična davčna oblika),
brez opaznih dodatnih stroškov davčnega postopka. Pa tudi
davčne stopnje se praviloma s »stažem« davka na dodano
vrednost (v vsaki posamezni državi) povečujejo (redke izjeme
so, na primer, Argentina, Čile, Kostarika in Peru). Kljub temu
pa empirični podatki ne potrjujejo, da bi države z davkom na
dodano vrednost hitreje povečevale trošenje javnega sektorja
in tudi ne, da bi delež davčnega donosa od davka na dodano
vrednost v celotnem davčnem donosu praviloma naraščal26!

odvisno nastajanje (dodatnih) proizvodnih distorzij in ustreznih posledic za gospodarsko rast. Statični nevtralnosti je
potrebno dodati tudi medčasovno - dinamično nevtralnost
(oziroma ustrezne dinamične distorzije); obdavčenje z davkom na dodano vrednost je medčasovno nevtralno, če sta
tekoča in odložena potrošnja enako obdavčena, torej če so
relativni
donosi sredstev pred in po obdavčitvi nespremenjeni27. Obdavčitev je nevtralna za gospodarsko rast (blagostanje), če ne spreminja odločitve o proizvodu, o delovni ali
kapitalni intenzivnosti proizvodnje (investicijah), če torej ostajajo takšne odločitve nespremenjene po uveljavitvi davka na
dodano vrednost (oziroma po hipotetičnem izločanju davka
na dodano vrednost), dalje, če so relativne cene domačih in
tujih proizvodov pred in po obdavčitvi enake (če je davčna
prilagoditev na meji popolna) in če so relativni donosi sredstev pred in po uveljavitvi davka na dodano vrednost enaki.
Pribijmo, da enaka obdavčitev sedanje in bodoče potrošnje
preprečuje dvojno obdavčenje varčevanja kakor je, na primer,
pri obdavčitvi dohodka.
Model davka na dodano vrednost, ki je potrošnega tipa, s
kreditno metodo odmere davka, če uporablja načelo
namembnosti in eno neničelno stopnjo brez izjem, je nevtralen. Vsa odstopanja od takšnega (»EC«) modela davka, kot
krajšanje dosega davka le do neke predhodne »predrobnoprodajne« faze, uporabljanje več neničelnih davčnih stopenj,
uvajanje izjem (definiranih kot izvzetij ali »ničelnih stopenj«),
uporabljanje načela izvora ipd., povzroča velike spremembe v
relativnih cenah torej tudi nastanek proizvodnih distorzij,
razen v posebnih primerih pa tudi realokacijo sredstev. Uvajanje več davčnih stopenj ali pa izjem, povzroča velike razlike v
obdavčitvi dodane
vrednosti in zato tudi velike spremembe
relativnih cen.28 Izjeme v obliki izvzetij še dodatno povečujejo
nenevtralnost davka na dodano vrednost, saj povzročajo
kaskadnost obdavčitve in onemogočajo popolno davčno prilagajanja na meji - proizvodi in storitve, ki gredo v izvoz niso
neobdavčeni.

Izkušnje, potemtakem, kažejo, da velika donosnost davka na
dodano vrednost zanesljivo ni sporna, čeprav je za vsako
konkretno gospodarstvo velika donosnost predvsem empirično vprašanje. Saj je, tudi ob zanemarjanju problemov z
davčnim postopkom in prijavo, donosnost v veliki meri
odvisna že od števila in narave izjem kakor tudi od števila
davčnih stopenj, torej značilnosti, ki se med gospodarstvi zelo
razlikujejo.
Proizvodna nevtralnost. Čeprav je odsotnost proizvodnih in
potrošnih distorzij temeljni kriterij pri vrednotenju sprejemljivosti davčnega sistema, velja poudariti, da nevtralnost davka
(tudi davka na dodano vrednost), torej odsotnost proizvodnih
in potrošnih distorzij, praviloma ne pomeni, da je obdavčitev
optimalna. Torej, da je struktura davčnih stopenj določena
tako, da maksimira ekonomsko učinkovitost alokacije resursov. Natančneje rečeno, da tako določena struktura davčnih
stopenj omogoča doseči dani davčni donos ob najmanjšem
presežnem davčnem bremenu (»excessive tax burden«). Nevtralna davčna struktura je na prvi pogled znatno bolj »pohleven« kriterij od optimalne strukture, saj se od nje zahteva
samo, da ne spreminja relativnih cen faktorjev in proizvodov.
Navkljub temu omenjena načelna različnost med kriterijem
nevtralnosti in optimalnosti davčne strukture ne pomeni, da je
optimalna struktura davčnih stopenj avtomatično »boljša«
(bolj sprejemljiva) od nevtralne. Že teoretična prednost ene ali
druge je odvisna od tega, kakšno je predpostavljeno (empirično) poznavanje gospodarskega mehanizma. Struktura
davčnih stopenj je seveda pri optimalni davčni strukturi
bistveno različna od tiste pri nevtralni strukturi. Pri optimalni
alokaciji resursov morajo biti, grobo rečeno, relativne davčne
stopnje obratno sorazmerne z elastičnostjo povpraševanja po
ustreznih proizvodih in storitvah (glej klasični prispevek Ramsey(1927); analitično temeljito je problem optimalne obdavčitve obdelan v Diamond in Mirrlees (1971), na pregleden način
pa v prispevku £ay (1990)). Teorija nevtralne davčne strukture
predpostavlja, da za večino proizvodov in storitev že v načelu
niso znane elastičnosti povpraševanja in ponudbe, niti siceršnje tehnične in tehnološke karakteristike proizvodnje oziroma, da ni mogoče oceniti koliko so ustrezni parametri sploh
stabilni. Pri takšni predpostavki je že teoretično nemogoče
določiti »optimalno« davčno strukturo. Zato je alternativen
kriterij »dobrega« (sprejemljivega) davčnega sistema definiran tako, da sloni prav na predpostavki, da so omenjeni
parametri gospodarskega mehanizma neznani. Ob, hevristično rečeno, »popolnem« nepoznavanju parametrov obnašanja, je davčni sistem sprejemljiv (»second best«), če ne
spreminja relativnih cen niti proizvodov niti faktorjev (glej,
Lipsey in Lancaster (1956)! Takšen davčni sistem imenujemo
nevtralen.
Če naj ima »sprejemljivo davčno strukturo«, mora tudi davek
na dodano vrednost biti nevtralen, relativne cene proizvodov
in faktorjev pred in po obdavčitvi z davkom na dodano vrednost morajo biti nespremenjene (ob dani strukturi realnega
trošenja). Od (ne)nevtralnosti davka na dodano vrednost je

Regresivnost davka na dodano vrednost. Konvencionalna
analiza davčne incidence uvršča
potrošne davke praviloma
med regresivne davčne oblike29. Saj segment prebivalstva, ki
večji delež svojega dohodka troši za blago in storitve (manj
varčuje oziroma investira), nosi relativno (glede na velikost
svojega dohodka in trošenja) večje breme davka. Torej lahko
pričakujemo, da je tudi potrošni davek na dodano vrednost z
eno samo davčno stopnjo brez izjem (razen »ničelne stopnje
»za izvoz) regresiven. To velja še toliko bolj, če je delež
potrošnje proizvodov, ki so izvzeti iz sistema davka na dodano
vrednost, pri višjih dohodkovnih razredih večji; kot je v primeru načelnega izločanja finančnih storitev iz sistema davka
na dodano vrednost, ali pa če se iz sistema izloči poštne
oziroma celo vse storitve .
Ker so znane bistvene prednosti davka na dodano vrednost
(donosnost, nevtralnost in učinkovitost) in razlogi za uvajanje
davka (nezadovoljstvo z obstoječimi-alternativnimi oblikami
obdavčitve, predvsem potrošnje), je regresivnost davka na
dodano vrednost potrebno ocenjevati kot oportunitetni strošek doseganja teh ugodnih lastnosti obdavčitve potrošnje.
Zato je za oceno regresivnosti davka na dodano vrednost
predvsem pomembno razkriti: a) ali je davek na dodano
vrednost bolj (ali manj) regresiven kakor so davki, ki jih je
davek na dodano vrednost zamenjal (opravka imamo z analizo diferencialne davčne incidence) ter b) kakšna je regresiv"Glej, prispevek Vogt(1990), kjer so opisane medčasovne distorzije
tako neposredne obdavčitve dohodka kot kapitala.
28
Kakšen je lahko obseg nenevtralnosti (proizvodnih distorzij) že v
primeru ene same neničelne davčne stopnje (0.15) in le nekaj izjem
(tako izvetij kot ničelnih stopenj), ilustrira že omenjen primer Velike
Britanije. Ocenjene efektivne davčne stopnje na enoto dodane vrednosti v Veliki Britaniji so segale od -0.24 do 0.37 (glej Tait(1988), str. 44).
29
Konvencionalna incidenčna analiza se ukvarja s posledicami obdavčitve na porazdelitev davčnega bremena, ne da bi upoštevala obseg in
strukturo trošenja (iskalnih sredstev (glej, naprimer, Brovvning (1978)).
30
Glej, Tait (1988).

25

Za primer ZDA glej Tait (1988), str. 34 in str. 226, še zlasti je zanimiva
tabela 11-2; ali pa Weidenbaum in Christian (1989), str. 15.
* Glej, Tait (1988)
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Celotne učinke davčnega sistema (na prerazdelitev realnega
trošenja) se mora ocenjevati v kontekstu modelov splošnega
ravnotežja, saj so navzkrižne spremembe cen in ustrezno
restrukturiranje realnega trošenja za davčno incidenco najpomembnejši. Čeprav že uporaba modelov splošnega ravnotežja znatno presega konvencionalni študij davčne incidence
je tudi domet takšnih modelov pri analiziranju davčne incidence bolj kratkega daha. Zaradi enkratne ali statistične
narave kvantificiranih (ocenjenih) parametrov modela splošnega ravnotežja (torej empirične vernosti in stabilnosti oziroma zanesljivosti modela), je namreč tudi v primeru analize z
modelom splošnega ravnotežja ocenjevanje prerazdelitve
narodnega dohodka, ki jo poraja kakšna od davčnih oblik ali
celo kar davčni sistem v celoti, vprašljivo.

nost celotnega davčnega sistema, in ne regresivnost samo
ene od davčnih oblik (namreč davka na dodano vrednost).
Ker se davek na dodano vrednost najčešće uvaja zaradi zamenjave neustrezne davčne oblikd, so lahko majhne razlike v
davčnih stopnjah pri davku na dodano vrednost sporne, če jih
primerjamo z naprimer visoko obdavčitvijo »luksuza« pri
zamenjanih-starih davčnih oblikah. Seveda je prav zaradi
zanemarjanja ključnih lastnosti davka na dodano vrednost
stara davčna oblika porajala drag in obsežen davčni postopek, veliko število stopenj z nepregledno strukturo relativnih
učinkov - torej distorzij v potrošnih in proizvodnih izborih in, istočasno, z zelo spornim dejanskim socialnim dometom
velikega diferenciranja davčnih stopenj. Če so, namreč,
donosnost, nevtralnost in učinkovitost ključne značilnosti- prednosti davka na dodano vrednost, potem je regresivnost,
kot posledico - oportunitetni strošek - ugodnih lastnosti
davka na dodano vrednost, potrebno odpravljati v kontekstu
celotnega ali pa spremenjenega dela davčnega sistema3'.

Zadostno statistično (empirično) zanesljivost imajo le analize
diferencialne davčne incidence, torej analize sprememb, ki jih
povzroči posamezna, konkretno analizirana davčna oblika33.
Se več, celo tako omejena analiza davčne incidence zahteva
dodatne (analitične) omejitve in predpostavke, če želimo
dobiti za ekonomsko politiko uporabne rezultate. Ključna
predpostavka analize diferencialne davčne incidence zahteva, da so spremembe v instrumentih davčne ali druge politike majhne 31(majhne spremembe davčnih stopenj, davčne
osnove, ipd.) .

Zmanjševanje davčnih stopenj za pomembne dele davčne
osnove ali celo obsežnejše uvajanje izjem, lahko popolnoma
spremeni ključne prednosti davka na dodano vrednost. Uvajanje nižjih stopenj, na primer, pri hrani, ki predstavlja okoli
40% davčne osnove pri drobnoprodaji, pri izdatkih za oblačila, ki dosegajo približno 10% trošenja prebivalstva ali stanovanjski izdatkih, ki dosegajo 10-15% vseh izdatkov, itd.,
lahko drastično zmanjša velikost davčnega donosa (zmanjša
davčno osnovo) ter poveča potrošne in še zlasti proizvodne
distorzije. Izkušnje kažejo, da se (potencialno) regresivnost
davka na dodano vrednost, lahko najustrezneje odpravi z
istočasnim uvajanjem trošarin na proizvode, ki jih več trošijo
gospodinjstva
iz višjih dohodkovnih razredov (bencin in avtomobili)32, saj ostanejo ugodne lastnosti davka na dodano
vrednost neokrnjene, ustrezna regresivnost davčnega
sistema pa se učinkovito zmanjša.

Analiza davčne incidence potrošnega davka, seveda predpostavlja, da je obdavčena le končna poraba. Zato se pri davku
na dodano vrednost ne morejo uporabljati kar osnovne (z
zakonom določene) davčne stopnje. Saj davčno breme ni
odvisno od osnovnih temveč od efektivnih celotnih davčnih
stopenj, s katerimi so obdavčene posamezne skupine proizvodov in storitev. Razlike med osnovnimi in celotnimi davčnimi stopnjami pa so pri davku na dodano vrednost zaradi
izjem (izvzetij) lahko opazno velike.
Ključna vsebinska nepopolnost konvencionalnih analiz
davčne incidence je zanemarjanje celotnih fiskalnih učinkov
obdavčitve na porazdelitev realnega davčnega bremena. Praviloma se ukvarjajo le z razkrivanjem oportunitetnih stroškov
ne pa tudi koristi posameznih dohodkovnih razredov od analizirane davčne oblike. Z drugimi besedami rečeno, upoštevajo
se le spremembe na strani plačevanja davkov ne pa tudi
spremembe pri trošenju tako dobljenih fiskalnih-davčnih
sredstev, torej spremembe, ki se kažejo v velikem obsegu
transferjev in še zlasti v velikih razlikah v relativni
(v primerjavi
z faktorskimi dohodki) velikosti transferjev 3i.

V skladu z usmeritvijo analiz incidence davka na dodano
vrednost v tujini je doslej predpostavljeno, da je davek na
dodano vrednost v načelu regresiven. Da je takšna (zamolčana) predpostavka lahko sporna, kažejo novejše analize
celotnega fiskalnega učinka nekaterih drugih potrošnih davkov. Analiza celotnega fiskalnega učinka namreč ne potrjuje
že apriori regresivno naravo potrošnih davkov. Prav tako ni
nesporno, da lahko ekonomska politika nevtralizira veliko
davčno breme, ki ga nosijo (vsaj tako se predpostavlja) socialno šibkejši sloji prebivalstva, tako da za skupine proizvodov
in storitev, ki predstavljajo velik delež trošenja nižjih dohodkovnih razredov (hrana, javni transport, stanovanjske storitve), znižuje davčne stopnje ali pa tako, da uvaja dodatne
trošarine (kot je praksa pri davku na dodano vrednost).

Razlika v ocenah progresivnosti davčnega sistema med študijami davčne incidence, ki upoštevajo tudi velikost transferjev
in konvencionalnimi, ki tega ne upoštevajo, so lahko zelo
velike! Konvencionalne analize davčne incidence (torej analize, ki ne upoštevajo tudi trošenja z davki pridobljenih sredstev) celotnega davčnega sistema kažejo za ameriško gospodarstvo, da je struktura davčnega bremena celotnega sistema
približno sorazmerna strukturi porazdelitve narodnega
dohodka, sami potrošni
davki pa so, tako trdijo iste študije,
opazno regresivni36. Z drugimi besedami rečeno, breme celotnega davčnega sistema je porazdeljeno sorazmerno,
potrošnega davka pa obratno sorazmerno z dohodkom.37 Metodološko izpopolnjene novejše analize (diferencialne) davčne inci-i
dence ameriškega gospodarstva, torej analize, ki vključujejo
tudi trošenje fiskalnih sredstev (transferjev) in ki navzkrižne
učinke (spremembe relativnih) cen ocenjujejo z (vsai poeno-

Postavlja se namreč vprašanje, kako je breme davka na
dodano vrednost z velikimi razlikami v efektivnih (celotnih)
davčnih stopnjah dejansko porazdeljeno med različne dohodkovne razrede prebivalstva. Saj so željeni učinki morebitnega
»socialnega interveniranja« (nizkih osnovnih stopenj obdavčenja hrane, javnega transporta, stanovanjskih storitev)
lahko, po eni strani, popolnoma izkrivljeni zaradi nizkih
(osnovnih) stopenj ali celo izvzetij nekaterih drugih skupin
proizvodov, na primer finančnih storitev pri davku na dodano
vrednost. Po drugi strani pa je, zaradi neznane narave elementov, ki vplivajo na končno porazdelitev davčnega brfemena, sploh vprašanje kako velik je dejanski »socialni« domet
takšnega diferenciranja davčnih stopenj. Nekatere študije
potrošnih davkov v tujini kažejo, da domet »socialnega interveniranja« v davčne stopnje potrošnih davkov že v načelu ne
more biti velik, in da so napotki konvencionalnih študij porazdelitve davčnega bremena neustrezni.

33

Glej, članek Bird (1980).
35
Glej, na primer, Browning (1978) ali članek istega avtorja BrovvninJ
(1985). Po podatki, ki jih navaja Brovvning za ZDA v 1972 letu, je najniži'
dohodkovni kvantil prebivalstva kar 65% svojih sredstev dobival iz
transferjev, medtem ko je bil ustrezen odstotek pri najvišjem kvantilu I«
8%!
36
Glej, Musgrave, Čase in Leonard (1974) ali pa izčrpno analiz'
incidence celotnega davčnega sistema Pechman in Okner (1974).

3

' Glej, na primer, Tait (1988) ali Cnossen (1992).
Zato je tudi govora o »sistemu davka na dodano vrednost«; le-ta
predpostavlja konkretno obliko davka na dodano vrednost skupaj s
spremljajočimi davčnimi oblikami (na primer, trošarinami, posebno
obdavčitvijo finančnih storitev), ki nevtralizirajo nekatere narodnogospodarske oportunitetne stroške (regresivnost) davka na dodano vrednost.
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Glej, na primer, Bird (1980) ali članek Browning 1985).
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37
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Glej omenjeni članek Brovvninga (1978).

stavljenim) modelom splošnega ravnotežja, so popolnoma
spremenile nevtralno sliko konvencionalnih davčnih analiz
incidence. Analize celotnega fiskalnega učinka kažejo, da je
davčni sistem v ameriškem gospodarstvu znatno
bolj progresiven, kakor so kazale konvencionalne analize38. Isto velja tudi
samo za potrošni davek.

politki, predvsem dinamiko plač41 ter transfernih plačil, likvidnost, pa tudi psihološke učinke .
Kakor pri večini davčnih oblik je tudi pri davku na dodano
vrednost empirično zelo težko izdvojiti cenovne učinke sprememb v obdavčitvi. Saj je uvedba davka po svoji naravi
enkratna in je siceršnje dogajanje v gospodarstvu nemogoče
nevtralizirati v analizi. Težava je še večja, če analizirane spremembe v davčnem sistemu sovpadajo z velikimi siceršnjimi
spremembami na strani ponudbe, kakršno je bilo, na primer,
povečanje cen nafte v razdobju 1972-1973". Korektno izoliranje učinkov uvedbe davka na dodano vrednost je zelo
otežano tudi zato, ker so nosilci ekonomske politike prav
zaradi možnega (pričakovanega) cenovnega učinka uvedbe
davka na dodano vrednost, skušali morebitne učinke na cene
vnaprej izključiti iz indeksacije plač in transferjev, v nekaterih
gospodarstvih
so v času uveljavitve davka vpeljali tudi nadzor
nad cenami43.

Tudi v Sloveniji so razlike med konvencionalno analizo in
celotnim fiskalnim učinkom obdavčitve potrošnje (s prometnim davkom) velike. Konvencionalna incidenčna analiza kaže,
da je prometni davek v Sloveniji progresiven, vendar je progresivnost prometnega davka ocenjena na konvencionalen
način znatno manjša od progresivnosti, ki jo kaže celotni
fiskalni učinek39.
Konvencionalno ocenjena davčna incidenca praviloma ni
sporna, če ostane struktura trošenja države nespremenjena
po uvedbi analizirane davčne oblike in če se delež transferjev
v celotnih dohodkih ne razlikuje preveč med dohodkovnimi
razredi oziroma če je majhen. Breme takšnih davkov lahko
naprtimo potrošnikom sorazmerno potrošnji konkretnega
dohodkovnega razreda prebivalstva40. Seveda pa je predpostavko o majhnih deležih transferjev (v celotnih virih sredstev
prebivalstva) ali (in) o majhnih razlikah v deležih transferjev
med dohodkovnimi razredi prebivalstva potrebno preveriti,
predno se lahko davčna incidenca davka na dodano vrednost
tako poenostavi.
Navkljub možnim velikim razlikam med konvencionalnim!
ocenami porazdelitve davčnega bremena in ocenami celotnega fiskalnega učinka so, kot rečeno, analize incidence
davka na dodano vrednost v tujini praviloma narejene na
konvencionalen način. V analizah incidence davka na dodano
vrednost se tudi ne preverja upravičenost predpostavk za
konvencionalno analizo davčne incidence. Popolnoma se
zanemarja stran trošenja fiskalnih sredstev; še več, ne upošteva se celo razlik med osnovnimi in efektivnimi celotnimi
stopnjami (Glej, na primer, McLure (1990)). Za dokazovanje
regresivnosti davka na dodano vrednost se običajno navajajo
kar splošni argumetni konvencionalne davčne incidence
potrošnih davkov.

Temeljit empirični pregled
učinkov davka na dodano vrednost
na cene je napravil Tait44. Zaradi velikega števila sprememb v
eksternih, ekonomskopolitičnih in endogenih spremenljivkah
je, kot rečeno, inflacijski učinek uvajanja davka na dodana
vrednost nemogoče izluščiti s pomočjo enkratnih (kratkih
časovnih) podatkov. Ker, poleg tega, velike razlike v ekonomskih politikah med gospodarstvi onemogočajo tudi oceno na
sicer obsežnejših panelnih podatkih (torej podatkih za kratka
časovna obdobja velikega števila enot-gospodarstev), Tait ni
formalno testiral cenovni vpliv uvedbe davka na dodano vrednost, čeprav je bil vzorec 39 gospodarstev dovolj velik za
nazorno empirično ilustracijo in klasifikacijo možnih inflacijskih učinkov davka na dodano vrednost.
Tait je osnovne učinke uvedbe davka na dodano vrednost na
cene razvrstil v naslednje skupine: a) skok cen, b) pospešitev
cen, c)skok cen s pospešitvijo, d) brez sprememb. O inflacijskem učinku davka na dodano vrednost lahko govorimo* le v
drugem in tretjem primeru, saj v prvem primeru uvedba davka
na dodano vrednost povzroča samo enkratno povečanje cen,
v četrtem primeru pa je odsotno celo takšno enkratno povečanje. Avtor analize je skušal iz sprememb cen izločiti inflacijske
učinke vseh ostalih eksternih, ekonomskopolitičnih in endogenih spremenljivk. Analiza je pokazala, da od 35 dejansko
upoštevanih gospodarstev, ki so že uvedla davek na dodano
vrednost, v 22 gospodarstvih (63%) uvajanje davka ni imelo
opaznih učinkov na cene (na skok cen ali pospešitev cen). V
nadaljnih 7 gospodarstvih (20%) je prišlo v času uvajanja ali
malo za tem do enkratnega skoka cen, medtem ko je v petih
(14.3%) gospodarstvih uvedba davka na dodano vrednost
pospešila rast cen. Le na Norveškem je zaradi davka na
dodano vrednost prišlo tako do enkratnega skoka cen kakor
tudi pospešitve (povečane rasti) cen.

Inflacijski učinki davka na dodano vrednost. Inflacijski
učinki so razen regresivnosti eden od najbolj čestih razlogov
za nasprotovanje davku na dodano vrednost. Davek na
dodano vrednost se praviloma uvaja, da bi nadomestil neustrezno davčno obliko, lahko pa je uvajanje novega davka
namenjeno povečanju davčnih dohodkov. V prvem primeru je
za pričakovati, da bi ob nespremenjenem povpraševanju in
ostalih pogojih gospodarjenja, uvedba davka na dodano vrednost spremenila le relativne cene. V drugem primeru, torej če
bi se z uvedbo davka na dodano vrednost želelo povečati
skupne davčne dohodke, bi bila enkratna sprememba agregatne ravni cen, pri ostalih nespremenjenih pogojih, odvisna
od mejne nagnjenosti k trošenju.

V gospodarstvih, v katerih se uvedbi davka na dodano vrednost lahko pripiše skok cen (na primer, na Danskem za 5%, v
Nizozemski za 1%, v Turčiji za 10%), je v večini primerov
uvajanje davka spremljalo Indeksiranje plač, devalvacija
tečaja ali pa je davek na dodano vrednost zamenjal kaskadni
prometni davek. Davek na dodano vrednost je povečal rast
cen (inflacijo) v gospodarstvih, kjer ekonomska politika ni
mogla preprečiti povečanje plač in transferjev v času uvajanja
davka (na primer, Italija, Izrael), oziroma je z davkom na
dodano vrednost zamenjala kaskadni davek na promet
(Mehika, Peru). Tudi na Norveškem kjer je uvedba davka na
dodano vrednost povzročila tako skok cen (za okoli 5% do
6%) kot pospešitev inflacije so v času uvajanja davka na
dodano vrednost povečali transferje in plače!

Uvedba davka na dodano vrednost lahko sproži trajnejšo rast
cen - inflacijo tudi zaradi siceršnjega delovanja gospodarskega mehanizma oziroma drugih potez ekonomske politike v
času uvajanja davka na dodano vrednost. Od lastnosti gospodarskega mehanizma in ekonomske politike je namreč
odvisno, koliko bo uvajanje davka na dodano vrednost (ali
povečanje ustreznih davčnih stopenj) povečalo cene proizvodov in koliko zmanjšalo dohodke faktorjev. Poleg spremembe
drugih davkov in prilagodljive denarne politike velja omeniti
tudi fazo v gospodarskem ciklusu, spremembe v dohodkovni
30

Glej, na primer, članek Browning iz 1978. leta.

41

Glej, na primer, Tait (1988), str. 193.
Kar v nekaj gospodarstvih je v tem času uveden davek na dodano
vrednost. V 1972-1973 je davek uveden na Irskem, v Avstriji, Italiji,
Veliki Britaniji. Boliviji, maio kasneje pa še v Izrael in Peruju. Ogromno
naraščanje cen naftnih derivatov je inflacijske učinke davka na dodano
vrednost povsem prekrilo (glej, Tait (1988)).
43
Glej, Tait (1988), str.194-210.
44
Rezultati o inflacijskih učinkih davka na dodano vrednost so povzeti
iz Tait (1991), Tait (1990) in Tait (1988).
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Glej, Bole (1995).
40
Glej, na primer, McLure (1990). V kolikor predpostavka o nespremenjeni strukturi trošenja države ne drži, lahko analiza diferencialne
davčne incidence (zamenjave splošnega-»lump sum« davka s potrošnim davkom) pokaže, da celotna fiskalna prerazdelitev dohodka ne
obremenjuje potrošnikov ampak lastnike proizvodnih faktorjev - je
zelo progresivna, kar je v nasprotju z zaključkom konvencionalne
analize davčne indicence (glej, tudi Brovvning (1985)).
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Ker je pri davku na dodano vrednost, ki pri davčnem prilagajanju na meji predpostavlja namembnostni princip, izvoz
obdavčen z ničelno stopnjo in ker je gospodarstvo, še zlasti
nekateri sektorji, krepko odvisno od izvoznega povpraševanja
in konjunkture v tujini, lahko relativno jačanje (pešanje) izvoznega povpraševanja v primerjavi z domačim močno spreminja
dinamiko neto davčnega donosa od davka na dodano vrednost. Posledični razkorak v dinamiki neto davčnega donosa in
bruto družbenega produkta je lahko velik in dolgoročen.
Razhajanja med dinamiko neto davčnega donosa od davka na
dodano vrednost in dinamiko gospodarske aktivnosti so
velika pri sektorjih in skupinah podjetij, kjer je obseg reprodukcijskih inputov (proizvodnje predhodnih faz) velik v primerjavi z dodano vrednostjo v konkretnem sektorju. Seveda
je za neto davčni donos ključna predvsem dinamika aktivnosti
v sektorjih z izrazito nadpovprečnim deležem realizacije v
izvozu, mednje lahko štejemo sektorje kemičnih izdelkov,
električne in optične opreme, lesnih izdelkov, tekstilnih izdelkov, ipd.

Empirični podatki potemtakem kažejo, da vidnejši učinki
uvedbe davka na dodano vrednost na cene niso pravilo, kakor
tudi, da so možni inflacijski učinki odvisni predvsem od gibanja nekaterih drugih ekonomskih spremenljivk, še zlasti
gospodarske aktivnosti, (indeksiranih) plač ter transferjev.
Izkušnje v tujini tudi kažejo, da so inflacijski učinki uvedbe
davka na dodano vrednost bolj pogosti v primeru, če davek na
dodano vrednost nadomešča kaskadni (nekaj ali vse fazni)
prometni davek.
Kratkoročna nihanja v neto davčnem donosu. Kratkoročna
nihanja davčnega donosa pri potrošnem davku na dodano
vrednost z eno neničelno stopnjo z majhnim številom izvzetij
so majhna, saj je donos določen s tekočim trošenjem prebivalstva, ki praviloma nima večjih niti sezonskih niti slučajnih
motenj. Večja nihanja lahko nastanejo, če konkretni sistem
davka na dodano vrednost vsebuje večje število izjem (izvzetij
ali »ničelnih stopenj«) ali večje število neničelnih stopenj, od
katerih so nekatere (ena ali več) znatno nižje od drugih. Saj
lahko tako slučajna kot sezonska nihanja aktivnosti sektorjev
gospodarstva, v katerih je delež obdavčitve z nižjimi stopnjami nadpovprečen, povzročijo v takšnih sektorjih sezonsko
ali slučajno preseganje povračil nad obdavčitvijo (odmero).
Prav zaradi tega je v večini članic Evropske skupnosti praksa,
da je nižja stopnja vsaj tako visoka,45 da ne povzroča neto
povračil - ne slučajnih ne sezonskih !

Podobno kakor pri izvozu, lahko trajnejše nevsklajeno gibanje neto davčnega donosa od davka na dodano vrednost in
gospodarske aktivnosti povzroči tudi izrazito naraščanje investicij v strukturi končnega povpraševanja. Seveda, če gre za
potrošni davek na dodano vrednost!
V proizvodnji in realizaciji nekaterih proizvodov, skupin proizvodnih enot in sektorjev so izrazita sezonska nihanja. Takšna
nihanja so često časovno premaknjena glede na sezonska
nihanja reprodukcijskih transakcij istih sektorjev (skupin
podjetij). Zato lahko povzročajo, da neto davčni donos od
obdavčitve takšnih proizvodov, proizvodnih enot ali sektorjev
pri kreditni metodi odmere davka na dodano vrednost močno
sezonsko niha, še zlasti če je delež dodane vrednosti v produktu (outputu) konkretnega sektorja majhen. Prihaja do izrazitih sezonskih nihanj v neto davčnem donosu (preseganju
obdavčitve nad povračili) od obdavčitve konkretnih proizvodov, skupin proizvodnih enot ali sektorjev. Med takšne sektorje lahko štejemo, na primer, kmetijstvo, turizem, gradbena
dela, ipd.

Pričakovane kratkoročne spremembe neto davčnega
donosa46 so v slovenskem gospodarstvu velike. Nihanja neto
davčnega donosa lahko povzročijo težave s financiranjem
trošenja javnega sektorja, v kolikor se bistveno razlikujejo od
dinamike trošenja javnega sektorja oziroma gibanja družbenega produkta. Osnovni razlogi za nihanja neto davčnega
donosa (skupnega in na sektorski ravni) so lahko: odprtost
gospodarstva (zunanjetrgovinski koeficient slovenskega
gospodarstva je večji od 1.15), izpostavljenost izrazitim
sezonskim nihanjem povpraševanja (tudi ponudbe) pri nekaterih sektorjih, administrativno reguliranje cen nekaterih
pomembnih proizvodov.

Administrativne spremembe cen nekaterih ključnih produktov
(predvsem energentov) lahko zaradi svoje občasnosti (timing
je podrejen drugim ciljem ekonomske politike, naprimer zniževanju inflacije) povzročijo opazno razhajanje med neto
davčnim donosom in gospodarsko aktivnostjo v sektorjih,
kjer se producira konkretni produkt oziroma v sektorjih, kjer !
se reprodukcijsko troši.

45

Kot rečeno, izplačilo neto povračila je v davčnih uradih ES znak za
alarm (».. beli starts ringing in the VAT office vvhenever a refund is
requested.«). Glej, Cnossen (1992), str. 242.

46

S pojmom neto davčni donos označujemo davčni donos države od
obdavčitve davčnega subjekta (proizvodne enote, skupine proizvodnih
enot, sektorja ali celotnega gospodarstva) zmanjšan za povračila plačana istemu davčnemu subjektu. Z razpoložljivim neto davčnim donosom pa označujemo neto davčni donos države zmanjšan za davek na
dodano vrednost, ki ga je s svojim trošenjem plačala država.
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državah (davki na dohodke, davki na premoženje, davki na
promet, carinske dajatve, itd).

PRILOGA 2
OCENA DAVČNEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Z OZIROM NA STRUKTURO DAVČNIH VIROV IN
ORGANIZACIJO DAVČNE SLUŽBE

Iz strukture davčnih instrumentov glede na višino stopenj pa
je razvidno, da je bila dosežena relativna primerljivost z drugimi evropskimi državami na vseh področjih, razen na
področju direktnih dajatev, povezanih s področji socialne
varnosti, predvsem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva. Diskrepanca na tem področju je
bila tako velika, da je že omejevala konkurenčnost gospodarstva.

UVOD
1. Z davčno reformo, izpeljano v obdobju 1990-1995 je bil
opuščen prejšnji administrativni sistem. Pri koncipiranju
novega davčnega sistema se je izhajalo iz funkcije proračuna
kot glavnega finančnega instrumenta države, ki preko davčnega sistema zagotavlja dohodke za uresničevanje javnih
potreb in intervencijskih funkcij države, to je iz širšega koncepta fiskalne politike.

Zato so bile v začetku leta 1996 znižane stopnje prispevkov za
socialno varnost. Zaradi še vedno relativno visokih dajatev za
socialno varnost, ki se plačujejo od plač, je delež teh dajatev v
strukturi vseh prihodkov nad nivojem primerljivih držav.
Vključno z direktnimi davki od individualnih in podjetniških
dohodkov je delež neposrednih davščin visok.

Na področju davčnega sistema se je izhajalo iz treh osnovnih
značilnih funkcij davčnega sistema, to je alokativne, stabilizacijske in distributivne, ki so se posebej izrazile v sprejetju
davkov od dohodkov fizičnih in pravnih oseb. Davčni sistem
se je oblikoval v smeri povečevanja konkurenčnosti gospodarskih subjektov ter odpravljanja ovir v prostem pretoku
blaga, ljudi in kapitala. Uresničevala se je odločitev, da naj
davčni sistem in politika v čimmanjši meri vplivata na
poslovne odločitve subjektov na trgu. Pri koncipiranju davkov
se je izhajalo iz načel vertikalne in horizontalne enakosti
davčnih zavezancev.

2. Glede na zatečeno strukturo prihodkov ter tudi odhodkov
državnega in občinskih proračunov ter področja socialne
varnosti, je glavni cilj davčne politike v naslednjem obdobju
zmanjševanje deleža neposrednih davkov v dani davčni strukturi dajatev. Zmanjševanje deleža neposrednih davkov se
nanaša predvsem na zmanjšanje stopenj prispevkov za socialno varnost.
Zmanjševanje stopenj prispevkov je možno doseči s:
- prestrukturiranjem sistema socialne varnosti; na tem
področju predvsem pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
- izpad prihodkov, ki bo nastopil v sistemu socialne varnosti
zaradi znižanja stopenj, pa v delu, ki ga ne bo mogoče
uresničiti z znižanjem odhodkov sistemov socialne varnosti,
zagotoviti iz državnega proračuna;
- viri za financiranje iz državnega proračuna pa so predvsem
v nadaljnji harmonizaciji sistema posrednih dajatev, to je v
uvedbi davka na dodano vrednost s trošarinami, v naporih za
boljše pobiranje vseh vrst obveznih dajatev. Del, ki ga ne bo
mogoče zagotoviti s prestrukturiranjem davčnega sistema, se
bo sfinanciral preko nove zadolžitve države.

V novem davčnem sistemu so se davčne osnove razširile,
povečalo se je število davčnih zavezancev, zmanjšalo se je
število različnih davčnih stopenj, odpravilo se je v prejšnjem
sistemu razširjeno diferencirano obdavčenje med gospodarskimi subjekti in sektorji gospodarjenja.
V sistemu neposrednih dajatev je bil kot glavni podjetniški
davek uveden davek od dobička pravnih oseb, kot glavni
osebni davek pa dohodnina; za financiranje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer porodniškega dopusta ter za zavarovanje za
primer nezaposlenosti pa so bili uvedeni oziroma zadržani
prispevki za socialno varnost.

3. Davčni sistem, ki je v načelu harmoniziran z davčnimi
sistemi v razvitih državah s 'tržno ekonomijo, narekuje tudi
temu primerno ustrezno organiziranost in pooblastila državnih organov, ki so določeni za pobiranje davkov in drugih
obveznih dajatev. V Sloveniji so se s sprejetjem zakona o
davčni službi v letošnjem letu ustvarile možnosti za razvoj
enotnega centraliziranega davčnega organa, ki bo lahko, na
enak način kot v drugih državah, izvajal davčni sistem pri
davčnih zavezancih.

Na področju posrednih dajatev je bila z uveljavitvijo carin-,
skega zakona in carinske tarife uvedena ureditev uvoznilf
dajatev, ki sledi sprejetim mednarodnim standardom na tem
področju.
Ni pa še bila izvršena harmonizacija davčnih instrumentov na
področju obdavčitve prometa. Prometni davek je še vedno
enofazni davek v končni potrošnji, čeprav se je s sprejetjem
zakona o prometnem davku v letu 1992 zmanjšalo število
stopenj in uvedla primerljiva višina davčnih stopenj.

1. KRATKA OCENA STANJA DAVČNEGA SISTEMA PO
POSAMEZNIH VRSTAH NAJVAŽNEJŠIH DAVČNIH OBLIK

Prihodke proračunov v grobem delimo na davčne in
nedavčne vire.

1.1. DAVEK OD DOBIČKA

Za davčne vire štejemo obvezne dajatve, ki so predpisane z
zakonom in katerih plačljivost ni neposredno povezana s
koristnostjo plačil. Med najvanejše davčne dajatve danes povsod po svetu štejejo: davke od dohodkov fizičnih in pravnih
oseb, prometne davke in davke pri prehodu dravne meje
(carinske dajatve). V vseh državah so še običajno uvedeni
davki na premoženje, dediščine in darila, ki pa v sedanjem
času, z vidika prihodkovne izdatnosti, ne pomenijo pomebnejših virov. Med davke sodijo tudi razne vrste davkov, ki so
uvedeni s posebnimi nameni ali v primeru proračunskih
potreb (razni davki od plačilnih list, drugi objektni davki, itd.).
Med najpomembnejše nedavčne obvezne dajatve povsod
navajajo tudi prispevke za socialno varnost (predvsem za
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniški dopust
in za zavarovanje za primer nezaposlenosti).

Sistem obdavčevanja dobička pravnih oseb, ki je določen z
zakonom o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS št. 72/93
in 20/95) je bil prvič uveljavljen 1. januarja 1991 in v petletnem
izvajanju večkrat ocenjevan iz različnih zornih kotov - ekonomsko-razvojnega, usklajenosti z dohodnino, administrativno-tehničnega, ter drugih.
Davčni zavezanci za davek od dobička pravnih oseb so pravne
osebe, ki imajo sedež in dosegajo dobiček na območju Republike Slovenije. Davčni zavezanci so tudi pravne osebe, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za dobiček, ki ga dosežejo na njenem območju. Davka od dobička ne plačujejo
pravne osebe, katerih delovanje je v javnem interesu (Banka
Slovenije, javna podjetja, javni zavodi, društva...).

Prihodki državnega in občinskih proračunov so v Sloveniji
9lede na gornjo priblino razporeditev, glede na vrsto dajatev
ter njihovo vsebino primerljivi s strukturo dajatev v drugih

Davčna osnova je dobiček, ki se ugotovi tako, da se od
prihodkov odštejejo odhodki. Za potrebe obdavčenja se v
85
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omejenem obsegu priznavajo naslednji odhodki: dolgoročne
rezervacije stroškov, amortizacija, plače, reprezentančni stroški, stroški upravnega in nadzornega odbora, obresti na posojila prejeta od povezanih oseb, donacije in plačila političnim
organizacijam.
• i

Pri oceni ekonomske moči davčnih zavezancev je potrebno
izhajati iz dejstva, da izkazana davčna izguba v letih 1992-94
bistveno presega pozitivno davčno osnovo (pred uveljavljanjem davčnih olajšav). V letu 1992 so davčni zavezanci izkazali za 51 milijard tolarjev pozitivne davčne osnove ter 123
milijard tolarjev davčnih izgub, v letu 1994 pa ob 100 milijard
tolarjev pozitivne osnove še 133 milijard tolarjev davčnih
izgub. Ne da bi se spuščali v razloge za izkazani finančni
rezultat zavezancev želimo povdariti, da smo uveljavili »petletni prenos« izgub, kar ob poenostavljenih izračunih pomeni,
da v naslednjih petih letih ti davčni zavezanci lahko ustvarijo
skupaj po 70 milijard tolarjev pozitivne osnove letno (kar je
povprečje zadnjih treh let sedanjih pozitivcev), pa iz tega
naslova ne bo dodatnih prihodkov.

DaVčnemu zavezancu se priznavajo olajšave za:
- sredstva investirana v nakup opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
- plače pripravnikom oziroma drugim delavcem, ki prvič
sklepajo delovno razmerje oziroma so bili najmanj 6 mesecev
prijavljeni na zavodu za zaposlovanje;
- plače zaposlenim invalidom;
- oblikovane rezerve iz dobička pri zavarovalnicah in hranilno-kreditnih službah;

2 ekonomsko-razvojnega in davčno-sistemskega zornega
kota pa je večletni prenos Izgub pomembna zakonska rešitev,
tako za stabilnost davčnih zavezancev, kot tudi za stabilnost
davčnega sistema in običajen v davčnih sistemih po svetu.

Dividende se obdavčujejo z davkom po odbitku (25% za
rezidente in 15% za nerezidente). Pri davčnih zavezancih
rezidentih Republike Slovenije obstaja integracija obdavčitve
dobička.

Mednarodna primerjava obdavčevanja dobička podjetij je
precej otežkočena, ker je težko upoštevati razlike med davčnimi sistemi, kot so npr. razlike v obdavčevanju dividend, v
obračunih amortizacije in drugih stroškov, različnih davčnih
olajšav pri davčni osnovi in pri plačilu davka, v različnih
davčnih stopnjah za različne zavezance, v uveljavljenih rešitvah za vire s tujih trgov.

Stopnja davka od dobička pravnih oseb je 25%. Dovoljen je
prenos izgube naprej za dobo 5 let.
Splošna pripomba, ki se pojavlja že od prvega leta uveljavitve
tega sistema je, da so davčni prihodki iz tega naslova prenizki,
in sicer:

Ne glede na navedene zadržke pa so poenostavljene primerjave po posameznih državah naslednje:

- glede na ekonomsko moč davčnih zavezancev, in
- glede na davčne prihodke iz teh naslovov v drugih evropskih državah.

Država

Leto

Davčna stopnja(najvišja)
(v % )

Belgija
Francija
Grčija
Italija
Luxemburg
Nizozemska
UK

1993
1994
1993
1993
1993
1993
1993

39,0
34,0
35,0
47,8
39,4
40,0
33,0

SLOVENIJA

1991
1992
1993
1994

30,0
30,0
30,0
25,0

'

4,8
3,6
7,0
8,6
21,0
6,9
3,2
1,4
1,3
1,0
1,8

3,8 *
3,0*
2,4 *
1,8 *

povdarjamo, da na sistemskem področju obstaja še nek«
nedorečenih elementov, kot npr. enakovreden odnos do vse'
pasivnih dohodkov, ustvarjenih na teritoriju Slovenije, obdav
čevanje dobička ob združevanjih in razdruževanjih zaveza"
cev ter ob stečajih in likvidacijah. Menimo pa, da kratkoročni
ni za pričakovati bistvenih sprememb pri povečanju ekonorf
ske moči davčnih zavezancev in temu primerno povečani'
deleža davka v javnofinančnih prihodkih.

Delež davka od dobička v skupnih javnofinančnih prihodkih v
RS je nižji od deležev davka od dobička v drugih državah. Če
pa v teh primerjavah upoštevamo samo eno od uveljavljenih
olajšav v slovenski zakonodaji, to je oprostitev plačila davka
za nove zavezance, potem so podatki dokaj primerljivi (v
pregledu označeni z *). Pri podatkih za leto 1994 pa je
potrebno upoštevati znižanje stopnje na 25% ter uveljavitev
olajšave za investiranje, ki po izkazanih podatkih znižuje
pozitivno davčno
osnovo za četrtino.
%
Glede na navedeno menimo, da je s sistemskega zornega
kota obdavčevanje dobička pravnih oseb v Republiki Sloveniji
primerljivo s sistemi zahodno evropskih držav. Ob tem pa
poročevalec, št. 29

Delež v
skupn.javriofin. prihodkih
( v % )

1.2. DOHODNINA
Z reformo davčnega sistema, izvedeno leta 1991, je post*
sistem obdavčitve fizičnih oseb primerljiv sistemom v držav®
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- v obdavčitev niso zajeti vsi dohodki, kot npr. dohodki iz
naložb premoženja (obresti od bančnih vlog in vrednostnih
papirjev, pozitivni donosi od naložb v življenjsko in rentno
zavarovanje),
- v obdavčitev niso zajeti vsi svetovni dohodki,
- v sistemu so še vedno prisotni nekateri elementi cedularnega načina obdavčitve, ki se kažejo predvsem v različni
obdavčitvi glede na vrsto dohodka, ki pa spodbuja interes
zavezancev po spreminjanju dohodka iz ene v drugo obliko
zaradi davčnih ugodnosti,
- v sistem so vgrajeni mehanizmi indeksacije kot prilagoditev
inflacijskim gibanjem, kar zaradi mesečnega indeksiranja
pomeni dodatno komplikacijo v sistemu,
- pomanjkanje posameznih pravil, ki natančneje določajo
zavezanca in davčno osr\ovo ter s tem omogočajo izogibanje
plačilu davka,
- relativno visoka stopnja obdavčitve v nižjih dohodkovnih
razredih (še posebej ob upoštevanju stopenj obveznih prispevkov za socialno varnost), kar je posledica dejstva, da ima
več kot 70% populacije zavezancev dohodke do višine povprečne plače v RS,
- relativno premalo dosledno je upoštevana povezanost in
medsebojni vpliv sistema obdavčitve dohodka fizičnih oseb s
sistemom obdavčitev dobička pravnih oseb.

razvitega tržnega gospodarstva. Namesto obdavčevanja
dohodkov s posameznimi vrstami davkov (cedularna obdavčitev) je bila z reformo uvedena sintetična obdavčitev vseh
dohodkov z eno vrsto davka, to je dohodnino. Na podlagi
prvih podatkov o odmeri dohodnine za leto 1991, je bil v letu
1993 pripravljen in sprejet nov zakon o dohodnini, ki je stopil
v veljavo s 1. 1. 1994. Z navedenim zakonom so bile uvedene
spremembe predvsem v smeri zmanjšanja davčne obremenitve v nižjih dohodkovnih razredih in povečanja v višjih, prestrukturiranja olajšav, širitve davčne osnove, uskladitve medletne akontacije davkov z letno odmero dohodnine in izenačevanja stopenj posameznih vrst davkov zaradi preprečevanja
prehodov zavezancev med posameznimi viri.
Dohodnina je letni, progresivni davek od dohodkov fizične
osebe. V skladu z veljavno ureditvijo je zavezanec za dohodnino fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji ali v njej biva več kot šest mesecev in na njenem
ozemlju (v določenih primerih tudi izven ozemlja) pridobiva
dohodke iz virov kot so osebni prejemki (plača in drugi
prejemki iz delovnega razmerja, prejemki na podlagi opravljanja storitev, pokojnine in drugi prejemki), dohodki iz kmetijstva, dohodki iz dejavnosti, dobički iz kapitala (od prodaje
nepremičnin), dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku,
obresti na posojila, ki jih dajejo fizične osebe in dohodki od
najemnin) ter dohodki iz premoženjskih pravic (avtorskih pravic, izumov, tehničnih izboljšav). Z zakonom je dopuščena
delna integracija davka od dobička pravnih oseb in davka iz
naslova dividend, saj se v osnovo za dohodnino vključuje le
60% dividende. Konec leta 1996 se izteče moratorij na obdavčitev dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in
deležev v kapitalu. Navedeni dohodki se med letom obdavčujejo z davki kot podvrstmi dohodnine, ki se štejejo kot plačana
akontacija dohodnine. Lestvica za odmero dohodnine ima
šest davčnih razredov s progresivnimi stopnjami od 17% do
50%. V izogib inflacijskim učinkom je v sistem dohodnine
vgrajen mehanizem valorizacije.

1.3. PROMETNI DAVEK
Z zakonom o prometnem davku, ki je pričel veljati 1. februarja
1992, je bila izvedena prva faza reforme davka od prometa
proizvodov in storitev. Zadržal se je sistem enofaznega davka
v končni potrošnji, zmanjšalo se je število stopenj in razpon
med njimi, uveljavljena je bila širša davčna osnova (obdavčitev storitev, črtanje oprostitev), kar zagotavlja večjo nevtralnost prometnega davka.
V letu 1994 so bili uveljavljeni še trije posebni zakoni o
prometnem davku, s katerimi je bila uvedena dodatna obdavčitev posebnih iger na srečo, cigaret in alkoholnih pijač
(posebni prometni davki).

Stopnje davka so med letom različne glede na vrsto dohodka.
Tako se davek od plače in pokojnine obračuna po mesečni
lestvici, ki je po vsebini in stopnjah enaka lestvici za odmero
dohodnine na letni ravni. Pri ostalih dohodkih, od katerih se
med letom plačuje davek po odbitku, je stopnja davka 25%.
Davek od dobička iz kapitala se plačuje po stopnji 30%. Davek
od dohodka iz kmetijstva se med letom plačuje v trimesečnih
obrokih po stopnji 8%, davek od dohodka iz dejavnosti pa se
plačuje v mesečnih obrokih v višini davka po odmerni odločbi
predpreteklega leta, revaloriziranega z količnikom rasti cen
na drobno.

S spremembo sistemskega zakona o prometnem davku v
marcu letos, se je obveznost plačila prometnega davka od
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, razen naravnega vina,
prenesla iz trgovine na drobno (prodaja končnim potrošnikom) na proizvajalce oziroma uvoznike, ter povečale stopnje
za 30%.
Iz navedenega izhaja, da je v Republiki Sloveniji uveljavljen
mešan sistem prometnega davka. Ne moremo več govoriti, da
je to le sistem enofaznega davka v končni potrošnji, saj je
velik del proizvodov obdavčen v prvi fazi, to je v fazi proizvodnje oziroma v fazi uvoza. Gre tudi za izdelke, ki pomenijo
izdaten vir prihodkov državnega proračuna (alkoholne in brezalkoholne pijače, razen vina; tobačni izdelki; naftni derivati).

Stroški, ki jih ima zavezanec v zvezi z doseganjem dohodka se
kot odbitna postavka priznavajo različno, v odvisnosti od
vrste dohodka. Enako velja za obvezne prispevke za socialno
varnost.

Obdavčitev nepremičnin je urejena z zakonom o davku na
promet nepremičnin, po katerem se od prometa nepremičnin
plačuje davek po stopnji 2%.

Olajšave so določene kot zmanjšanje osnove za dohodnino,
in sicer so poleg splošne olajšave v višini 11% povprečne
plače zaposlenih v Sloveniji, ki jo uveljavljajo vsi zavezanci za
dohodnino ter olajšave za različne namene v višini 3% osnove
za dohodnino posameznega zavezanca,jdoločene tudi individualne olajšave, ki pripadajo posameznim zavezancem glede
na njihov status oziroma družinske razmere. Navedene olajšave lahko uveljavljajo 100%-ni invalidi, študenti za prejemke, prejete za delo preko študentskega servisa, zavezanci
po dopolnjenem 65. letu starosti ter zavezanci, ki vzdržujejo
družinske člane.

Značilnosti veljavne ureditve na področju prometnega davka
so torej:

Sedanji sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb je v splošnem primerljiv davčnim sistemom razvitih držav. Davčni
sistemi posameznih držav so v potankostih tako različni, da je
primerjava mogoča le na globalni ravni, torej na ravni konceptualnih izhodišč, ki služijo kot podlaga za vzpostavitev posameznega davčnega sistema. Pomembno izhodišče, ki ga je
potrebno upoštevati pri snovanju ali oceni davčnega sistema,
so tudi možnosti operativnega izvajanja davčnega sistema.

- mešanica sistema obdavčitve v fazi proizvodnje oziroma
uvoza in sistema končne potrošnje
- veliko število tarifnih številk
- veliko število davčnih stopenj
- obdavčevanje opreme in s tem skozi ceno proizvoda plačevanje »davka na davek«
- posredna obdavčitev izvoza (skozi obdavčitev opreme in
obdavčitev vseh storitev, tudi izvoznih)
- obdavčevanje alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in naftnih
derivatov odstopa od ureditev v razvitih gospodarstvih, kjer je
za tovrstne izdelke v večini primerov predpisana posebna
dajatev v absolutnem znesku, kar predstavlja davčno osnovo
za davek na dodano vrednost.

Značilnosti veljavnega sistema dohodnine v Sloveniji so
naslednje:

Prometni davek je najizdatnejši vir prihodkov državnega proračuna. V obdobju od leta 1991 do 1995 je delež prometnega
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davka v skupnih javnofinančnih prihodkih v povprečju znašal
25,16%, oziroma se je povečal z deleža 23,3% v letu 1991 na
27,0% v letu 1994 (posledica uvedbe posebnih prometnih
davkov) ter na 28,8% v letu 1995.

kar naj bi bil tudi rezultat ukrepov Vlade za znižanje carine in
drugih uvoznih dajatev pri uvozu opreme;
-delež uvoza iz držav EU, EFTA, CEFTA ter drugih držav
OECD se povečuje iz 80,8% v letu 1992 na 83,8% v letu 1995;
- povprečna obremenitev celotnega uvoza s carino in drugimi uvoznimi dajatvami se je znižala od okoli 12% pred
osamosvojitvijo na okoli 7% (dejansko vplačana carina in
druge uvozne dajatve)

V opazovanem obdobju je bilo v ustvarjenih davčnih prihodkih v povprečju 50,8% iz naslova prometnih davkov. V posameznih letih je ravno pri prometnih davkih zaznan enakomeren porast iz leta v leto. Tako je v letu 1991 delež prometnih
davkov v vseh davkih znašal 48,3%, v naslednjem letu 50,1%, v
letu 1993 50,3%, v letu 1994 51,2% ter v letu 1995 že 54,2%.

Pri vključevanju Slovenije v evropske integracijske procese in
pri sklepanju sporazumov o conah proste trgovine so eden
bistvenih elementov carinske koncesije na področju uvoza
industrijskih proizvodov, ki so po poreklu iz držav podpisnic
teh sporazumov. Slovenija mora pri načrtovanju politike in
razvoja v prihodnjih letih računati z zniževanjem carinske
zaščite za uvoz tovrstnih proizvodov, s tem pa tudi z zniževanjem deleža carinskih in drugih uvoznih dajatev v strukturi
proračunskih prihodkov. Menjava z državami EU, EFTA,
CEFTA predstavlja okoli 80 % vse zunanjetrgovinske menjave
Republike Slovenije. Zaradi postopnega zniževanja carinskih
obremenitev blaga, ki se uvaža iz teh držav in preusmeritve
uvoznih tokov, je potrebno računati s tem, da bodo carinske
dajatve v prihodnjih letih izgubljale svoj delež v strukturi
prihodkov državnega proračuna in bodo po koncu prehodnega obdobja postale praktično zanemarljiv proračunski vir.
Izpad proračunskih prihodkov iz naslova carinskih dajatev bo
treba nadomestiti z drugimi proračunskimi viri.

1.4. CARINA IN DRUGE UVOZNE DAJATVE
Zakonski okvir carinskega sistema v Republiki Sloveniji po
osamosvojitvi leta 1991 sta predstavljala jugoslovanski carinski zakon in zakon o carinski tarifi ter podzakonski akti, izdani
na njuni podlagi. Le-ti so bili v pravni sistem Republike
Slovenije prevzeti v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije.
Poleg carine sta se ob uvozu plačevali še dve uvozni davščini,
in sicer davščina za carinsko evidentiranje in davščina za
izravnavo davčne obremenitve, posebna uvozna taksa ter
posebna dajatev ob uvozu določenih kmetijskih izdelkov. Ob
osamosvojitvi sta znašali davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga ter posebna uvozna taksa vsaka po
7,5% od carinske osnove, že v letu 1992 pa sta bili znižani na
1% carinske osnove (razen za tobak in tobačne izdelke ter
alkohol). Zaradi številnih oprostitev in olajšav ter različnih
carinskih stopenj (od prosto do 25%, z posebnimi uvoznimi
dajatvami tudi 32%), je prihajalo do neenakopravnega položaja različnih gospodarskih subjektov na trgu.

1.5. PREMOŽENJSKI DAVEK
V Republiki Sloveniji je obdavčevanje premoženja fizičnih
oseb urejeno z zakonom o davkih občanov (Ur. list SRS št. 36/
88, 8/89, 48/90, 8/91, 14/92, 7/93, 12/94, 1/95, 77/95). Premoženje pravnih oseb ni obdavčeno.

S 1. januarjem 1996 sta se pričela uporabljati nov carinski
zakon in nov zakon o carinski tarifi.

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo
stavbe, prostore za počitek oziroma rekreacijo in plovne
objekte. Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe
oziroma prostora za počitek in rekreacijo ter dolžina plovila.
Določene so različne progresivne davčne stopnje v odstotkih
glede na davčno osnovo. Za plovne objekte pa se plačuje
davek v pavšalnem letnem znesku. Davek se ne2 plača, če
površina stanovanjske površine ne presee 160 m . Določene
so še nekatere druge oprostitve. Prihodki od davka od premoženja po sedanjih predpisih pripadajo občinam.

Z novo carinsko zakonodajo je carinski sistem skoraj v celoti
prilagojen sistemom, ki so v veljavi v razvitih tržnih gospodarstvih ter poenostavljen carinski postopek.
Zakon izhaja iz načela primarne zaščitne funkcije carine, zato
predvideva obveznost plačila carine samo v primerih, ko se
carinsko blago sprosti v prost promet na območju Republike
Slovenije. V vseh drugih primerih (uvoz zaradi proizvodnje za
izvoz, začasni uvoz, carinsko skladiščenje, predelava pod
carinskim nadzorom itd.) pa omogoča bodisi odlog plačila
carine, bodisi le delno plačilo carine ali pa predvideva možnost povračila plačane carine. S sprejetimi sporazumi o
conah proste trgovine in asociacijskim sporazumom z Evropsko unijo, se bo pomen carinskih dajatev bistveno zmanjšal,
zato pa novi carinski zakon daje podlago za povečanje zaščitnega elementa načina vodenja carinskih postopkov.

Omeniti je potrebno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga po zakonu o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS št.
18/84,32/85, 33/89 in RS št.24/92), kot neke vrste davka, plačujejo neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (lastnik, najemnik, imetnik stanovanjske pravice).
1.5.1. DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
Zavezanec za davek na dediščine in darila je fizična oseba, ki
podeduje ali dobi v dar premoženje.

Tudi novi zakon o carinski tarifi naj bi zagotavljal primarno
zaščitno funkcijo carin, prilagoditev in uveljavljanje ravni
carinske zaščite potrebam domačega gospodarstva, vključujoč uskladitev ravni zaščite glede na stopnjo predelave
(ustrezno nizke uvozne obremenitve za surovine in reprodukcijski material predvsem v primerih, ko obstaja domača proizvodnja v nepomembnem obsegu), poenostavitev instrumentarija uvoznih dajatev z uvedbo le ene dajatve, t. j. carine ter
zmanjšanje administriranja pri uveljavljanju posameznih
ukrepov znižanja carinskih stopenj.

Davčna osnova je prometna vrednost podedovanega ali v dar
prejetega premoženja po odbitku dolgov, stroškov in bremen,
ki odpadejo na premoženje.
Vrednost vseh daril, ki jih je zavezanec prejel od istega darovalca v razdobju enega leta, se šteje za eno davčno osnovo.
Davek na dediščine in darila se plača tudi ob razdelitvi solastnine.

Nekaj najosnovnejših ugotovitev o trendih po osamosvojitvi
(priloga: TABELA):

Glede na različni dedni red so predpisane različne davčne
stopnje.

- postopno zniževanje uvoznih obremenitev (znižanje
posebne uvozne davščine za izravnavo davčne obremenitve
uvoženega blaga na 1% , carine pri uvozu opreme, ki se ne
proizvaja v RS na »prosto«, repromateriala, ki se ne proizvaja
v RS na 70% carinske stopnje kot je bila predpisana v carinski
tarifi;

1.6. DRUGE DAJATVE
1.6.1. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE
Zakon o posebnem davku na določene prejemke, ki je pričel
veljati 15. januarja 1994, je bil sprejet kot podpora aktivni
politiki zaposlovanja, saj je bil namen zakona povečati obre-

- delež uvoza proizvodov za investicije v celotnem uvozu se
povečuje in sicer od 13,9% v letu 1992 na 16,9% v letu 1995,
poročevalec, št. 29
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jejo za primere zavarovanja za starost in invalidnost, za bolezen in poškodbe pri delu, za primer nezaposlenosti in za
porodniški dopust. Prispevke plačujejo zavarovanci in njihovi
delodajalci; prispevke plačujejo zavarovanci iz svojih plač,
delodajalcem pa plačani prispevki za socialno varnost predstavljajo odhodek iz naslova opravljanja dejavnosti in so zato
odbitna postavka pri ugotavljanju poslovnega rezultata.
Osnova za plačilo prispevkov delodajalcev so plače.
Stopnje prispevkov za socialno varnost so bile najvišje v letu
1992, saj so znašale 50,35 %. V letošnjem letu se stopnje
znižujejo in bodo po predvidevanjih znašale 38%, v začetku
letošnjega leta pa so znašale še 42,0%.

1

menitev pogodbenega dela, in sicer v delu, ki ga krije delodajalec in s tem vplivati na zmanjševanje obsega tovrstnega
' 'dela, ki je bilo zaradi manjše obremenitve z dajatvami bolj
konkurenčno od dela v rednem delovnem razmerju.
I l zakonom je uvedena obveznost plačila davka, ki ga plača
, Pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja dejavnost in izplačuje
prejemke fizičnim osebam za opravljeno storitev na podlagi
pogodbe o delu. Davek se plačuje po stopnji 25%. Z zakonom
je določena oprostitev plačila davka od izplačil za delo preko
študentskih servisov, izplačil za nego oziroma pomoč invalidom, izplačanih preko invalidskih organizacij in od izplačil za
nekatera sezonska dela na področju hmeljarstva, sadjarstva,
vinogradništva in ribištva. Kot izplačilo za opravljanje storitev
Po navedenem zakonu se ne šteje izplačilo avtorskega honorarja ter nekatera druga izplačila.
Ocene in podatki pristojnega ministrstva kažejo, da ima
uvedba posebnega davka na določene prejemke pozitivne
učinke, saj je pripomogla k urejanju razmer na področju
zaposlovanja. Zato ocenjujemo, da ni potrebe po spremembah navedenega zakona.
1.6.2. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

1

2. STRUKTURA DAVČNIH VIROV
V celotnih javnofinančnih prihodkih se delež prihodkov od
davkov, carin in prispevkov povečuje. Tako je bil delež skupnih prihodkov od davkov, carin in prispevkov v celotnih javnofinančnih prihodkih v letu 1992 90,9 %, v letu 1995 pa 93,9 %.
Ostalih 6% javnofinančnih prihodkov pa so bili nedavčni
tekoči prihodki, kot so takse, cestnina, odškodnina zaradi
spremembe namembnosti zemljišč, nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, prihodki od obresti ter razni drugi
nedavčni prihodki.

Prispevki za socialno varnost se v Republiki Sloveniji plaču-

STRUKTURA JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV
V OBDOBJU 1992-199S

v letu 1995, in sicer na račun zmanjšanja deleža prispevkov za
socialno varnost, katerih delež v skupnih javnofinančnih prihodkih je bil v letu 1992 44,7%, v lanskem letu pa 40,8%.

V strukturi javnofinančnih prihodkov po vrstah prihodkov
vidimo, da se je predvsem povečeval delež posrednih davkov,
zmanjševal pa se je delež prispevkov za socialno varnost.
Tako se je delež davkov povečal iz 46,2% v letu 1992 na 53,0%

I
Struktura davčnih virov
v obdobju od 1992 do 1995

I
i
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Med neposrednimi davki vidimo, da se je delež davka od
dobička v skupnih davkih v primerjavi z letom 1992 v letu 1995
zmanjšal, in sicer iz 2,76 % v letu 1992 na 2,44% v letu 1995.
Tudi v razvitih deželah tovrstni davek ne sodi med velike
sodobne davke, v Republiki Sloveniji pa je spričo lastninjenja,
prestrukturiranja, gospodarskih težav in podobno njegov
obseg še bistveno manjši kot v deželah z bolj normalnimi
gospodarskimi razmerami. Gre pa za pomembno dajatev tako
z davčno sistemskega vidika, saj bolj ali manj dosledno opredeljuje tudi sistem obdavčitve vseh tistih pridobitnih dejavnosti, ki niso pravne osebe (zasebniki), kot tudi z mednarodnega
vidika, saj služi morebitnim tujim investitorjem kot zgoščen
prikaz informacije o davčni vabljivosti našega okolja za njihove naložbe. Sedanja ureditev je zlasti zaradi liberalne amortizacije, investicijskih olajšav, neomejenih razvojnih in raziskovalnih odhodkov, omejevanja le nekaterih stroškov v zvezi
z delom, zelo nizke davčne stopnje tudi izrazito razvojno
naravnana.

V Sloveniji se je delež davčnih prihodkov v bruto družbenem
proizvodu Slovenije v primerjavi z letom 1992 v letu 1995
povečal, in sicer iz 42,2% v letu 1992 na 44,2% v letu 1995. V
tržno razvitih državah so najbolj pomembni viri za financiranje javne porabe prometni davki, prispevki za socialno zavarovanje in osebne dohodnine. Primerjava tovrstnih podatkov
z nekaterimi državami nam pokaže, da je v Sloveniji daleč
najnižji delež v bruto družbenem proizvodu ugotovljen pri
davku od dobička. Delež prispevkov za socialno varnost v
bruto družbenem proizvodu je v Sloveniji precej višji kot v
primerjalnih državah, kar nam potrjuje trditev, da so prispevki
za socialno varnost pri nas izrazito previsoki. Primerljivi
podatki, ki jih imamo na razpolago za leto 1993, nam pokažejo, da je bil delež prispevkov za socialno varnost v bruto
družbenem proizvodu v Sloveniji 21,0%, v Nizozemski 18,1%,
v Avstriji 12,8%, na Madžarskem 15,5%, itd. Povedati moramo,
da je mednarodna primerjava finančnih tokov velik metodološki problem, zato ne primerjamo absolutnih podatkov, ampak
le deleže javnih financ v bruto domačem proizvodu posamezne države. V prilogi podajamo glavne vrste javnofinančnih prihodkov v primerjavi z bruto domačim proizvodom po
nekaterih državah, za katere smo dobili ustrezne podatke.

Tudi delež dohodnine kot drugega neposrednega davka v
skupnih davkih se zmanjšuje. Najvišji je bil v letu 1993, ko je
znašal 31,06 %, najnižji je bil v letu 1995 in sicer 27,97 %. V
skupnih javnofinančnih prihodkih pa je podobno kot v večini
razvitih dežel daleč najpomembnejši neposredni davek fizičnih oseb. Po obsegu je dohodnina tretja članica »velike trojice« sodobnih davkov (za socialnimi prispevki in prometnimi
davki). Sistem dohodnine sestavlja šest skupin medletnih
akontacijskih davkov ter končna letna dohodnina, od katere
se pri rezidentih Republike Slovenije medletne akontacije v
celoti odštejejo, morebitne razlike glede na dokončno letno
obveznost pa poračunajo in poravnajo z doplačili ali vračili.

3. PROBLEMI DAVČNE KONTROLE V OBSTOJEČEM SISTEMU
Vsi podatki o davčnih prihodkih in njihovih deležih v skupnih
javnofinančnih prihodkih izhajajo iz dejansko pobranih davkov. Ocene, koliko več davkov bi bilo lahko pobranih, so zelo
različne. Zavedamo se, da z administriranjem na področju
davkov ne moremo biti zadovoljni. Do sedaj smo imeli dve
davčni službi, Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ter Republiško upravo za javne prihodke, ki sta imeli
oziroma imata neenakopravno obravnavanje davčnih zavezancev.

Skoraj 70,0% davčnih prihodkov je bilo v zadnjih štirih letih
doseženih s posrednimi davki, to je s prometnimi davki in
carinami. Delež prometnih davkov se je iz leta v leto povečeval. Tako je bilo v letu 1992 s prometnimi davki doseženih
50,12% davčnih prihodkov, v letu 1995 pa 54,20%. Po obsegu
je prometni davek skupaj z uvoznimi dajatvami drugi največji
v trojici sodobnih dajatev. Po uvedbi davka na dodano vrednost ter postopnem zniževanju uvoznih dajatev zaradi proste
trgovine in približevanja evropskim integracijam se bo moraj
njegov pomen še povečati, saj se bo tudi v Republiki Sloveniji
težišče obdavčitve nujno še nekoliko pomaknilo iz neposrednih dajatev na posredne davke od porabe.

Agencija opravlja plačilni promet, ki je po svoji naravi monopolen. Preko žiro računov pravnih oseb Agencija nadzira vse
plačilne tokove (vplačila in izplačila) v državi. Ob tem presoja
izvajanje predpisov. Koristnost nadzora nalogov je v tem, da
se realizirajo le tisti plačilni nalogi, ki so pravilno izpolnjeni in
imajo kritje na žiro računu. Ne glede na to, da se je delež
zasebne lastnine iz leta v leto povečeval, ima Agencija še
vedno ista pooblastila pri poseganju na žiro račun (avtomatizem pobiranja davkov in prispevkov) tudi na zasebne račune,
tako kot v času razpolaganja z družbenimi sredstvi. Kljub
nekaterim ocenam, da je bil tak sistem učinkovit in uspešen,
ni nihče zagotavljal, da zbrana sredstva predstavljajo dejansko obveznost davčnih zavezancev.

Carine in uvozne takse so kot davčni vir javnofinančnih prihodkov v letu 1995 v primerjavi z letom 1992 nekoliko pridobile na teži, saj se je njihov delež v javnofinančnih prihodkih
povečal iz 6,9% v letu 1992 na 7,8% v letu 1995.
Prispevki za socialno varnoat so v strukturi javnofinančnih
prihodkov znižali svoj delež, in sicer iz 44,7% v letu 1992 na
40,8% v letu 1995, vendar je njihov delež še vedno izredno
visok. Njihova rast je bila počasnejša od rasti ostalih davčnih
prihodkov. Sredstva za socialno varnost se zagotavljajo za
uresničevanje pravic zavarovancev in njihovih družinskih članov ter za izvajanje nalog, določenih s posebnimi predpisi.
Obračunani prispevki se vplačujejo na posamezne vplačilne
račune, in sicer: prispevek za zdravstveno varstvo in prispevek za zaposlovanje v republiški proračun, prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa se plačuje skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije. Prispevke za socialno varnost plačujejo zavarovanci in delodajalci. Izplačevalec plač je dolžan prispevke za socialno varnost obračunati ob dvigu sredstev za izplačilo plač ter plačati
prispevke v šestih dneh po izplačilu plač. Prispevne stopnje
so se sicer zniževale, toda za povečanje konkurenčnosti
našega gospodarstva so še vedno izrazito previsoke. Socialni
prispevki v Sloveniji so še dodatno visoki zato, ker morajo
splošni prispevki zavezancev kriti celo vrsto izdatkov za socialno varstvo prebivalstva, gre za solidarnostno pokrivanje.
Nekateri izračuni so pokazali, da skoraj 21% odhodkov
SPIZ-a pomenijo socialno politiko države, ne pa kritje pravic
zavarovancev po izteku njihove aktivne dobe. Prenos financiranja teh izdatkov v državni proračun na tako imenovano
solidarnost bi seveda lahko pomenil znižanje prispevnih stopenj, ki bi bile že primerljive s povprečnimi evropskimi stopnjami.
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V sistemu dveh davčnih služb je bilo veliko zavezancev, ki so
se dejansko lahko izogibali plačevanju davkov. Namesto
sedaj še veljavnih določb številnih davčnih in organizacijskih
predpisov, ki urejajo ugotavljanje dajatvenih obveznosti,
način njihovega plačila, prisilno izterjavo in podobno, bo
oziroma je z novim zakonom enotno urejen davčni postopek
za vse dajatve fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji,
razen carin in drugih uvoznih dajatev, ki so urejene s svojim
zakonom.
Iz podatkov, ki smo jih pridobili pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju Agencija) in Republiški upravi za javne prihodke (v
nadaljevanju RUJP), ugotavljamo, da v obstoječem sistemu
predstavlja kontrola davčnih zavezancev zelo velik problem.
Poročila obeh davčnih služb v Republiki Sloveniji kažejo na
pomanjkanje skupne strategije, ne dovolj izdelane metode
davčnega nadzora, pomanjkanje ustreznih zakonskih rešitev
pristojnosti davčnih inšpektorjev, kot jih imajo v razvitih
zahodnih državah. Davčne službe tujih držav temeljijo na
kasnejšem nadzoru in ne na predhodnem nadzoru, kot je
značilnost organiziranosti Agencije. Ta organiziranost je bila
usmerjena v nadzor nad uporabo družbenih sredstev, zato se
ni vzpostavljal učinkovit kasnejši nadzor, ki bi se kazal v
večjem številu inšpektorjev tako za fizične kot za pravne
osebe. Bistveno povečanje števila davčnih zavezancev in uvajanje zasebne lastnine pa nujno terjata drugačno organizira90
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postopku kontroliranja upoštevala tudi pobude in predloge
drugih organov. Največ pobud za inšpiciranje prometnega
davka je dobivala Agencija od RUJP. Zaradi neusklajenosti
med davčnima organoma je bilo tovrstnih pobud izredno
malo realiziranih. Največ nepravilnosti je bilo v letu 1994
ugotovljenih pri pravnih osebah, ki se ukvarjajo z leasing
posli, pri prodajalcih motornih vozil, pri pravnih osebah, ki
opravljajo komisijsko prodajo, pri prirediteljih iger na srečo
ter pri prodajalcih naftnih derivatov. V letu 1995 je Agencija
opravila inšpekcijske preglede prometnega davka pri pravnih
osebah, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, s prodajo
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, s komisijsko prodajo
osebnih avtomobilov, z menjalniško dejavnostjo, borzno-posredniške družbe ter pravn? osebe, ki se ukvarjajo s posli
založništva.

število registriranih pravnih oseb se je pri Agenciji iz leta v
leto izredno povečevalo. Tako je konec leta 1991 opravljalo
gospodarske dejavnosti 18.092 pravnih oseb, konec leta 1994
Pa že 43.278. Struktura davčnih zavezancev se je izredno hitro
spreminjala. Precej se je povečevalo število majhnih zasebnih
pravnih oseb, za katere bi bila potrebna nekoliko drugačna
davčna kontrola kot za velike družbene pravne osebe. Iz
Podatkov majhnih gospodarskih družb vidimo, da je njihov
način poslovanja s stališča davčnega organa precej drugačen
kot pri velikih gospodarskih družbah. Skoraj polovica majhnih gospodarskih družb je takih, ki nimajo zaposlenih delavcev, med vrstami njihovih izdatkov pa vidimo precej več
izdatkov za dnevnice in kilometrine, za avtorske honorarje,
reprezentančnih izdatkov, izdatkov za druga nadomestila,
ipd. Tudi njihove povprečne bruto plače so bistveno nižje kot
pri velikih gospodarskih družbah. Davčni organ bi moral pri
takih pravnih osebah preverjati upravičenost izkazanih izdatkov in ugotavljati, če niso tovrstni izdatki samo način za
izogibanje plačevanja prispevkov za socialno varnost in
dohodnine. Drugačen problem je bil v zadnjih štirih letih
izpostavljen pri velikih družbenih pravnih osebah. Njihove
izgube so se izredno povečevale, število zaposlenih delavcev
se je zmanjševalo, davčni organi niso mogli sproti ukrepati.
Neprestani rasti števila pravnih oseb in s tem cjavčnih zavezancev ni sledila ustrezna organiziranost obeh davčnih služb.

Iz pridobljenih podatkov pri Agenciji vidimo, da se je iz leta v
leto manjšal delež pregledanih davčnih zavezancev v celotnem številu zavezancev. Tako je bilo v letu 1992 19.889 zavezancev za plačilo prometnega davka, inšpekcijski pregled pa
je bil opravljen pri 756, kar je pri komaj 3,8%.
V letu 1995 pa je bil od 33.411 pravnih oseb, ki so bile
zavezanke plačila prometnega davka, opravljen inšpekcijski
pregled le pri 741 zavezankah, kar je komaj pri 2,22%. Med
pregledanimi pravnimi osebami je bilo v zadnjem letu kar
78,81% majhnih pravnih oseb, 9,58% srednjih in 11,61% velikih. Če primerjamo ugotovljene zneske premalo izkazanih
obveznosti iz naslova prometnega davka z dejansko vplačanimi tovrstnimi obveznostmi pregledanih pravnih oseb,
vidimo, da so le-ti v letu 1995 pri velikih pravnih osebah
pomenili le 0,44% vplačanih obveznosti, pri srednjih 35,73%
in pri majhnih pravnih osebah kar 60,24%, v povprečju pa
3,23%. V letu 1992 pa je bil ugotovljen delež premalo vplačanih obveznosti iz naslova prometnega davka v celotnih obveznostih pri majhnih pravnih osebah bistveno manjši, in sicer
14,65%, pri velikih pravnih osebah pa nekoliko večji kot v letu
1995, in sicer je znašal 4,25%, skupaj pri majhnih, srednjih in
velikih pravnih osebah pa 5,37%.

i Tudi iz poročil RUJP je razvidno, da se je število registriranih
fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti iz leta v leto povečevalo, saj je bilo v letu 1992 53.974 zavezancev za davek od
dohodkov iz dejavnosti, konec leta 1995 pa že 63.856.
3.1. Nadzor davčnih zavezancev pri prometnem davku
Pri izboru davčnih zavezancev za inšpekcijske preglede pravilnosti, pravočasnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja prometnega davka je Agencija poleg ugotovitev v

STRUKTURA INSPKIRANIH PRAVNIH OSEB
O LEDENA VELIKOST

| MAJHNA | |SREDNJA

VELIKA

medtem ko je bilo v letu 1995 pregledanih 9,9% vseh velikih in
1,8% vseh majhnih pravnih oseb.

Delež ugotovljenih premalo izkazanih oziroma plačanih
obveznosti
iz naslova tovrstnega davka je bil v celotnem
v
Plačanem prometnem davku vseh pravnih oseb v letu 1992
0.71%, v letu 1995 pa 1,15%.

Povejmo še, da je skoraj 40% skupnih vplačil prometnega
davka v letu 1995 opravilo 12 pravnih oseb.

Pr
i
v

tem ne bo odveč še podatek, da je bilo v letu 1992 462
8likih pravnih oseb iz gospodarstva, v letu 1995 pa 866,
["edtem ko je bilo majhnih pravnih oseb iz gospodarstva v
!®tu 1992 18.697, v letu 1995 pa 31.393. Torej je bilo v letu 1992
'z naslova obveznosti prometnega davka pregledanih 32,1%
v
seh velikih delujočih pravnih oseb in 2.6% vseh maihnih,

Tudi pri RUJP se je število davčnih zavezancev iz leta v leto
povečevalo. V zadnjih dveh letih so inšpektorji RUJP opravili
kontrolo pri 39,62% davčnih zavezancev za prometni davek,
kar je bistveno več, kot je bilo opravljenih kontrol pri Agenciji.
RUJP v svojem inšpekcijskem nadzoru pri zavezancih za
91
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davek iz dejavnosti ugotavlja, da je bilo razen napak pri
izračunu, vodenju evidenc in pravočasnosti plačevanja najpogosteje prikrivanje prihodka oziroma prometa z namenom
zmanjševanja predvsem osnove za obračun prometnega
davka. Velike nepravilnosti so bile ugotovljene pri zavezancih,
ki opravljajo menjalniško dejavnost, dejavnost trgovina na
drobno in gostinska dejavnost, svečarsko dejavnost, zlatarstvo, gradbeno dejavnost. Pri prometu vina in žganja je bilo
ugotovljenih več prikrivanj prometa med fizičnimi in pravnimi
osebami, pa tudi evidence na tem področju so še nepopolne.

Tudi pri pravnih osebah, ki so bile zavezanke za plačevanje
davka od dobička, je bilo v zadnjih štirih letih opravljeno
izredno malo inšpekcijskih pregledov. Tako je bilo v letu 1992
pregledanih 660 pravnih oseb. kar je 2,95% vseh zavezank za
plačilo davka od dobička. V letu 1995 pa je Agencija opravila
pregled pri 419 pravnih osebah, kar je pri komaj 1,20% vseh
zavezankah za obravnavano dajatev. Če pogledamo pregledane pravne osebe po velikosti, ugotovimo, da je bilo tudi iz
naslova davka od dobička opravljen pregled v glavnem pri
majhnih pravnih osebah. Od vseh pregledanih pravnih oseb
jih je bilo 74,94% majhnih, 14,08% srednjih in le 10,26%
velikih. Pri velikih je bil delež premalo izkazane obveznosti v
vplačani obveznosti 9,04%, pri majhnih pa 42,68%.

3.2. Nadzor davčnih zavezancev pri davku od dobička
Število pravnih oseb, ki so bile zavezanke za davek od
dobička, se je povečalo od 22.392 v letu 1992 na 34.962 v letu
1995 ali za 56%. Njihova skupna davčna obveznost se je
nominalno povečala za 118%, vendar, če jo primerjamo z
rastjo cen na drobno za enako obdobje, ugotovimo le 21,7%
realno rast.
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Prav tako kot pri prometnem davku, tudi pri davku od dobička 2
vidimo, da ga pravne osebe izkazujejo v izredno majhnih ra
zneskih, saj je v letu 1994 skupaj 17 pravnih oseb izkazalo kar e
33,7% celotne tovrstne davčne obveznosti.
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dokumentac.ije, imajo za rezultat povečanje davčne osnove.
Inšpektorji RUJP tudi ugotavljajo, glede na slabe evidence pri l
zavezancih, da bo potrebno doseči boljše sodelovanje z ostalimi organi kot so gozdna inšpekcija, kmetijska inšpekcija, _
tržna inšpekcija, veterinarska in sanitarna inšpekcija, Ministr- |(
stvo za promet in zveze itd.
p

Tudi za ugotavljanje dobička pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezni register, se uporabljajo predpisi o obdavčitvi dobička pravnih oseb. Zavezanci na
podlagi podatkov iz poslovnih evidenc ob koncu februarja
vložijo napoved za odmero davka iz dejavnosti za preteklo
leto. Inšpekcijske preglede RUJP izvaja v obliki medletnih in
letnih pregledov. Pri medletnih pregledih se ugotavlja pravočasnost in pravilnost vodenja predpisanih evidenc med letom,
celovitost zajemanja prihodkov in odhodkov, pravilnost prikazovanja zalog, prikazovanja dejanskih izplačil prejemkov
zaposlenim delavcem itd. Letni pregledi pa zajemajo kontrolo
davčne napovedi in primerjavo teh podatkov s podatki, s
katerimi razpolaga uprava sama, ter s podatki in dokumenti,
ki so služili kot temeljnice za knjiženje v poslovne knjige. V
lanskem letu so pri RUJP pripravili strokoven izbor zavezancev, ki so' jih kontrolirali. Izbrali so 79 zavezancev davka iz
dejavnosti. Po temeljiti kontroli so tem zavezancem povečali
dobiček kar za 512%. Sicer pa je bil v letu 1995 opravljen letni
pregled pri 15,06% zavezancih za davek od dohodkov iz
dejavnosti.

3.3. Nadzor davčnih zavezancev pri dohodnini in prispevkih ?
za socialno varnost
^
L
Davčni nadzor dohodnine pri RUJP se izvaja že s kontrolo |(
davčnih napovedi ob samem sprejemu, nadaljuje pa se z 1
vsebinsko kontrolo predvsem v smeri napovedanih in nena- 0/
povedanih prejemkov in dohodkov, kot tudi verodostojne n
vsebine dokumentacije in listin, na podlagi katerih so zave- p
zanci uveljavljali zmanjšanje osnove in posebne olajšave. V 1
letu 1995 so pri RUJP opravili približno desetino inšpekcijskih
kontrol od vseh zavezancev za oddajo dohodninske napovedi, k
Ker gre za veliko število davčnih zavezancev, so bile kontrole s
izvedene samo pri naključno izbranih davčnih zavezancih.
r
L
Tudi inšpektorji Agencije se srečujejo z nepravilnostmi na Pj
področju dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Z t
namenom omejevanja pogodbenega dela, je bil v letu 1994 s J
posebnim zakonom uveden posebni davek na pogodbeno "
delo; s ciljem omejevanja višine plač pa je bila z zakonom o ;t
izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 t
uvedena posebna obveznost za pravne osebe, ki so plače j
izplačevale nad predpisano ravnijo plač. Zaradi navedenih ®
ukrepov pa so pravne osebe iskale druge nadomestne oziroma nedovoljene rešitve, in sicer tako, da so zaposlenim

Najpogostejše kršitve se nanašajo na prikrivanje prihodkov,
uveljavljanje odhodkov za katere ni potrebne dokumentacije,
uveljavljanje neustrezno visoke amortizacije, pri čemer dokumenti o nabavi osnovnih sredstev sploh ne obstajajo. Številne
ugotovljene malomarnosti in pomanjkljivosti pri sestavljanju
dokumentov in vodenju poslovne dokumentacije in evidenc
kaže na to, da se zavezanci zavedajo, da davčni organi nimajo
dovolj inšpektorjev, da bi lahko pri vseh oziroma vsaj pri
večini opravljali temeljitejše kontrole. Davčna disciplina se ne
izboljšuje. Večino pregledov poslovnih knjig in poslovne
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vplačevale nagrade, od katerih so plačevale samo akontacije
' lohodnine ne pa drugih davkov in prispevkov. Z izplačilom
| lagrad so se tako izplačevalci izogibali plačilu prispevkov za
Socialno varnost in plačilu dodatnih sredstev v proračun ozi1
'orna posebnemu davku na določene prejemke. Predvsem
1
tasebne pravne osebe se zaradi izogibanja plačila davka
1
Poslužujejo tudi izplačil v obliki bonitet in stimulacij kot npr.
Odpisi terjatev do delavcev, plačila bivanja v zdraviliščih,
dodatkov za urejen videz v obliki plačil za obleke ipd. Lastniki
zasebnih pravnih oseb pogosto izplačujejo tudi štipendije
1
Jčencem, dijakom in študentom, ki so v celoti neobdavčene,
1
"šina štipendij pa ni omejena. Tudi ti omenjeni prejemki, ki
' Po vsebini zelo pogosto nadomeščajo plače, zmanjšujejo
Plačane prispevke za socialno varnost.
i z podatkov Agencije pa vidimo, da je bilo v zadnjih štirih letih
zredno malo inšpekcijskih pregledov iz naslova prispevkov
- Ca socialno varnost in dohodnine. Tovrstna kontrola se je v
'ečini opravljala le s predhodno oziroma interno kontrolo. Pri
Pravnih osebah se je izkazovanje tovrstnih obveznosti kontroliralo v glavnem skupaj s kontrolo celotnega finančno materialnega poslovanja.

srečujemo zelo malo prijavljenih zaposlenih delavcev, za njih
se obračunavajo minimalne plače, da je osnova za plačevanje
davkov in prispevkov minimalna. Njihovi finančni rezultati so
velikokrat prikazani tako nizko, da nas napotijo v dvome o
njihovi realnosti.

3-4. Splošni problemi in vzroki za izogibanje plačevanju
Davkov
v
vseh državah po svetu ugotavljajo, da je del proizvodnje,
dohodka, zaposlenosti prikrit javnim oblastem in statistični
službi. To se lahko dogaja namenoma ali pa zato, ker nihče ne
tahteva od ljudi, da prijavijo tovrstno proizvodnjo, dohodek in
Zaposlenost. S problemom neplačevanja davkov se srečujejo
Predvsem v državah Srednje in Vzhodne Evrope, kjer doživljajo preobrazbo na vseh družbenih področjih. Siva ekonomija v širšem smislu zajema poleg neregistriranih pridobitnih
dejavnosti tudi vse tiste neregistrirane dejavnosti, ki ne prispevajo k oblikovanju bruto domačega proizvoda.

S procesom privatizacije in denacionalizacije, vračanjem lastnine prvotnim lastnikom v naravi oziroma s postopnim prehodom na tržno, privatno gospodarstvo, bosta tudi rentništvo in
najem bistveno bolj pomembni kategoriji tudi za davčno kontroliranje.

Po ocenah Inštituta za ekonomska raziskovanja Ljubljana, je
znašal v letu 1993 neprijavljen dohodek med 17 in 21 % bruto
družbenega proizvoda. Ker je glavni motiv za prikrivanje
dejavnosti visoka obdavčitev rednega dela ter včasih zapleteni administrativni postopki, bi morali znižati davčne in prispevne stopnje na plače na raven, primerljivo z drugimi državami v Evropi. Ob zmanjšanju tovrstnih davčnih stopenj bi
morali izboljšati zajemanje davkov in njihovo kontroliranje ter
uvesti visoke kazni ob ugotovljenem prikrivanju finančnega
stanja in ob davčnih utajah. To bo omogočeno z novo enotno
davčno službo, ki nam bo morala zagotoviti tudi kvalitetne
davčne registre.
Prav tako bo treba še veliko narediti na kontroli izvora premoženja.

4. PREDVIDENE SPREMEMBE OBSTOJEČEGA DAVČNEGA
SISTEMA
Pomemben cilj Slovenije je vključevanje v svetovne in še
posebno v evropske gospodarske tokove. Predpogoj, ki omogoča enakopravno gospodarsko sodelovanje, je prilagoditev
predpisov z gospodarskega, tehnološkega in razvojnega
področja predpisom, ki so v veljavi v državah, s katerimi
Slovenija sodeluje, oziroma želi sodelovati. Do sedaj je že bila
dosežena relativna primerljivost z drugimi evropskimi državami na vseh davčnih področjih, razen na področju direktnih
dajatev, povezanih s področji socialne varnosti, predvsem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega
varstva.

Faktorji, ki vplivajo na obseg in razvoj sive ekonomije oziroma
verjetnost za vključitev v sivo ekonomijo je tem večja, čim
večja je obremenitev dohodka in plač z davki in prispevki, čim
Več je administrativnega urejanja v zvezi s pridobivanjem
faznih dovoljenj, lokacij, z zagotavljanjem varstva pri delu,
'itn manjša je možnost za delo oziroma zaposlitev v registriranih dejavnostih, čim počasnejša je rast realnih plač v rednem
delovnem razmerju ter čim nižja je stopnja davčne morale.

Nekatere spremembe, ki jih predvidevamo na področju
davčne zakonodaje in bodo zaživele v prihodnjem obdobju,
podajamo v nadaljevanju.

^ obdobju tranzicije, ko se zaradi težkega gospodarskega
Položaja in prilagajanja tržnim pogojem gospodarjenja
Zmanjšuje proizvodnja in zaposlenost ter hitro raste število
nezaposlenih <n predčasno upokojenih, mladina iz šol pa
težko
najde zaposlitev, se število potenpialnih udeležencev v
B
'vi ekonomiji iz leta v leto povečuje. Pri nas je doseglo
Največji skok v obdobju od leta 1991 do 1993 leta, saj je v dveh
'etih poraslo za več kot sto tisoč oseb. Velik padec aktivnega
Prebivalstva od leta 1991 do 1993 se pripisuje značilnostim
obdobja tranzicije iz socialističnega v tržno gospodarstvo, ko
le najprej prišlo do velikega zmanjšanja zaposlenosti v družbenem sektorju in to le deloma z odlivom med nezaposlene,
J'eliko bolj pa z izstopom iz aktivnega prebivalstva. Pq ocenah
'nštituta za ekonomska raziskovanja Ljubljana je bilo v letu
1993
v sivo ekonomijo vključenih okoli 239 tisoč oseb ali 26,1
/o
aktivnega prebivalstva. Ob predpostavki enake produktivnosti dela v sivi ekonomiji kot v registriranih dejavnostih,
Predstavljajo
dohodki iz dela v sivi ekonomiji v letu 1993 okoli
10
% registriranega bruto domačega proizvoda.

4.1. Davek od dobička
S sistemskega zornega kota je obdavčevanje dobička pravnih
oseb v Republiki Sloveniji primerljivo s sistemi zahodnoevropskih držav. Ob tem pa poudarjamo, da na sistemskem
področju obstaja še nekaj nedorečenih elementov.
V skladu s tem, bo v prihodnje potrebno razširiti obremenitev
z davkom po odbitku na nekatere vrste pasivnih dohodkov
(dohodki iz premoženjskih pravic, obresti). Prav tako bo
potrebno podrobneje urediti obdavčevanje dobička podjetij v
primerih združevanj, razdruževanj, likvidacije in stečaja.
Glede na probleme na področju obdavčenja dohodkov iz
kapitala, ki se pojavljajo v zvezi s financiranjem podjetij s
pomočjo zadolževanja oziroma lastniškega kapitala, bo v prihodnosti potrebno uveljaviti posebna pravila za potrebe
obdavčenja, ki bodo urejevala omenjeno problematiko.

Fako siva ekonomija zajema prijavljeno proizvodnjo blaga in
storitev, ki je zaradi lažnega prikazovanja podatkov podcelina zato, da bi se izognili plačilu davkov in prispevkov,
^ažno prikazovanje podatkov se nanaša predvsem na prevezo izkazovanje stroškov za razne storitve, kar pa pomeni
Prenizek izkaz plač. Prav tako se v sivi ekonomiji srečujemo z
neprijavljeno proizvodnjo blaga in storitev, ki je v celoti prikrita pred davčnimi in statističnimi službami. Pri registriranih
javnih osebah, ki izdelujejo računovodske izkaze pride do
Premajhnega plačila davkov in prispevkov s tem, ker se del
?[®clstev za zaposlene izplača v obliki dnevnic, potnih strokov, avtorskih honorarjev ipd., s čimer se izognejo plačilu
Q
avkov in prispevkov na plače. Tudi pri registriranih obrtnikih

4.2 Dohodnina
Sistem dohodnine vsebuje elemente, ki se v vedno večji meri
odražajo kot pomankljivosti v strukturi davčnega sistema.
Osnovni koncept dohodnine(sintetična obdavčitev dohodkov
fizičnih oseb) ostane enak kot doslej s tem, da bi bilo
potrebno v zakonodajo vključiti naslednje:
- uveljaviti načelo obdavčitve po rezidentstvu in po viru
dohodka na način, kot je uveljavljen v državah OECD,
- razširiti obdavčitev na svetovni dohodek,
- razširiti in zaščititi davčno osnovo na ta način, da bodo v
93
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Prav tako kot v dosedanjem sistemu obdavčevanja premože- s
nja, bi po tem predlogu prav tako veljale določene davčne 1 p
oprostitve.
s
ri
Da bi zagotovili pravično in hkrati učinkovito obdavčevanje k
zemljišč in stavb, bodo morali biti izpolnjeni še naslednji n
pogoji, ki niso v pristojnosti Ministrstva za finance:
n
d
- zemljiška knjiga (vpis v zemljiško knjigo je možen v roku 5 n
let od uveljavitve zakona o zemljiški knjigi, torej do leta 2000), z
- zemljiški kataster (cca. 2 leti sta potrebni za ureditev na tem n
področju - popis vseh zgradb, etaž itd., torej do leta 1998 naj v
bi Geodetska uprava uredila kataster zgradb),
- strokovne osnove za vrednotenje stanovanjskih nepremič- 5
nin (osnutek pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor skupaj
s Fakulteto za arhitekturo in gradbeništvo),
|\
- upoštevala se bo dejanska tj. skupna površina zemljišča- 0
(površina parcele), ki se jo uporablja (dosedaj se je upoštevala (j
samo površina zgradbe),
y
- določiti nove cone (območja), predvsem za poslovne pro- p
store, in sicer glede najemnine in lastništva - coning trgovin, v
lokalov, drugih poslovnih prostorov,
|,
- za vrednotenje stavb je potrebno
urediti enoten sistem
2
vrednotenja, morda najbolje v m ter ponovno izvesti vredno- 1
tenje, saj v določenih občinah vrednotenje ni bilo izvedeno že r
cca. 20 let,
c
- glede na sistem vrednotenja nepremičnin, se bi bilo j
potrebno odločiti ali nadgraditi obstoječe vrednotenje ter ga v i,
določeni meri korigirati ali pa začeti s popolnoma novim r
vrednotenjem.
i
c
Z dosedanjim zakonom so obdavčene le fizične osebe, c
podatki o davčnih prihodkih in njihovi deleži v skupnih javnofinančnih prihodkih ter v bruto družbenem produktu (drugi
davki občanov) pa kažejo na izredno majhen delež premoženjskih davkov, zato je po našem mnenju utemeljeno, da so v
obdavčitev vključene tudi pravne osebe, lastniki zemljišč in
stavb.

osnovo oziroma v obdavčitev načeloma zajeti vsi dohodki,
- določiti nove inflacijske mehanizme v smeri ukinitve medletne indeksacije ter določanja fiksne davčne lestvice,
- zapolnitev praznin v sistemu na ta način, da se določijo
pravila, ki bodo onemogočala izogibanje plačilu davka,
- na podlagi zgoraj navedenih ukrepov, ki bodo pripomogli k
razširitvi in zaščiti davčne osnove (in ob predpostavki učinkovitega izvajanja), bi bilo mogoče tudi relativno znižanje davčnih stopenj,
- uskladitev sistema obdavčitve dohodka fizičnih in pravnih
oseb v vseh potrebnih stičnih točkah.
4.3. Prometni davek
Harmonizacija predpisov na področju prometnega davka s
sistemi, uveljavljenimi v državah članicah Evropske zveze,
večini držav OECD ter večini vzhodnoevroskih držav, vključuje uvedbo:
- davka na dodano vrednost
- trošarin od določenih tako imenovanih monopolnih izdelkov (naftnih derivatov, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov).
Zaradi prednosti, ki jih ima davek na dodano vrednost v
primerjavi z drugimi oblikami prometnih davkov, je uveden v
Evropski zvezi kot dogovorjena davčna oblika in je pogoj za
članstvo v tej integraciji.
Glavne prednosti davka na dodano vrednost so:
- zagotavljanje večje davčne nevtralnosti
- manjše možnosti davčnih utaj
- prihodkovna izdatnost
Poleg davka na dodano vrednost imajo vse države Evropske
zveze uvedene trošarine, ki veljajo za fiskalno izredno
pomembne davke. Promet naftnih derivatov, alkoholnih pijač
in tobačnih izdelkov bo moral biti obdavčen s trošarinami, in
sicer v višini, kot je določeno za Evropsko zvezo.

4.4. Spremembe na področju davčne kontrole

4.4. Premoženjski davek

Iz zbranih podatkov pri obeh dosedanjih davčnih organih,
Agenciji in RUJP vidimo, da se je število davčnih zavezancev
iz leta v leto povečevalo. Delež pregledanih oziroma inšpiciranih davčnih zavezancev v vseh davčnih zavezancih se je od
leta 1992 do leta 1995 bistveno zmanjšal, medtem ko se jej
delež ugotovljenih nepravilnosti sicer nekoliko povečal, vendar je še vedno izredno nizek. Pri pridobivanju podatkov o
dejanskih obveznostih davčnih zavezancev ter njihovi kontroli
od obeh davčnih organov smo prišli do ugotovitve, da tako
kot pri Agenciji tudi pri RUJP niso bile dobro vodene skupne
evidence o inšpekcijskih pregledih, predvsem pa ne o dejanskih ugotovitvah, kakšni so bili skupni finančni učinki ugotovljenih nepravilnosti. Ob dejstvu, da je bilo pregledanih tako
malo davčnih zavezancev in da so bili v povprečju ugotovljeni
sorazmerno nizki zneski nepravilnosti, se nam zastavlja vprašanje o pravilnosti izbora davčnih zavezancev za kontrolo.
Skoraj 75% pregledanih davčnih zavezancev je bilo majhnih,
njihov davčni prispevek seveda ni zanemarljiv, toda ob dejstvu, da je imelo skoraj polovico celotnih vplačil prometnega
davka le 14 pravnih oseb, se nam zastavlja vprašanje, kako so
bile le-te kontrolirane.

Potem, ko smo proučili izkušnje drugih držav, tudi držav v
tranziciji, menimo, da je najprimerneje na področju obdavčitve premožnja pričeti z obdavčitvijo zemljišč in stavb, ne
glede na status lastnika.
Obdavčila bi se zemljišča in stavbe, in sicer stavbna zemljišča
in zemljišča kmetijskih in gozdnih površin ter stanovanja,
stanovanjske hiše, pomožni stanovanjski prostori, počitniške
hiše in poslovni prostori.
Davčni zavezanci bi bili pravne in fizične osebe, torej lastniki
ali uporabniki zemljišč oziroma stavb.
Osnova za davek bi se določila različno, glede na različne
predmete obdavčitve, in sicer:
- za kmetijska in gozdna zemljišča bi bila davčna osnova
uporabna vrednost površine kmetijskih in gozdnih površin,
- za stavbe pa je davčna osnova uporabna vrednost površine
stanovanj, stanovanjskih hiš, pomožnih stanovanjskih prostorov, garaž, prostorov za počitek in rekreacijo in poslovnih
prostorov, izračunana v m2.

Vsi ugotovljeni in izpostavljeni problemi na področju davčne
kontrole bodo morali biti odpravljeni z novo davčno službo, ki
bo začela delovati 1. julija letos. Davčna služba bo zagotovila
med drugim tudi enoten davčni register in davčne evidence,
enotno vodenje davčnih postopkov ter sodoben davčni informacijski sistem. Opravljal se bo naknadni nadzor pravilnosti
obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti po na novo
izdelanih metodah. Upoštevani bodo različni kriteriji za strategijo nadzora kot so vrsta davčnih zavezancev, velikost in
dejavnost, kompleksnost poslovanja, vrsta davčnih obveznosti, ipd. Osnovni cilj strategije nadzora je, da do največje
možne mere poveča usklajenost na vseh področjih. Davčne
zavezance je potrebno razvrstiti v skupine po velikosti, vrsti
dejavnosti in zavezanosti za različne davke. Ugotoviti je
potrebno, katera skupina davčnih zavezancev se najmani

Uporabna vrednost kmetijskega in gozdnega zemljišča bi se
izračunala na podlagi različnih kriterijev.
Davek na nezazidana stavbna zemljišča bi se plačevala od
skupne površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
Davek na zazidano stavbno zemljišče bi se plačeval od
skupne uporabne površine zemljišča (površina parcele).
Davčne stopnje bi bile glede na obe varianti določanja davčne
osnove, lahko tudi različne.
Vrednotenje nepremičnin bi se izvajalo vsake 4 ali 5 let.
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prečju pri približno 20 % davčnih zavezancih za davek iz
dejavnosti.

skladno ravna z zakoni, katere vrste davkov dajejo največje
priložnosti za neskladno ravnanje in katere druge informacije
se lahko uporabijo za odkrivanje davčnih zavezancev, ki se ne
ravnajo v skladu z zakoni pri enem ali več davkih. Seveda pa
® količina neprijavljenega davka, ki se ugotavlja z izvajanjem
nadzora, ni nujno edino in najboljše merilo uspeha. Pomembnejše merilo je količina posledično prijavljenega davka, to je
davka, ki ga ne bi prijavili, če se ne bi izvajal nadzor. To vpliva
na ravnanje drugih, podobnih davkoplačevalcev, ki se prično
zavedati posledic inšpekcijskih pregledov. Z dobro zastavljeno metodologijo inšpekcijskih pregledov se bodo zmanjševale tudi možnosti za utajevanje davkov.

Enotna davčna služba mora čimprej zaživeti in uspešno delovati, kajti le na ta način bo tudi davek na dodano vrednost
prinesel več prihodkov državi.
Davek na dodano vrednost zagotavlja dvojni nadzor obračunavanja v vseh fazah prometa, z izjemo v zadnji fazi, ko se
izdelek ali storitev proda končnemu potrošniku. Ta značilnost
davka na dodano vrednost zmanjšuje davčne utaje, kar vpliva
na enakopravnejši položaj davčnih zavezancev na trgu in na
velikost finančnega učinka.

5. SKLEPNE UGOTOVITVE

Z izvedbenega vidika je dav6k na dodano vrednost zelo zahtevna davčna oblika, saj zahteva pripravljenost davčnih zavezancev, da sprejmejo davek vključno z zahtevnejšimi administrativnimi postopki, ki so povezani z izvajanjem davka.

Namen poročila je oceniti situacijo davčne zakonodaje in
obseg kontrole davčnih zavezancev pred uvedbo davka na
dodano vrednost. Davek na dodano vrednost naj bi zagotavljal večjo davčno nevtralnost, manjšo možnost davčnih utaj,
prinašal naj bi več prihodkov državnemu proračunu. Učinkovito delovanje davka na dodano vrednost je možno zagotoviti
le z enotno davčno administracijo.

Po drugi strani pa je veliko tveganje, da pride do izpada
prihodkov, če ni vzpostavljena učinkovita davčna služba.
V Sloveniji bo torej možno učinkovito uveljaviti davek na
dodano vrednost le, če bo nova davčna služba učinkovita, saj
prepletenost poslovnih stikov med različnimi pravnimi in fizičnimi osebami lahko pripelje do nepredstavljivih izigravanj
predpisov o davku na dodano vrednost.

Ugotavljamo, da je bila dvojna davčna služba precejšnja prepreka za zmanjševanje davčnih izogibov pri nas. Tako pravne
osebe kot fizične osebe oziroma podjetniki posamezniki, so
imeli v obstoječem sistemu precej možnosti za davčno izmikanje. Pri Agenciji, kot prvem davčnem organu, je bilo glede
na ogromno število davčnih zavezancev, zelo malo temeljitih
inšpekcijskih pregledov, posebno še za samo izvajanje
davčne zakonodaje pravnih oseb. Tudi pri drugem davčnem
organu. RUJP, je bil opravljen inšpekcijski pregled v pov-

Po izkušnjah drugih držav ocenjujemo, da je od uveljavitve
davka na dodano vrednost potrebno obdobje vsaj 9-12
mesecev, v katerem bo potrebno opraviti pripravljalna dela za
učinkovito uvedbo oziroma izvajanje zakona.
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priloga 1
PODATKI O DAVČNIH PRIHODKIH IN NJIHOVI DELEŽI V SKUPNIH JAVNOFINANČNIH
PRIHODKIH TER V BRUTODRUŽBENEM PRODUKTU V SLOVENIJI
OBDOBJE: 1992-1995
VIR: Podatki službe za analize in bilance javnega financiranja na MF
zneski v milijon SIT
Le(o
1993
616,978
315,494
6,660
0
97,997
158,842
51,463
532
301,484
21,082
103,032
0
177,370

Leto
1994
791,482
443,637
14,994
5,919
128,259
229,529
64,267
670
347,845
9,883
117,679
1,122
219,162

Leto
1995
940,401
531,419
12,941
3,829
147.669
288.032
78,177
772
408,982
7,294
139,452
1,814
260,423

DELEŽI V SKUPNIH JAVNOFINANČNIH PRIHODKIH V %
Leto
1992
90.9
I. Davčni prihodki skupaj
46.2
1. DAVKI
1.3
1.1 .Davek od dobička
0.0
1.2.Davek na izpl.OD.dav.na pog.delo
.14.7
1.3. Dohodnina
1.4.Prometni davki skupaj
23.2
6.9
1.5. Carine in uvozne takse
1.6. Drugi davki občanov
0.1
44.7
2.PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST
3.0
2.1 Prispevki za zaposlovanje
18.3
2.2. Prispevki za zdravstvo
0.0
2.3. Prispevki za porodniško
23.5
2.4 Prispevki za pokojn.-inv.zavarov.

Leto
1993
91.3
46.7
1.0
0.0
14.5
23.5
7.6
0.1
44.6
3.1
15.2
0.0
26.2

Leto
1994
93.0
52.1
1.8
0.7
15.1
27.0
7.5
0.1
40.9
1.2
13.8
0.1
25.7

Leto
1995
93.9
53.0
1.3
0.4
14.7
28.8
7.8
0.1
40.8
0.7
13.9
0.2
26.0

DELEŽI V BRUTODRUŽBENEM PRODUKTU SLOVENIJE V %
Leto
1992
I. Davčni prihodki skupaj
42.2
21.5
1. DAVKI
0.6
1.1 .Davek od dobička
1 2.Davek na izpl.OD.dav.na pog.delo
0.0
1.3. Dohodnina
6.8
1.4.Prometni davki skupaj
10.8
1.5. Carine in uvozne takse
3.2
1.6. Drugi davki občanov
0.0
20.8
2.PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST
1.4
2.1. Prispevki za zaposlovanje
2.2. Prispevki za zdravstvo
8.5
2.3. Prispevki za porodniško
0.0
2.4.Prispevki za pokojn.-inv.zavarov.
10.9

Leto
1993
43.0
22.0
0.5
0.0
6.8
11.1
3.6
0.0
21.0
1.5
7.2
0.0
12.4

Leto
1994
44.0
24.6
0.8
0.3
7.1
12.8
3.6
0.0
19.3
0.5
6.5
0.1
12.2

Leto
1995
44.2
24.9
0.6
0.2
6.9
13.5
3.7
0.0
19.2
0.3
6.5
0.1
12.2

I. Davčni prihodki skupaj
1. DAVKI
1.1 .Davek od dobička
1.2.Davek na izpl.OD.dav.na pog.delo
1.3. Dohodnina
1.4.Prometni davki skupaj
1.5. Carine in uvozne takse
1.6. Drugi davki občanov
2.PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST
2.1. Prispevki za zaposlovanje
2.2. Prispevki za zdravstvo
2.3. Prispevki za porodniško
2.4.Prispevki za pokojn.-inv.zavarov.
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Leto
1992
424,495
215,765
5,947
143
68,830
108,133
32,301
410
208,730
13,882
85,273
0
109,575
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priloga 2
STRUKTURA DAVČNIH PRIHODKOV
I. Davčni prihodki skupaj
1. DAVKI
1.1.Davek od dobička
1.2.Davek na izpl.OD.dav.na pog.delo
1.3. Dohodnina
1.4.Prometni davki skupaj
1.5. Carine in uvozne takse
1.6. Drugi davki občanov
2.PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST
2.1. Prispevki za zaposlovanje
2.2. Prispevki za zdravstvo
2.3. Prispevki za porodniško
2.4.Prispevki za pokojn.-inv.zavarov.

Leio sir.
1992 v%
424,495
215,765 100.00
2.76
5,947
0.07
143
31.90
68,830
50.12
. 108,133
14.97
32,301
0.19
410
208,710 100.00
6.65
13,882
40.85
85,273
0.00
0
52.50
109,575

Lelo str
1993 v%
616,978
315,494 100.00
6,660
2.11
000
0
31.06
97,997
50.35
158,842
51,463
16.31
0.17
532
301,484 100.00
6.99
21,082
34.17
103,032
0.00
0
177,370
58 83

Lelo
1994
791,482
443,637
14.994
5,919
128,259
229,529
64.267
670
347,845
9,883
117,679
1,122
219,162

sir
v%

Leio
sir
1995
v%
940.401
531,419 100.00
12,941
2.44
3,829
0.72
147,669 2779
288,032 54.20
78.177 14.71
772
0.15
408,982 100.00
7,294
1.78
139,452 34 10
1,814
0 44
260,423 63 68

100.00
3.38
1.33
2891
51.74
, 1449
0.15
100.00
284
33.83
0.32
6301

Rast davčnih prihodkov
Lelo
1992
424,495
215,765
5,947
143
68,830
108,133
32,301
410
208,730
13,882
85,273
0
109,575

1. Davčni prihodki skupaj
1. DAVKI
1.1.Davek od dobička
1.2.Davek na izpl.OD.dav.na pog.delo
1.3. Dohodnina
1.4.Prometni davki skupaj
1.5. Carine in uvozne takse
1.6. Drugi davki občanov
2.PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST
2.1. Prispevki za zaposlovanje
2.2. Prispevki za zdravstvo
2.3. Prispevki za porodniško
2.4.Prispevki za pokoin.-inv.zavarov.

Lelo
1993
616,978
315,494
6.660
0
97,997
158,842
51,463
532
301,484
21,082
103,032
0
177,370

Leio
1994
791,482
443,637
14,994
S,919
128,259
229,529
64,267
670
347,845
9,883
117,679
1,122
219,162

Lelo INUtKS IINUbKSIlNUtKS i
93/92
93/92
94/93 95/94
940,401
145.3 128.3
118.8
531,419
146.2 140.6
119.8
12,941
1120 225.1
86 3
3,829
64 7
00
00
147,669
142.4 130.9
115.1
288,032
146 9 144 5
125 5
78,177
159 3 124.9
121.6 j
772
129.8 125.9
115.2 J
408,982
144.4 115.4
117.6
7,294
46.9
73 5;
151.9
139,452
120 8 114.2
116 5
1,814
00
0.0
161 "
260,423
161 9 123 6
1 1E = r

priloga 3
GLAVNE VRSTE JAVNOFINANĆNIH PRIHODKOV
V PRIMERJAVI Z BRUTO DOMAČIM PROIZVODOM (V %)
VIR PODATKOV: GOVERNMENT FINANCE STATISTICS YEARBOOK LETO 1993

DAVEK
PRISPEVKI ZA PROMETNI CARINE
NA DOBIČEK DOHODNINA SOCIALNO
DAVKI OZ. IN UVOZNE
VARNOST
V.A.T.
DAJATVE
AVSTRIJA
BELGIJA
DANSKA
FRANCIJA
ITALIJA
LUXEMBURG
MADŽARSKA
NEMČIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
ŠPANIJA
POLJSKA
PORTUGALSKA
SLOVENIJA
V.BRITANIJA
ŠVEDSKA
ZDA

1.0
2.5
1.3 ■
1.9
2.3
5.3
6.6
0.9
3.5
3.4
2.8
10.3
iilfiiiiii!!:
4.0
1.4
1.7

5.6
12.3
12.0
5.5
11.6
11.4
2.9
4.0
12.5
4.3
7.3
0.0
5.1
10,4
4.2
8.3

97

12.8
15.1
I.5
17.8
II.4
12.7
15.5
15.8
18.1
11.2
11.7
7.9
9.2
21 0
6.0
14.4
7.0

8.7
10.0
15.9
111
12.2
11.6
16.7
8.4
10.6
15.9
7.2
11.3
13.1
10.7
13 5
7.0

0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.2
0.7
2.3
0.9
•3 6
00
0.2
0.3
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priloga 4
DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
- v tisoč SIT*
1991
DAVĆNA OSNOVA
ii
(POZITIVNA)
NEGATIVNA
DAVĆNA OSNOVA
(davčna izguba)

22.829.014

1992

1993
62.930.128

99.599674

122.578.339

93.935.787

133 438 447

ni primerljiva
(577 266)

6 472.468

15 542

8.664.483 •

7 007.151

11.128

24.120.804

35 105

150 433
127 728

ni primerljiva

1.870.811

4.522.442

20% investiranega
zneska v
opredmetena OS
(razen v oseb mot
vozila) in neopred
OS
Rezerve pri bankah
in drugih finančnih
organizacijah

1995**

51.475.828

Pokrivanje izgub iz
preteklih let
Investicijska rezerva

1994

2.153.717

1.722.287

2.048493

Rezerve pri
zavarovalnih
organizacijah

301.521

2.053.125

2.639.229

2.977.014

235

Olajšava za novo
zaposlene delavce

109312

493.479

773 328

1.112.036

1 040

Olajšava za
zaposlene invalide

223.827

583.029

759.815

1 220.154

3 472

4 857

10

28 405

463

Zadružni ristorno
Rezerve pri hranilno
kreditnih službah
DAVĆNA OSNOVA

'

-

-

17.995.308

42.202.524

48.404 990

58 585.230

85.155

DAVEK

5.371.388

12.595.788

14.518.998

14 645 457

20 802

Zmanjšanje davka
za nove davčne
zavezance

2.069.849

4 786698

3 453 074

2.255

DAVČNA
OBVEZNOST

3.301.052

4.773.768

9.732.183

11 192.344

18 547

15.187

22.360

30.036

31.812

Število davčnih
zavezancev*

7.851 413

* razen te vrstice
** predhodni podatki, v mio SIT
poročevalec, št. 29
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priloga 5
Osnovni podatki o odmeri dohodnine v letih 1991, 1992, 1993 in 1994

Število
zavezancev*

1991

1992

1993*

1.251.813

1.203.185

1.057.541

1994

I mm

I oven

1.032.086

96

88

98

I L.m

»

Bruto doh
(v mio SIT)

211.296

626.791

851.862

1.018.806

99

103

100

Odmerjena
dohodnina
(v mio SIT)

30.473

90.036

125.465

141.817

98

106

94

Nerealizirana
dohodnina
(v mio SIT)

6.536

22.210

18.799

22.039

113

64

98

Realizirana
dohodnina
(v mio SIT)

23.937

67.826

106.666

119.777

94

119

94

Plačana
akontacija
(v mio SIT)

23.328

67.085

99.884

122.417

97

113

102

Povp. stopnja
dohodnine
(v %)

11,3

10,8

12,5

11,8

96

116

94

36
57

Doplačila:
- št. zavez.
- znesek
(v mio SIT)

603.646
2.396

489.086
5.032

650.152
* 10.734

236.451
8.611

81
69

133
162

Vračila:
- št. zavez
- znesek
(v mio SITI

625.954
1.786

421.835
4.264

288.467
3.951

652.151
11.251

67
79

68
70

i
i

226
237

*

'Znatno zmanjšanje števila zavezancev v letu 1993 glede na predhodni dve leti je posledica
spremembe v sistemu, in sicer v podatkih niso zajeti tisti zavezanci, katerih edini vir je pokojnina
in kateri med letom niso plačevali akontacije dohodnine od pokojnine.
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STRUKTURA PRAVNIH OSEB IZ GOSPODARSTVA PO LASTNINI
VIR: Agencija R Slovenije za plačilni promet
LETO 1992
Oblika
lastnine

Podjetja
Število
Delež
v%

Družbena
Zasebna
Zadružna
Mešana
SKUPAJ

2,635 12.98
16,404 80.80
169
0.83
1,094
5.39
20.302 100 00

Zaposleni
Število
Delež
v%

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

430,151 82.29
28,457
5.44
4,040
0.77
60,081 11.49
522,729 100.00

Poslovna sredstva
Zneski
Delež
v MIO SIT v%

1,824,805 70.68 2.498,674
295,452 11.44
158,439
40,666
1.58
28,769
420,915 16.30
363,576
2,581,838 100.00 3,049,458

81.94
5.20
0.94
11.92
100.00

LETO 1993
Oblika
lastnine

Podjetja
Število
Delež
v%

Družbena
Zasebna
Zadružna
Mešana
SKUPAJ

2,524
9.05
23,907 85.68
257
0.92
1,214
4.35
27.902 100.00

Zaposleni
Število
Delež
v%
368,899 76.75
45,730
9.51
5,435
1.13
60,561 12.60
480,625 100.00

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

Poslovna sredstva
Zneski
Delež
v MIO SIT v%

2,129,307 63.00 2,842,804
323,406
617,838 18.28
48,143
68,436
2.02
564,526 16.70
502,199
3,380,107 100.00 3,716,552

76.49
8.70
1.30
13.51
100.00

LETO 1994*
Oblika
lastnine

Podjetja
Število
Delež
v%

Družbena
Zasebna
Zadružna
Mešana
SKUPAJ

2.479
8.01
27,179 87.84
41
013
1,242
4.01
30,941 100.00

Zaposleni
Število
Delež
v%
339,817 71.50
75,687 15.93
191
0.04
59,565 12.53
475,260 100.00

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

Poslovna sredstva
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

2,515,518 58.29 3,723,999
1,050,158 24.34
622,779
2,659
3,013
0.07
746,508 17.30
699,823
4,315,197 100.00 5,049,260

73.75
12.33
0.05
13.86
100.00

29.810 je družb iz področij gospodarstva in 1.131 iz negospodarskih dejavnosti
LETO 1995
Oblika
lastnine
Družbena
Zasebna
Zadružna
Mešana
SKUPAJ

poročevalec, št. 29

Podjetja
Število
Delež
v%
2,317
6.89
29,978 89.20
36
0.11
1,278
3.80
33,609 100.00

Zaposleni
Število
Delež
v%
310,091 63.99
100,802 20.80
237
0.05
73,472 15.16
484,602 100.00

104

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

Poslovna sredstva
Zneski
Delež
v MIO SIT v%

2,627,872 52.33 4,020,071
1,432,033 28.52
928,622
3,597
0.07
1,398
957,833
939,108
5,021,335 100.00 5,889,199

68.26
15.77
0.02
15.95
100.00
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STRUKTURA PRAVNIH OSEB IZ GOSPODARSTVA PO VELIKOSTI
VIR: Agencija R Slovenije za plačilni promet
.1 \
V
LETO 1992

Velikost

Podjetja
Število Delež
v%

'Zaposleni
Število Delež
v%

Majhna
Srednja
Velika

18,697
1,142
463

92.09 85,442
5.63 148,508
2.28 288,779

SKUPAJ

20,302 100.00 522,729 100.00

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v%

414",647
19.03
754,460
21.44
59.53 1,880,351

13.60
24 74
61.66

2,581,638 100.00 3,049,458

100.00

491,301
553,604
1,536,933

16.35
28.41
55.24

Poslovna sredstva
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

LETO 1993
i
Velikost

Podjetja
Število Delež
v%

Zaposleni
Število Delež
v%

Majhna
Srednja
Velika

26,165
1,170
567

93.77 85,990
4.19 128,519
2.03 266,116

SKUPAJ

27,902 100.00 480,625 100.00

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

17.89
26.74
55.37

Poslovna sredstva
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

22.92 603,974
809,563
19.51
57.57 2,303,015

16 25
21.78
61 97

3,380,107 100.00 3,716,552

100.00

774,640
659,453
1,946,014

LETO 1994 '

Velikost

Podjetja
Število Delež
v%

Zaposleni
Število Delež
v%

Majhna
Srednja
Velika

29,001
1,199
741

SKUPAJ

30,941 100.00 475,260 100.00

93.73 92,223
3.88 95,273
2.39 287,764

19.40
20.05
60.55

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

Poslovna sredstva
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

767,942
22.21
14.72 794,478
63.07 3,486,840

15.21
15.73
69.06

4,315,197 100.00 5,049,260

100.00

958,302
635,179
2,721,716

dajete so vse gospod.družbe, ki delujejo po zakonu o gospodarskih družbah
29.810 je družb iz področij gospodarstva in 1.131 iz negospodarskih dejavnosti
LETO 1995

Velikost

Podjetja
Število Delež
v%

Zaposlerti
Število Delež
v%

Majhna
Srednja
Velika

31,393
1,350
866

SKUPAJ

33,609 100.00 484,602 100.00

93.41 ,107,260
4.02 82,100
2.58 295,242

22.13
16.94
60.92

105

Prihodki
Zneski
Delež
v MIO SIT v%
1,126,236
692.552
3,202,547

Poslovna sredstva i
Zneski
Delež
v MIO SIT v %

22.43 1,078,087
800,061
13.79
63.78 4,011,042

18.31
13.59
68.11

5.021,335 100.00 5,889,190

100.00
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PODATKI O ŠTEVILU ZAVEZANCEV, NJIHOVIH OBVEZNOSTIH TER
INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH PRI RUJP
1. DAVEK OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI

Število zavezancev 31.12.
Število letnih inšpekcijskih pregledov
Delež inšpicir.zavezanc. v vseh zavezancih

leio
1992
53,224

leto
1993
54,974
.11,276
20.51

leio
1994
59,868
12,990
21.70

leio
1995
63.856
9,618
15.06

leto
1992

leto
1993
44.889
11,162

leto
1994
51.096
16,856
21,985
43.03
215

leto
1995
55,547

2.PROMETNI DAVEK -podjetniki posamezniki

Število zavezancev
Višina obveznosti v MIO SIT
Število inšpekcijskih pregledov
Delež inšpicir.zavezanc. v vseh zavezancih
Znesek ugotovlj.premajhne obvezn. v MIO SIT

0.00
177

22,010
39.62
350

3.PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
leto
leto
1995
1994
49733
44343
11.9
94
ni podatkov posebnih inž aekcijskih prejjledih, ker
je vsaka opra vijena odmera praktično kon rola

Število zavezancev
Višina obveznosti v MIO SIT
Število inšpekcijskih pregledov
Znesek ugotovljene premajhne
oz.prevelike obveznosti v MIO SIT

leto
1992

leto
1993

leto
1992
1,203.185
67,826
3,894
0.32
4,264
5,032

leto
1993
1.057.541
' 106,666
4,586
0.43
3,951
10,734

4.DOHODNINA

Število zavezancev
Višina obveznosti v MIO SIT(real.doh.)
Število inšpekcijskih pregledov
Delež inšpicir.zavezanc. v vseh zavezancih
Znesek ugotovljene premajhne-vračila
oz.prevelike (doplačila)obvez. v MIO SIT

107
1

leto
leto
1994
1995
1,032,086
119,777 še ni
1,900 podatkov
0.18
8,611
11,251
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PODATKI O ŠTEVILU ZAVEZANCEV, NJIHOVIH OBVEZNOSTIH
TER INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH PRI AGENCIJI R SLOVENIJE ZA PLAČ.PROMET

1. DAVEK OD DOBIČKA
m

Število vseh zavezancev
Število pregledanih zavezancev
Višina vplačane obveznosti vseh zavezancev v MIO SIT
Višina vplač.obvezn.pregledanih zavezancev v MIO SIT
Znesek ugotovljene premajhne obveznosti v MIO SIT
Znesek ugotovljene prevelike obveznosti v MIO SIT
Delež pregledanih zavezancev v vseh zavezancih v %
Delež obvez.pri pregled.zavez.v celotni obvezn. v %
Delež ugot.premajhne obv.v vplačani obv.vseh zavez, v %
Delež ugot.premajhne obv.v vplačani obv.pregled.zavez, v °/
Delež ugot.prevelike.obv.v vplačani obv. vseh zavezac.v %
Delež ugot.prevelike.obv.v vplačani obv. pregl.zavez.v %

leto
1992
22,392
660
5,970
824
92
2
2.95
13.80
1.54
11.17
0.03
0.24

leto
1993
30,085
641
6,684
1,763
169
2
2.13
26.38
2.53
9.59
0.03
0.11

leto
1994
32,454
399
15,048
821
320
2
1.23
5.46
2.13
38.98
0.01
0.24

leto
1995
34,981
41J
12,995
1,70!
31 £
2C
1.20
13.1'
2.4!
18.68
0.1!
1.1'

leto
1992
19,889
756
88,075
11,635
625
4
3.80
13.21
0.71
5.37
0.00
0.03

leto
1993
27,694
717
148,354
11,367
808
58
2.59
7.66
0 54
7.11
0.04
0.51

leto
1994
31,086
510
197,897
36,262
4.147
66
1 64
18.32
2.10
11.44
0.03
0.18

leto
1995

2.PROMETNI DAVEK

Število vseh zavezancev
Število pregledanih zavezancev
Višina vplačane obveznosti vseh zavezancev v MIO SIT
Višina vplač.obvezn.pregledanih zavezancev v MIO SIT
Znesek ugotovljene premajhne obveznosti v MIO SIT
Znesek ugotovljene prevelike obveznosti v MIO SIT
Delež pregledanih zavezancev v vseh zavezancih v %
Delež obvez.pri pregled.zavez.v celotni obvezn. v %
Delež ugot.premajhne obv.v vplačani obv.vseh zavez, v %
Delež ugot.premajhne obv.v vplačani obv.pregled.zavez, v °/
Delež ugot.prevelike.obv.v vplačani obv. vseh zavezac.v %
Delež ugot.prevelike.obv.v vplačani obv. pregl.zavez.v %
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STRUKTURA INŠPICIRANIH PRAVNIH OSEB V OBDOBJU 1992-1995
VIR : APPNI
PROMETNI DAVEK

Pravna
oseba
Majhna
Srednja
Velika
SKUPAJ

štev.inšp. struktura vplačana struktura
pregledov v %
obveznost v %
489
118
149
756

64.68
15.61
19.71
100.00

1.665
2,017
7,953
11,635

14.31
17.34
68.35
100.00

LETO 1993
Pravna
štev.inšp. struktura vplačana struktura
oseba
pregledov v %
obveznost v %
Majhna
Srednja
Velika
SKUPAJ

537
92
88
717

74.90
12.83
12.27
100.00

1,916
1,198
8,253
11,367

16.86
10.54
72.60
100.00

ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura
prem.obv v %
obv.v vplač prev.obv v %
obveznosti
244
39.04
"14.65
2
50.00
43
2.13
6.88
1
25.00
338
4.25
54.08
25.00
1
625
100.00J
5.37
4 100.00

Zneski v MIO SIT
ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura
prem.obv v%
obv.v vplač prev.obv v%
obveznosti
315
38.99
16.44
3
5.17
34
2.84
51
87.93
4.21
459
5.56
4
6.90
56.81
808 100.00
7.11
58
100.00

LETO 1994
Zneski v MIO SIT
Pravna
štev.inšp. struktura vplačana struktura ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura
oseba
pregledov v %
prem.obv v %
obv.v vplač prev.obv v %
obveznost v %
obveznosti
Majhna
399
78.24
80.30
6.96
612
14.76
24.25
53
2,524
Srednja
63
12.35
101
2.44
5.48
13
19.70
1,844
5.09
Velika
48
9.41
3,434
0.00
31,894
87.95
82.81
10-.77
0
SKUPAJ
510
100.00
4,147
11.44
66
100.00
100.00
100.00
36,262

Pravna
oseba
Majhna
Srednja
Velika
SKUPAJ

štev.inšp. struktura
pregledov v %
584
71
86
741

78.81
9.58
11.61
100.00

vplačana struktura
obveznost v %
2,970
1,794
81,515
86,279

3.44
2.08
94.48
100.00

109

ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura !
prem.obv v%
obv.v vplač prev.obv v %
obveznosti
1,789
60.24
28.95
11
64.21
641
35.73
4
10.53
23.01
356
0.44
60.53
12.78
23
2,786 100.00
100.00
3.23
38
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STRUKTURA INŠPICIRANIH PRAVNIH OSEB V OBDOBJU 1992-1995
VIR : APPNI
DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
LETO 1992
.
Pravna
štev.inšp. struktura vplačana struktura
oseba
pregledov v %
obveznost v %
Majhna
Srednja
Velika
SKUPAJ

369
130
161
660

55.91
19.70
24.39
100.00

34
33
757
824

Zneski v MIO SIT
ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura
prem.obv. v%
obv.v vplač. prev.obv. v %
obveznosti
35
38.04
102.94
2
100.00
18.18
6
6.52
0
0.00
55.43
51
6.74
0
0.00
100.00
92
11.17
2
100.00

4.13
4.00
91.87
100.00

LETO 1993
Pravna
štev.inšp. struktura vplačana struktura
oseba
pregledov v %
obveznosl v%
Majhna
Srednja
Velika
SKUPAJ

464
94
83
641

72.39
14.66
12.95
100.00

93
226
1,444
1,763

Zneski v MIO SIT
ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura
obv.v vplač. prev.obv. v %
prem.obv. v %
obveznosti
20
11.83
21.51
0
0.00
143
84.62
63.27
2
100.00
3.55
0.42
6
0
0.00
9.59
100.00
169
2
100.00

5.28
12.82
81.91
100.00

LETO 1994
Pravna
štev.inšp. struktura vplačana struktura
oseba
pregledov v %
obveznosl v %
Majhna
Srednja
Velika
SKUPAJ

279
68
52
399

69.92
17.04
13.03
100.00

51
112
658
821

6.21
13.64
80.15
100.00

LETO 1995
.
Pravna
štev.inšp. struktura vplačana struktura
oseba
pregledov v %
obveznost v %
Majhna
Srednja
Velika
SKUPAJ

314
59
43
V419
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74.94
14.08
10.26
100.00

82
144
1,482
1,708

4.80
8.43
86.77
100.00

Zneski v MIO SIT
ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura
obv.v vplač. prev.obv. v %
prem.obv. v %
obveznosti
38.13
50.00
239.22
122
1
50.00
13.13
37.50
42
1
0.00.
156
48.75
23.71
0
100.00^
100.00
38.98
320
2
Zneski v MIO SIT
ugotovlj. struktura delež.prem. ugotovlj. struktura
obv.v vplač. prev.obv. v %
prem.obv. v %
obveznosti
15.00
42.68
10.97
35
3
30.00
150
104.17
6
47.02
55.00
42.01
134
9.04
11
319
100.00
18.68
100.0$
20
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Poročilo o

OBRAVNAVI
TRETJEGA
159.

IN

SPREJETJU

(ČETRTEGA)

ČLENA

RAZLAGE

ODSTAVKA

POSLOVNIKA

DRŽAVNEGA

ZDORA

Komisija za poslovnik

POROČILO
o obravnavi in sprejetju razlage tretjega (četrtega)
odstavka 159. člena poslovnika državnega zbora

Na podlagi 134. in 334. člena poslovnika državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/
96) daje komisija za poslovnik naslednje

Predsednik komisije
dr. Ciril Ribičič, I. r.

Komisija za poslovnik je na 49. seji, dne 30. 5. 1996 in na
nadaljevanju 50. seje, dne 15. 7. 1996 sprejela na zahtevo
Podpredsednika odbora za mednarodne odnose, tedaj še
Predsedujočega, g. Boruta Pahorja razlago tretjega (četrtega)
odstavka 159. člena poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). V zahtevi je predlagatelj zastavil vprašanje
»pravice glasovanja tistih poslancev, ki niso imenovani za
člana odbora, vendar so s pooblastili vodje poslanske skupine, na osnovi 159. člena poslovnika nadomeščali člana
Poslanske skupine, ki ji po odloku o ustanovitvi delovnih teles
Državnega zbora pripada določeno število mest v odboru,
Čeprav posamezno mesto ni zasedeno s konkretnim imenovanjem posamezne poslanke ali poslanca iz te poslanske skupine«.

Poslanec, ki nadomesti predsednika ali podpredsednika
delovnega telesa, ima vse pravice in dolžnosti člana delovnega telesa in iz naslova nadomeščanja ne pridobi položaja in
naiog predsednika oziroma podpredsednika delovnega
telesa. (9 prisotnih, 9 ZA, 0 PROTI)

člani so zahtevek za razlago tretjega (četrtega) odstavka 159.
člena razširili še z razlago prvega odstavka 159. člena poslovnika, saj se je v praksi večkrat pojavilo vprašanje, katero
Število članov delovnega telesa je potrebno upoštevati pri
ugotavljanju sklepčnosti, če niso na vsa mesta v delovnem
telesu, ki jih določa odlok, izvoljeni poslanci.

Člani komisije za poslovnik so se zavedajoč nujnosti, da so za
nemoteno delo delovnega telesa vanj izvoljeni vsi člani, podpredsednik in predsednik delovnega telesa, sprejeli (8 ZA, 0
PROTI) še naslednje

člani
komisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov
s
Prejeli naslednjo:

Državni zbor naj, če je potrebno na izredni seji:
- potrdi na predlog Mandatno-imunitetne komisije mandat
poslancu, ki bo nadomestil poslanca, ki mu je prenehal mandat. Hkrati državni zbor ugotovi, da do morebitnih sprememb
v sestavi delovnega telesa opravlja poslanec, ki mu je potrjen
mandat, funkcijo člana v vseh delovnih telesih, katerih član,
podpredsednik ali predsednik je bil poslanec, ki mu je prenehal mandat.
- obravnava na predlog Komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve spremembo odloka državnega zbora
o sestavi delovnega telesa in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov delovnega telesa, s katerim se predlaga
imenovanje novega poslanca - člana delovnega telesa in s
tem povezane spremembe funkcij v delovnem telesu.

2. Pri ugotavljanju sklepčnosti v delovnem telesu se upoštevajo vsa z odlokom državnega zbora o sestavi delovnega
telesa in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov
delovnega telesa določena mesta za člane, podpredsednika
in predsednika delovnega telesa (prvi odstavek 159. člena
poslovnika). (9 prisotnih, 6 ZA, 2 PROTI)

priporočilo:

razlago:
1
y Poslanec lahko na podlagi in upoštevaje tretji (četrti) odsta6k 159. člena poslovnika nadomesti člana ali podpredsedn

'ka ali predsednika tega delovnega telesa, ne glede na to, ali
Poslanec,
ki je nadomeščen, dejansko zaseda mesto, ki mu
PriPada po odloku državnega zbora o sestavi delovnega
•elesa in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov
Plovnega telesa. (9 prisotnih, 6 ZA, 2 PROTI)
m

i
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OBRAZLOŽITEV
Pripravljala prvih sprememb poslovnika državnega zbora so v
želji, da bi zagotovili čimboljšo učinkovitost dela delovnih
teles in s tem sklepčnost, dodali možnost nadomeščanja
odsotnega poslanca. Sedanji četrti odstavek 159. člena
poslovnika (Uradni list Republike Slovenije št. 40/93, 80/94 in
28/96) določa, da če se poslanec iz opravičenih razlogov ne
more udeležiti seje delovnega telesa, katerega člen je, ga
lahko na seji delovnega telesa nadomesti poslanec, ki je član
iste poslanske skupine. Ta poslanec ima vse pravice in dolžnosti člana delovnega telesa. V praksi se je pojavilo vprašanje,
kako je z nadomeščanjem poslanca, ki je bil izvoljen za
predsednika vlade oziroma imenovan za ministra v vladi.
Praksa je iskala različne možnosti in to vse v želji, da bi
zagotovili nemoteno delovanje delovnega telesa.
Člani komisije za poslovnik (v nadaljevanju: komisija) so poiskali razlago, ki temelji na dejstvu, da je poslancu, ki je bil
izvoljen za predsednika vlade oziroma imenovan za ministra v
vladi, z dnem izvolitve oziroma imenovanja začasno prenehala poslanska funkcija. Njegovo mesto v državnem zboru
zasede nov poslanec za čas, ko bo predhodnik opravljal svojo
funkcijo v vladi. Izhajajoč iz tega dejstva, lahko tega začasno
manjkajočega poslanca nadomesti poslanec iz njegove
poslanske skupine na podlagi tretjega (četrtega) odstavka
159. člena poslovnika. Pri tem so člani še posebej poudarili,
da »nadomestni« poslanec lahko v delovnem telesu prevzame le funkcijo člana, ne glede na to, kakšno funkcijo
(predsednik, podpredsednik, član) je imel pred »odhodom« v
vlado »nadomeščeni« poslanec.
Predsednik komisije dr. Ciril Ribičič je nasprotoval takšni
razlagi poslovnika. Menil je, da je takšna rešitev primerna,
vendar jo je mogoče uveljaviti samo s spremembo poslovnika,
ne pa z razlago, ki je nasprotna jasnemu besedilu tretjega
odstavka 157. člena poslovnika.

Člani komisije so zahtevek za razlago tretjega (četrtega
odstavka 159. člena razširili iz razlogov, ki so navedeni
uvodu obrazložitve, še z razlago prvega odstavka 159. členi
poslovnika. Menili so, da se pri ugotavljanju sklepčnosti
delovnem telesu v obravnavanem primeru upoštevajo vsi
določena mesta za člane, podpredsednika in predsedniki
delovnega telesa.

Komisija je sprejela na koncu še priporočilo, v katerem j<
poudarila nujnost reševanja vprašanja nezasedenih mest '
delovnih telesih, s katerih so bili izvoljeni oziroma imenovan
poslanci v vlado. Državni zbor naj zato, če je potrebno tudi rt
izredni seji, potrdi na predlog Mandatno-imunitetne komisij«
mandat poslancu, ki bo nadomestil poslanca, ki mu je prene
hal mandat. Obenem naj obravnava na predlog Komisije zi
volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju
KVIAZ) spremembo odloka državnega zbora o sestavi delov
nega telesa in o izvolitvi predsednika, podpredsednika ii
članov delovnega telesa, s katerim se predlaga imenovanji
novega poslanca - člana delovnega telesa in s tem povezani
spremembe funkcij v delovnem telesu. V primeru, da KVIAZ š
ne bo pripravil omenjenega odloka, pa so člani predlaga
rešitev, ki bi jo kazalo vključiti v eno od naslednjih sprememl
poslovnika. Državni zbor naj v takšnem primeru sklene, da d<
morebitnih sprememb v sestavi delovnega telesa opravlji
poslanec, ki mu je potrjen mandat, funkcijo člana v vsel
delovnih telesih, katerih član, podpredsednik ali predsednil
je bil poslanec, ki mu je prenehal mandat.
Sekretar
Boris Vrišer I. r.

Predsednil
dr. Ciril Ribičič I.
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ustave

Republike

državnega zbora

referenduma

Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. julija 1996, na podlagi prvega odstavka 86.
člena poslovnika državnega sveta (Uradni list RS št. 44/93), upoštevajoč sklep državnega zbora, ki
ga je le-ta sprejel na 46. izredni seji 10. 7. 1996 na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS št. 15/94 in 13/95 - odločba US), sprejel

SKLEP

s katerim se besedilo referendumskega vprašanja z obrazložitvijo v zvezi s
spremembami volilne zakonodaje, ki ga je državni svet določil na 72. seji
17. aprila 1996, preoblikuje tako, da se glasi:

VPRAŠANJE

»Ali ste za to, da se volilni zakon spremeni tako, da ima vsak volivec dva glasova:

s prvim glasom po večinskem dvokrožnem volilnem sistemu izvoli poslanca svojega volilnega
okraja (skupaj 44),
z drugim glasom pa po proporcionalnem sistemu izvoli poslanca iz strankarske ali nestrankarske
liste, pri čemer je drugi glas hkrati odločilen za proporcionalno delitev vseh 88 mandatov.«

OBRAZLOŽITEV
izvoli 44 poslancev (poslank) po večinskem volilnem
sistemu z dvokrožnimi volitvami,

Predlagana sprememba volilnega sistema pomeni naslednje:
- zagotovi se večji neposreden vpliv volilcev (volilk) na izvolitev poslancev (poslank), in sicer tako da se proporcionalni
volilni sistem izboljša z elementi večinskega volilnega
sistema, kar se doseže s tem, da dobi vsak volilec dva
glasova in da se država razdeli na 44 volilnih okrajev,

- z drugim glasom se glasuje po proporcionalnem načelu za
ostalih 44 poslancev (poslank) s strankarskih ali nestrankarskih list v volilnih enotah,
- pri končni proporcionalni delitvi mandatov se upoštevajo
glasovi samo za tiste liste v volilnem okraju, ki v volilnem
okraju nastopajo s svojim kandidatom, ter za tiste liste, ki v
vsej državi dobijo najmanj 3,5% glasov,

- uvede se 44 volilnih okrajev, tako da se omogoči izvolitev
polovice poslancev (poslank) po večinskem in polovice po
proporcionalnem sistemu, to je 44 od 88 (dve poslanski
mesti pripadata italijanski in madžarski narodnosti),

- s to spremembo se odpravijo »nacionalne liste«, ki so
imele za posledico dve slabosti: (1) da volilci niso odločali
o izvolitvi poslancev, ampak stranke, in (2) da niso bila vsa
volilna območja enakopravno zastopana v državnem
zboru.

- vsak volilec (volilka) dobi dva glasova,
- s prvim glasom se v volilnem okraju neposredno dokončno
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Sklep državnega sveta k predlogu zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno
premoženje v republikah bivše Jugoslavije
Obrazložitev
Državni svet je na 74. seji, dne 15. 5. 1996, določil besedilo
predloga zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno
premoženje v republikah bivše Jugoslavije in ga na podlaqi
204. a člena poslovnika državnega zbora posredoval državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12. 6.1996,
na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel
naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da se opravi obravnava predloga zakona
o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije, v besedilu, kot je bilo posredovano
Državnemu zboru Republike Slovenije s sklepom, dne 15. 5.
1996, v prvi obravnavi.

Glede na mnenje Sekretariata državnega zbora za zakonodajo
in pravne zadeve, v katerem se ugotavlja, da ni poslovniških
pogojev za obravnavo in sprejem navedenega zakona po
skrajšanem postopku, državni svet predlaga sprejem navedenega predloga zakona v okviru rednega zakonodajnega poBesedilo predloga zakona je objavljeno v Poročevalcu državnega
sveta, št. 4, 6. junija 1996 - priloga Poročevalca OZ, št. 20/96
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Mnenje državnega sveta k predlogu nacionalnega programa varnosti v cestnem
prometu - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12.6.1996,
ob obravnavi predloga nacionalnega programa varnosti v
cestnem prometu - prva obravnava, sprejel

d) radikalno represijo zoper kršilce, pri čemer je potrebno
najhujše izločiti iz prometa, saj je ugotovljeno, da gre za
približno 3 do 4 odstotke voznikov, ki povzročajo približno
tretjino nesreč, praviloma najhujših;
e) določitev odgovornosti za investitorje, projektante, nadzornike, izvajalce in vzdrževalce cest za kvalitetno grajene in
kvalitetno vzdrževane ceste ter ustreznih kazenskih sankcij v
primeru kršenja tehničnih standardov, normativov, navodil in
drugega;
f) okrepljeno obveščanje voznikov o gostoti prometa, zastojih,
obvozih in nasploh o spremenjenih prometnih režimih v času
povečanega prometa (turizem) na mejnih prehodih in v informacijskih centrih;
g) prometno varnost je potrebno obravnavati širše - z vidika
glede na pričakovano večjo zasićenost prometa z osebnimi
avtomobili.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu - prva obravnava
I. NAČELNE PRIPOMBE
1. V nacionalni program je potrebno vgraditi predvsem nekaj
ključnih elementov in sicer:

2. Nacionalni program varnosti v cestnem prometu, ki bo
upošteval gornje elemente, pa ima svojo ceno, poleg sredstev, dobljenih iz proračuna, se lahko dodatno financira še iz
dveh virov:

a) generalno omejitev hitrosti na vseh odprtih cestah, avtocestah in v naseljih in generalno omejitev vožnje pod vplivom
alkohola, mamil in zdravil, s kontrolo in konsekvencami;
b) posebne omejitve hitrosti in voznih površin za vsa vozila, za
katera ni potreben vozniški izpit (mopedi, kolesa, vespe);
c) program sanacije vseh obstoječih črnih točk in rekonstrukcije posebej nevarnih cest, pri čemer ne bi smelo veljati
načelo stroškov in koristi;

a) zavarovalnic, ki imajo ekonomski interes;
b) financirajo ga tisti udeleženci v prometu, ki kršijo pravila.
3. Zaradi interdisciplinarnosti programa je potrebno ustanoviti organ na vladni ravni, ki bo povezoval in usklajeval delovanje in izvajanje ukrepov na področju prometne varnosti med
4

državnimi organi in organizacijami. Prav bi bilo, da bi bil na
čelu tega organa predsednik vlade.

V 1. točki se doda na koncu novo alineo, ki se glasi:
»- spoštovanje in obzirnost do soljudi oblikovati z vzgojo
otrok in mladine kot pozitivno vrednoto. Uporabiti lik človeka,
ki premaguje agresivnost, kot lik za identifikacijo n. pr. v
risankah, stripih, mladinskih zgodbah in filmih, upoštevajoč
pedagoški pristop.«

4. Zaradi varnosti otrok in dijakov je nujno, še posebno na
podeželju, pospešiti razvoj kolesarskih stez, ki niso v sklopu
obstoječih glavnih cest in vodijo učence in dijake do šol.
II. KONKRETNE PRIPOMBE

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dagmar
Šuster.

1. IV. poglavje: Strategija in instrumenti

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov - skrajšani postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. 7.1996,
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov - skrajšani postopek, sprejel

pomanjkanje kadrov pomembno zavira hitrejše reševanje
vseh postopkov pri izvajanju investicij in pridobivanju uporabnih dovoljenj (geodezija, zemljiška knjiga, uprava);

SKLEP

- čimprej sprejeti tudi nove podzakonske akte, saj so nekatere sedanje rešitve povsem neživljenjske (npr. navodilo o
minimalni obliki in vsebini tehnične dokumentacije);

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

- jasno opredeliti položaj arhitekta - svobodnega kulturnega
delavca, ki je v prehodnem obdobju zadnjih let omogočal
samozaposlitev, v prihodnje pa naj se zakonsko opredeli
položaj, odgovornost in pristojnosti ključnega oblikovalca
posegov v prostor.

MNENJE
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov - skrajšani postopek

- V predlogu zakona še ne bo zadovoljivo rešen postopek za
graditev najenostavnejših objektov - prizidkov ali adaptacij s
priglasitvijo. Množica le-teh ter dosedanji togi zakonski
predpisi obremenjujejo delo strokovnih služb in upravne postopke.

Državni svet meni, da je nujen čim hitrejši sprejem predlaganega zakona.
Državni svet ugotavlja, da je stanje v slovenskem gradbeništvu zaradi veljavne prostorske in gradbene zakonodaje zelo
zapleteno in zahteva nujne poenostavitve upravnih postopkov
v vsakodnevnem življenju, ki so pomembne za hitro izvajanje
investicij in razvoja.

Državni svet je oblikoval tudi nekatere konkretne pripombe k
predlogu zakona:
- jasneje naj se opredeli pojem vsake zaključene sestavine
projektne dokumentacije v 26. členu, ki mora biti opremljena
z identifikacijsko številko v enotnem žigu, s podpisi (36. člen);
zaradi možnih različnih interpretacij;

Državni svet ugotavlja, da je potrebno odpraviti pravno praznino, ki je nastala z odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-92/93
z dne 9. 4. 1994, v zvezi z drugo alineo prvega odstavka 50.
člena zakona o graditvi objektov (ZGO - Ur. I. SRS, št. 34/84,
29/86) in odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-154/94-3, z dne
6. 10. 1994, v zvezi z drugo alineo prvega odstavka 26. člena
ZGO, zaradi prekomernega omejevanja svobodne gospodarske pobude na področju opravljanja gradbene dejavnosti in
projektiranja.

- nedvoumno naj se opredeli prepoved izdelave prostorskega izvedbenega akta za opravljanje dejavnosti projektiranja za registrirano osebo iz 50. člena.
Omejevanje ni smiselno, ko gre za posamične objekte, pri
katerih se na osnovi drugih kvalitetnih prostorskih dokumentov izdela lokacijska dokumentacija.

Državni svet ugotavlja, da je potrebno zakon sprejeti čimprej,
tudi zaradi uskladitve z zakonom o standardizaciji v zvezi z
zagotavljanjem trdnosti, varnosti in zanesljivosti objektov in
gradbenih proizvodov, iz katerih so zgrajeni objekti ter zaradi
uskladitve dejavnosti projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja in proizvodnjo gradbenih proizvodov z
uredbo vlade o uvedbi stardardne klasifikacije dejavnosti.

Kontrolo nad kvaliteto in korektnostjo zasnove objekta v prostoru morajo zagotoviti občine (pokrajine) v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, ne pa omejevalna dikcija v tehničnem zakonu o graditvi objektov.
- Še posebej je sporno določilo o izjemi - osebi, ki pridobi
pravico izdelave prostorsko izvedbenega akta in projekta na
javnem razpisu, izvedenega po predpisih o javnih naročilih,
saj je tu možnost pritiskov na načrtovalce posegov v prostor
še večja kot pri običajni izbiri projektanta in načrtovalca
posega v prostor pri posamičnem objektu kateregakoli drugega investitorja. Izjema je dopustna le za primere javnih
arhitektonsko urbanističnih natečajev (32. člen).

Državni svet daje pobudo predlagatelju, da čimprej pripravi
tudi spremembe zakona o urejanju prostora ter zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor. To zahtevajo
neživljenjska zakonska določila, ki določajo delitev pristojnosti med lokalno samoupravo in državno upravo, ki omogočajo
pretirano birokratizacijo ter neučinkovitost v postopkih.
Državni svet opozarja, da bi morala država ob novemu
zakonu, ki je pomemben za uspešno izvajanje investicijskih
namer in s tem za razvoj, zaradi večje učinkovitosti:
- preurediti in dvigniti raven strokovno inšpekcijskih služb
ter strokovnih organizacij, ki so vezane na nove postopke
posegov v prostor in graditev objektov, za kvalitetnejše sodelovanje med načrtovalci in izvajalci;

- Državni svet je ugotovil, da so za varovanje javnega interesa
ter strokovnosti in avtonomnosti posameznih strok
pomembna določila o inženirski zbornici. Številčnost posameznih strok in njihovi različni interesi, od izvajanja gradnje
same pa vse do oblikovanja posega v prostor, narekuje enakopravno in enakovredno zastopanost vseh strok v najvažnejšem organu zbornice. Zato je pomembno, da bi ti dve načeli
opredelili v 76. a členu zakona.

- zagotoviti oz. spodbujati zaposlovanje visoko usposobljenih kadrov tudi izven dosedanjih »regijskih centrov«, saj

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Fedja Klavora.
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Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o dohodnini
Državni svet Republike Slovenije je na 77. seji, dne 27. 6.1996,
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
dohodnini, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
na 45. izredni seji, dne 20. 6. 1996, sprejel

Prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem,
plačujejo delodajalci po stopnjah, ki znašajo od 4,20% za
povečanje od 12 na 14 mesecev pa do 12,60% za povečanje
od 12 na 18 mesecev. Osnova za plačilo prispevkov je bruto
plača delavca, za katerega se plača prispevek za zavarovalno
dobo s povečanjem.

SKLEP

Opravljeni niso bili nobeni izračuni in ocene, kaj pomeni
uvedba dohodnine od zavarovalne dobe s povečanjem za
delavce, ki delajo na teh delovnih mestih. Praviloma gre za
delovna mesta, ki spadajo v nižje tarifne razrede in plače za to
delo pogosto sploh ne dosegajo povprečja plač v gospodarstvu, čeprav gre za zelo težka in zdravju škodljiva dela. Plačilo
dohodnine od prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem
bo za vse delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem, pomenila znižanje
čistih plač in še bolj ogrozila njihovo gmotno in socialno
varnost, ki že sedaj ni na zavidanja vredni ravni. Povprečna
čista plača delavcev v gospodarstvu (če za izračun povprečja
ne upoštevamo plač po individualnih pogodbah) namreč ne
zagotavlja človeka vrednega življenja.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
dohodnini.
Obrazložitev
S sprejetim zakonom je 1. točka 1. odstavka 17. člena, ki
določa stimulacije oz. bonitete zaposlenih, od katerih se plačuje dohodnina, dopolnjena z novo 5. alineo, s katero se med
bonitete všteva tudi zavarovalna doba s povečanjem.
Po oceni državnega sveta je nesprejemljivo, da se zavarovalna
doba s povečanjem šteje med stimulacije in bonitete, od
katerih delavci plačujejo dohodnino.

Poleg tega državni svet opozarja, da tudi med delavci, ki
delajo na delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba
šteje s povečanjem, obstajajo razlike. Te razlike so posledica
določb 39. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so zvišale starostno mejo za upokojitev. Dodatno
so prizadeti zlasti tisti delavci, ki so se zaposlili pred dopolnjenim 18. letom starosti in zaradi tega dosegajo polno pokojninsko dobo mlajši kot tisti, ki delajo na delovnih mestih brez
beneficirane delovne dobe. Čeprav se tem delavcem starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine
zniža za toliko mesecev, kolikor znaša skupno povečanje
zavarovalne dobe, pa so primeri, ko morajo delavci in delavke,
ki delajo na delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba
šteje s povečanjem, podaljševati svojo delovno dobo do 3 leta
(če so začeli delati s 15. letom starosti). In to kljub temu, da se
zavarovalna doba šteje s povečanjem le na delovnih mestih,
kjer so delovne razmere posebne težke in zdravju škodljive
oz. na delovnih mestih, na katerih zaradi vpliva starosti dela ni
mogoče opravljati s potrebno varnostjo. Za te delavce velja,
da bodo morali plačevati dohodnino od zavarovalne dobe s
povečanjem, čeprav ne morejo užiti pravic, ki jim jih daje
veljavna zakonodaja.

V Sloveniji dela na delovnih mestih, za katera je priznano
štetje zavarovalne dobe s povečanjem, približno 35.000 delavcev. Od teh jih dela približno 24.000 v gospodarstvu, približno
11.100 pa v državni upravi. Sprejeta zakonska določba v celoti
zanemarja dejstvo, da je štetje zavarovalne dobe s povečanjem ukrep varstva pri delu. Ta ukrep se v gospodarstvu po
veljavnih predpisih uporabi, kadar je z zahtevnim strokovnim
postopkom dokazano, da na posameznem delovnem mestu
delavec zaradi fizioloških sprememb, ki so posledica starosti
ali dolgoletnega dola v izjemno težkih delovnih razmerah, po
določeni starosti svojega dela ne more več opravljati z normalnim delovnim naporom in z normalnim delovnim uspehom. Ta ukrep varstva pri delu je smiseln ne le zaradi varnosti
delavcev samih, ampak tudi zaradi varnosti drugih oseb, ki bi
bile lahko ogrožene zaradi prepočasnega reagiranja teh
delavcev (npr. potniki v javnem prometu). Marsikdaj mednarodni standardi varnosti določajo najvišjo možno starost za
opravljanje takih del, kot npr. za pilote ali zaposlene v nuklearnih elektrarnah.

Državni svet opozarja, da niso bila sprejeta po enakih postopkih niti niso bila revidirana delovna mesta, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem, v državni upravi.
Ocene, ki veljajo za taka delovna mesta v gospodarstvu, le
deloma veljajo za delovna mesta v državni upravi. Na to
posebej opozarjamo, ker je predlog zakona o spremembi
zakona o dohodnini, objavljen v Poročevalcu državnega
zbora, št. 34 z dne 20.7.1995, (po trditvah predlagatelja
zakona) predvidel, da se med bonitete šteje le delovna doba s
povečanjem za delavce, ki delajo v državni upravi.

Ukrep štetja zavarovalne dobe s povečanjem je bil sprejet za
tista delovna mesta, za katera je bilo po zahtevnem strokovnem postopku ugotovljeno, da z nobenimi sredstvi ni možno
odpraviti škodljivosti na takem delovnem mestu za zdravje in
življenje delavca in za zdravje in življenje drugih delavcev.
Za vsa delovna mesta, na katerih se zavarovalna doba šteje s
povečanjem, je bila v Sloveniji opravljena revizija in zato ni
utemeljenih strokovnih razlogov, da se zavarovalna doba s
povečanjem šteje za boniteto, ne pa za ukrep varstva pri delu,
kar pa v svoji vsebini in zakonskih podlagah tudi je.

Zakon v državnem zboru ob ponovnem odločanju ni bil sprejet.
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Dodatni sklep državnega sveta ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o dohodnini
Državni svet Republike Slovenije je na 77. seji, dne 27. 6.1996,
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
dohodnini, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
na 45. izredni seji, dne 20. 6. 1996, sprejel

utemeljitvijo razlogov, da se pri določenih delih na področju
gospodarstva in negospodarstva šteje zavarovalna doba s
povečanjem.

DODATNI SKLEP

Prav tako državni svet predlaga, da se pridobi podatke o
tovrstnih delovnih mestih v državah Evropske unije.

Državni svet zahteva od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da v roku 20 dni posreduje pregled delovnih
mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, z

Državni svet tudi predlaga, da se izdela program odprave
beneficiranih delovnih mest.

Prvi

odstavek 56. člena zakona o državnem

državni

svet

zahtevati

in

njegova delovna telesa

od državnih

v zvezi z zadevami,

imajo

organov pojasnila

ki jih

in

svetu

-

pravico

podatke

obravnavajo

Sklep državnega sveta, da poda državnemu zboru predlog za sprejem obvezne
razlage 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu
Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12.6.1996,
obravnaval pobudo, da poda predlog za sprejem obvezne
razlage 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu (Ur. I.
RS, št. 18/93), s katerim se nadomešča predlog obvezne
razlage, ki jo je državni svet določil na 69. seji, dne 21. 2. 1996,
in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel
naslednji
'

Obrazložitev
Odbor za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora
Republike Slovenije je s sklepom z dne 3. 4. 1996 predlagal
predlagatelju - Državnemu svetu Republike Slovenije, da bi
bilo treba besedilo obvezne razlage, ki jo je državni svet
določil na seji, dne 21. 2. 1996, natančneje oblikovati in sicer
upoštevaje vsebinske razlike med določbama 1. in 2. odstavka
10. člena zakona o odvetništvu.
Ta obvezna razlaga je še vedno nujno potrebna.

SKLEP
Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni
svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
sprejme obvezno razlago 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o
odvetništvu (Ur. I. RS, št. 18/93).
Predlog za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 10.
člena zakona o odvetništvu se glasi:
»Določila 1. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu je treba
razumeti tako, da so državni organi, organizacije in posamezniki, ki izvajajo javna pooblastila, dolžni dajati odvetniku
podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica
v posamezni zadevi, in sicer:
- policijske zapisnike o prometnih nesrečah s skicami in
fotografijami:
- zapisnike o nesrečah pri delu;
- odločbe državnih organov, sodišč in sodnikov za prekrške;
- podatke o lastništvu in zavarovanju motornih vozil in plovnih objektov in
- podatke o žiro računih fizičnih in pravnih oseb.
Določilo 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu je treba
razumeti tako, da je odvetnik upravičen od upravljalcev zbirk
podatkov zahtevati posredovanje osebnih podatkov, ki se
nanašajo na imena, priimke, rojstne datume, izobrazbo,
poklic, zaposlitev in naslove fizičnih oseb, kadar jih potrebuje
za opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke.«

Kljub zgoraj navedenim določbam zakona o odvetništvu
odvetniki v praksi od nikogar ne dobijo nobenih podatkov.
Nerazumljivo je, da pošilja policija zapisnike in druge podatke
o prometnih nesrečah zavarovalnicam, ne pa tudi odvetnikom. In vendar odvetnik npr. ne more postaviti zahtevka
zavarovalnici, če nima temeljnih podatkov o udeležencih,
zavarovalnicah, zavarovalnih policah ipd., kar vse je vsebovano v navedenih zapisnikih.
Odvetnik ne more uveljavljati za stranko ustreznih zahtevkov,
če nima na razpolago odločb državnih organov, sodišč in
sodnikov za prekrške.
Odvetnik ne more postavljati za stranko odškodninskih zahtevkov, če nima podatkov o lastništvu in zavarovanju motornih vozil in plovnih objektov.
Odvetnik ne more voditi izvršbe, če nima podatkov o žiro
računu, naslovu, zaposlitvi in drugih podatkov o dolžnikih fizičnih osebah, ne glede na to, da sodišča take nepopolne
vloge zavračajo.
Odvetnik je po zakonu in kodeksu odvetniške poklicne etike
zavezan k strogemu varovanju vsega, kar zve pri opravljanju
svojega poklica. Za izdajo poklicne tajnosti je disciplinsko in
kazensko odgovoren. Zato je izključena možnost kakršnekoli
zlorabe zgoraj navedenih podatkov.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Miroslav Cerar.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za gospodarstvo v zvezi s
problematiko trga vrednostnih papirjev
Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12. 6.1996,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije državnega sveta za gospodarstvo v zvezi s
problematiko trga vrednostnih papirjev in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

jemne sklade Proficije Dadas. Podatki o trgovanju z delnicami
Dadasa, Finmedie in SKB kažejo na pomemben vpliv družbe
Dadas BPH d. d. na trgovanje z omenjenimi vrednostnimi
papirji. Ti vrednostni papirji skupaj z delnicami Primofina
obenem predstavljajo tudi pomemben del naložb vzajemnih
skladov v upravljanju Proficije Dadas.

SKLEP

Po opozorilih Agencije za trg vrednostnih papirjev o problematiki, povezani s Proficijo Dadas in njenimi vzajemnimi
skladi, se je povpraševanje po omenjenih delnicah s strani
povezanih strank sistema Dadas izjemno zmanjšalo. Rezultat
je bil tržno neravnovesje, saj nihče ni bil pripravljen kupiti
delnic Dadasa, Finmedie, Primofina in MKZ niti po najnižjem
dnevnem tečaju.

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije
državnega sveta za gospodarstvo v zvezi s problematiko trga
vrednostnih papirjev in predlaga Ministrstvu za finance, da
predstavi in predloži svoj pogled na razmere in problematiko
trga vrednostnih papirjev, kot izhaja iz predložene informacije
Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Glede na predstavljeno sliko dogajanj na borzi državni svet
ugotavlja, da smo v Sloveniji priča začetnemu uveljavljanju
novih inštitucij tržnega gospodarstva, za katere še niso v
celoti ustvarjeni pogoji za normalno delovanje. V razmerah
omejenega trgovanja z vrednostnimi papirji in s tem neustrezne globine in širine trga, ko v kotacijo na borzo niso
uvrščene delnice predvsem srednje velikih in večjih podjetij
realnega sektorja, ki s svojim poslovanjem dajejo pravo
podobo kapitalskega trga, in ob dejstvu, da še nimamo normalno delujočega trga, ki predpostavlja tudi trdno dimenzionirane udeležence, je po mnenju državnega sveta odgovornost države za ustrezno kontrolo dogajanja na trgu kapitala
toliko večja. Diskreditacija države na tem področju bi lahko
imela, glede na ustvarjeno nezaupanje med investitorji, hude
posledice za razvijajoči se trg kapitala.

Informacija o stanju na trgu vrednostnih papirjev zajema
obdobje prvih štirih mesecev letošnjega leta. Iz njene vsebine
izhaja, da se je v skladu z gibanjem tečajev obseg prometa na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev v prvem trimesečju
leta 1996 povečal. Tako se je celotni promet na organiziranem
trgu v obdobju januar-marec povečal s 6,6 mlrd SIT v januarju na 14,4 mlrd SIT v marcu. K povečanju skupnega prometa
na organiziranem trgu je največ prispeval promet z delnicami,
ki je znašal marca 11 mlrd SIT, kar pomeni povečanje za več
kot 100% glede na prejšnji mesec.
Povečani promet z delnicami ter naraščanje tečajev določenih delnic v prvem trimesečju leta 1996 sta bila povezana s
povečanim povpraševanjem po delnicah s strani vzajemnih
skladov, ki jih upravlja Proficija Dadas. Povečano povpraševanje je temeljilo na izjemno visokem prilivu sredstev v vza-

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dagmar
Šuster.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za gospodartvo glede
aktualne situacije v slovenskem bančništvu
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 77. seji, dne 27. 6.1996,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije za gospodarstvo glede aktualne situacije v
slovenskem bančništvu in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za
gospodarstvo glede aktualne situacije v slovenskem bančništvu in zahteva, da Vlada Republike Slovenije, Banka Slovenije in Združenje bank Slovenije v roku 10 dni predložijo
informacijo o aktualni situaciji v slovenskem bančništvu.

Ugotovitveni sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za gospodarstvo
glede rebalansa proračuna republike Slovenije za leto 1996
seji, dne 5. 7. 1996. Državni svet o njem ni razpravl|al iz
formalnih razlogov, upoštevajoč, da je še vedno v postopku
zahteva državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. alinee 1. odstavka 48. člena, 166. člena in 215. do 228.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I.
RS, št. 40/93 in 80/94), ki zadevajo značaj oziroma obliko
državnega proračuna ter postopek njegovega sprejemanja,
ker so v nasprotju s 87. členom ustave Republike Slovenije.

Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. 7.1996,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije državnega sveta za gospodarstvo, glede
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 1996, ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 46. izredni seji,
dne 5.7.1996 in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakon o
državnem svetu sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP

Državni svet meni, da bi bilo zelo koristno, če bi bila odločitev
Ustavnega sodišča sprejeta vsaj pred začetkom procedure
sprejemanja proračuna za leto 1997.

Državni svet je bil seznanjen z rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 1996, ki ga je državni zbor sprejel na
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta
Vodovnika o izvajanju sprejetih zakonov o TAM in Avtomontaži - AMBUS
Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne
16.11.1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika v zvezi z izvajanjem sprejetih zakonov Državnega zbora Republike Slovenije
o TAM in Avtomontaži - AMBUS in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Vprašanje se glasi:
Kdo v Republiki Sloveniji zagotavlja izvajanje sprejetih zakonov Državnega zbora Republike Slovenije? V državnem zboru
so bili sprejeti zakoni za sanacijo podjetij, konkretno za TAM
in Avtomontažo - AMBUS, Ljubljanska banka in konzorcij
bank pa blokirajo realizacijo zakonodaje, kar ogroža več kot
3.000 delovnih mest, sočasno pa sili delavce v odločitve, da se
odločajo za stečaje, česar ni nikjer v svetu.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v roku 30 dni sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnih svetnikov Eriha Šerbca, dr.
Jožeta Zupančiča in Borisa Šuštaršiča v zvezi z bolnišnico Topolšica
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
t
V zvezi z vprašanjem državnega svetnika Alberta Vodovnika,
ki ga je naslovil na Državni svet Republike Slovenije, vam
sporočamo, da je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti prejelo podpisane pogodbe med SKB Banko d. d. Ljubljana in
TAM-om d. d., Maribor ter Avtomontažo-BUS, Ljubljana in
Novo Ljubljansko banko d. d., Ljubljana, dne 16. 11. 1994.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
Ministrstvo za zdravstvo že več kot leto in pol pripravlja
Pravilnik o rangiranju ali kategorizaciji slovenskih bolnišnic,
ki bo podlaga tako za strokovni kot tudi za finančni položaj
posameznih javnih zdravstvenih zavodov. Dve komisiji,
povsem neodvisni druga od druge, sta pripravili dva koncepta, ki se v številu nivojev med seboj praktično povsem
dopolnjujeta, nekoliko različno je samo poimenovanje teh
nivojev. Oba predloga sta bila na seji Zdravstvenega sveta v
mesecu oktobru predstavljena, vendar je Zdravstveni svet
sklenil, da naj se iz obeh predlogov pripravi enoten predlog, ki
naj gre nato v javno razpravo po razširjenih strokovnih kolegijih. Do te uskladitve še ni prišlo, tako da Zdravstveni svet
dokončnega predloga, ki bi šel v javno razpravo, še ni oblikoval.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je na tej osnovi pripravilo predlog o dodelitvi garancij Republike Slovenije, v skladu
z določili zakona, ki ga je sprejel državni zbor. Vlada Republike Slovenije je garancije Republike Slovenije omenjenima
podjetjema v skladu z določili zakona o poroštvih Republike
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Ur. I. RS, št. 69/94) odobrila na seji vlade, dne
17. 11. 1994.
Na osnovi povedanega smatramo, da je obveznost države do
omenjenih podjetij po zakonu o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov, realizirana.

Kljub temu je iz seje Zdravstvenega sveta izšel le eden od
obeh osnutkov, ki je pričel krožiti po Sloveniji, vendar je bilo
na njem napisano, da gre za delovni osnutek in da ni za javno
obravnavo.

Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne 16. 11.
1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje
državnih svetnikov Eriha Šerbca, dr. Jožeta Zupančiča in
Borisa Šuštaršiča v zvezi z bolnišnico Topolšica in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Ministrstvo za zdravstvo razmišlja v smeri štirih nivojev, in
sicer: prvi nivo bi bil univerzitetni, kamor bi spadali tisti
zdravstveni zavodi, ki imajo poleg rutinskega tudi raziskovalno in pedagoško delo. V ta namen smo približali institucije
iz Ljubljane in Maribora, delno tudi (z manjšim procentom)
Celja.

SKLEP

V drugi nivo bi spadale vse regionalne bolnišnice, v tretji nivo
lokalne ali nepopolne splošne bolnišnice, kamor so za sedaj
predvidene le tri bolnišnice, in sicer Trbovlje, Brežice in Ptuj.
Četrti nivo pa je nivo specialnih bolnišnic, kamor spada
seveda tudi Topolšica. poleg nje vsi specialni psihiatrični
zavodi, Ortopedska bolnica Valdoltra, Bolnišnica za zdravljenje pljučnih bolnikov Sežana in Zavod za zdravljenje srčnih
bolnikov iz Šentvida pri Stični.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnih
svetnikov Eriha Šerbca, dr. Jožeta Zupančiča in Borisa
šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da vprašanje
preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
V dokumentu št. 50-23/94 z dne 27. 10. 1994 je predsedniku
Skupščine občine Novo mesto podan odgovor o predvideni
kategorizaciji in nivojih bolnišnic v Sloveniji. Državni svet
ugotavlja, da je iz spiska na vseh treh nivojih ali kategorijah
izpadla bolnišnica Topolšica.

Torej, Ministrstvo za zdravstvo ne namerava ukiniti nobene od
slovenskih bolnišnic in se je v ta namen tudi že sestalo z
vodstvom Bolnišnice v Topolšici, jo tudi obiskalo na rednem
obisku v mesecu decembru, kjer smo se z vodstvom bolnišnice in z vsemi lokalnimi funkcionarji dogovorili, kaj bo vsebina dela Bolnišnice v Topolšici. Še vedno ostaja pulmologija
in interna medicina.

Je bila bolnišnica Topolšica namerno izpuščena ali je izpadla
s seznama pomotoma?

Natančnejši Pravilnik o kategorizaciji bo predstavljen tako
državnemu zboru kot tudi državnemu svetu, ko bodo strokovna mnenja med seboj usklajena.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30
dni sporoči odgovor.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Zoltana Jana
glede zaščite italijanskih šol s slovenskim učnim jezikom
vzgojiteljice so se letos ponovili, čeprav smo na to vprašanje
opozorili vlado ter njeno Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Urad za Slovence po svetu in
prejeli pomirjajoč odgovor.

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Zoltana Jana v zvezi z zaščito italijanskih šol s
slovenskim učnim jezikom in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport in
Ministrstvo za zunanje zadeve v roku 30 dni sporočita svoje
mnenje oziroma odgovor.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za šolstvo
in šport in Ministrstvu za zunanje zadeve, da vprašanje preučita in nanj odgovorita.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
V zvezi z vprašanjem državnega svetnika Zoltana Jana, ki se
nanaša na zaščito italijanskih šol s slovenskim učnim jezikom,
vam odgovarjamo naslednje:

Vprašanje se glasi:

Iz priloge, ki jo je pripravil pedagoški svetovalec za slovenske
šole v zamejstvu, so natančno razvidne zamude, ki jih je
povzročilo Ministrstvo za javno šolstvo v Italiji, v zvezi z
zasedbo delovnih mest na šolah s slovenskim učnim jezikom
na Tržaškem.

Kaj )e storila Vlada Republike Slovenije ter pristojna ministrstva za zaščito italijanskih šol s slovenskim učnim jezikom, ki
niti ob pričetku pouka v novem šolskem letu od italijanskega
ministrstva za šolstvo niso prejele odločitve, koliko slovenskih
učiteljev bo v letošnjem šolskem letu učilo na katerih od
imenovanih šol, koliko bo suplentov.

Na te nedoslednosti so predstavništvo italijanskih šolskih
oblasti v Trstu opozorili tako predstavniki slovenske šole v
zamejstvu kot tudi pedagoški svetovalec za slovenske šole v
zamejstvu g. Evgen Dujc kot predstavnik Republike Slovenije.

Utemeljitev
Republika Italija ima z mednarodnimi sporazumi jasno določene obveznosti do državnih šol s slovenskim učnim jezikom
na svojem državnem ozemlju, Republika Slovenija pa nesporen interes in dolžnost, da uresničevanje teh pravic slovenske
manjšine v Italiji dosledno brani.

PRILOGA: Podatki o zasedbi delovnih mest na šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem
V srednjih šolah (nižjih in višjih) so bili profesorji imenovani v
stalež (torej za nedoločen čas) 19.9.1994. V stalež so bili
imenovani z nekaj zamude, ker Ministrstvo za javno šolstvo ni
dobilo pravočasno seznama prostih delovnih mest, ki se oblikuje na osnovi predhodnih vpisov v šole (Organico di diritto).

Zadnja leta prihaja vedno znova do različnih zapletov in šikan,
ki so toliko bolj aktualne, ker želi italijanska država skrčiti
svojo predimenzionirano mrežo državnih šol zaradi omejevanja javnih izdatkov in notranjega dolga V okviru te politike pa
lahko pride do ukinjanja slovenskih šol, ki se brez upoštevanja specifike izgubijo v šolskem sistemu, prilagojenem za
60-milijonski narod.

Dejanske potrebe se pokrije potem, ko se oddelki v šolah
oblikujejo (Organico di fatto) - torej dejansko prosta mesta.
Če za prosta delovna mesta ni prijavljenih kandidatov, jih
izpolnijo s suplenti. Zamuda pri slovenskih šolah v primerjavi
z italijanskimi je bila minimalna, 4 dni. Pri osnovnih šolah je
bilo znano število potrebnih delovnih že od začetka šolskega
leta, imenovanja v stalež pa so prispela 5.10.1994, čeprav so
učitelji svoje delo opravljali od začetka. Od 24 prostih mest je
tako postalo 17 zasedenih za nedoločen čas, 7 pa je bilo
imenovanih za enoletne suplente. Pri italijanskih šolah so bila
imenovanja pravočasna, zamuda pri zasedbi delovnih mest v
slovenskih šolah je torej 35 dni.

Vsekakor pri potrditvi letošnjega seznama delovnih mest na
italijanskih državnih šolah s slovenskim učnim jezikom ne gre
za nedolžen upravno birokratski zaplet, ki vpliva na kvaliteto
pouka, pač pa za odraz in posledico resnih problemov, ki jih
ima manjšinsko šolstvo v Italiji.
Letošnji zapleti niso edini, ki opozarjajo na žgočo problematiko. Vlado smo že opozorili na poskuse ukinjanja oziroma
»združevanja« didaktičnih ravnateljev, na šole, ki so zaradi
»neizpolnjevanja« varnostnih in tehničnih predpisov naenkrat
ostale ob pričetku šolskega leta zaprte itd. Lanski zapleti ob
izvedbi izpopolnjevalnega seminarja za slovenske učitelje in

Podatki so zbrani na šolskem skrbništvu v Trstu.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Glaviča o
deležih gospodinjskih prihrankov od razpoložljivega prihodka in dinamiki gibanja
teh prihodkov v preteklih letih
Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča o deležih gospodinjskih prihrankov od razpoložljivega prihodka in dinamiki gibanja teh
prihodkov v preteklih letih, in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

3. Kaj namerava vlada ukreniti, da bi se ti prihranki povečali,
posebej sedaj, ko smo priča dokapitalizacije gospodarstva na
račun previsokih plač in socialnih transferjev?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za
finance, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

OECD je v The Economist objavila, kakšni so v posameznih
članicah deleži gospodinjskih prihrankov od razpoložljivega
prihodka v odstotkih. Ti deleži znašajo od 2 do 23% in so se v
zadnjih petih letih močno povečali.

1. Kakšen je delež gospodinjskih prihrankov od razpoložljivega prihodka v Sloveniji?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
sporoči svoje mnenje oziroma odgovor.

2. Kakšna je dinamika gibanja teh prihodkov pri nas v zadnjih
letih?
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnih svetnikov dr. Franceta
Vodopivca in dr. Petra Glaviča in podpredsednika državnega sveta Poldeta Bibiča v
zvezi z dvojnim državljanstvom
Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnih svetnikov dr. Franceta Vodopivca in dr. Petra Glaviča ter
na seji postavljeno vprašanje podpredsednika državnega
sveta Poldeta Bibiča v zvezi z dvojnim državljanstvom in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu zakona o
državljanstvu Republike Slovenije. 40. člen ni zahteval odpusta iz prejšnjega državljanstva, zato so vse te osebe obdržale
svoje prejšnje državljanstvo; od teh držav je odvisno, ali jih še
vedno štejejo za svoje državljane - npr. državljani BIH. Glede
na to, da je dvojno državljanstvo vedno stvar dveh držav, se po
našem mnenju lahko reši le z dvostransko pogodbo, samo
notranja zakonodaja tega problema ne more rešiti.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnih
svetnikov dr. Franceta Vodopivca, dr. Petra Glaviča in Poldeta
Bibiča in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

V tej skupini ima državljanstvo Republike Slovenije in hkrati
državljanstvo druge republiške bivše SFRJ naslednje število
oseb:

Sodeč po odmevu v medijih postaja vprašanje dvojnega
državljanstva v Sloveniji prvovrstno politično vprašanje. Ali so
razprave o dvojnem državljanstvu upravičene ali ne, bo
mogoče presoditi, ko bodo na voljo pravi podatki o številu
državljanov z dvojnim državljanstvom.

Republike Slovenije in Bosne in Hercegovine
Repu blike Slovenije in Republike Hrvaške
Republike Slovenije in Republike Srbije
Republike Slovenije in Republike Makedonije
Republike Slovenije in Republike Črne Gore

Vprašanja se glasijo:

- Drugo skupino oseb z dvojnim državljanstvom predstavljajo
osebe slovenske narodnosti, ki so se med obema svetovnima
vojnama ali neposredno po drugi svetovni vojni izselile iz
Slovenije, pa pred osamosvojitvijo Republike Slovenije niso
urejale svojega statusa v Republiki Sloveniji. Ker zakon o
državljanstvu Republike Slovenije ne pozna avtomatične
izgube državljanstva, so vse te osebe še vedno državljani
Republike Slovenije, v vseh letih bivanja v tujini pa so seveda
pridobile tudi državljanstvo države, v kateri živijo. Občinski
upravni organi, ki so pristojni za ugotavljanje državljanstva,
so po osamosvojitvi Republike Slovenije s centralno računalniško evidenco vnesli okoli 38.000 oseb;

1. Ali obstoji v Sloveniji evidenca državljanov z dvojnim državljanstvom in če obstoji, koliko je ljudi z dvojnim državljanstvom in sicer:
- slovenskim in italijanskim,
- slovenskim in nemškim oziroma avstrijskim,
- slovenskim in madžarskim,
- slovenskim in hrvaškim,
- slovenskim in državljanstvom katerekoli druge državne
enote bivše Jugoslavije ter
- slovenskim in drugim evropskim in ameriškim državljanstvom?

76.771
58.439
23.370
5.121
5.016

- Nastanek dvojnega državljanstva po redni naturalizaciji je
kot posebna olajšava omogočeno osebam slovenske narodnosti - izseljencem in njihovim potomcem do tretjega kolena
- dva zadržijo svoje prejšnje državljanstvo. Od osamosvojitve
do danes je na ta način pridobilo državljanstvo Republike
Slovenije 550 oseb.

2. Ali imajo v evropskih državah podobno število državljanov z
dvojnim državljanstvom, glede na število prebivalcev, kot v
Sloveniji? Katera država se nam po tem razmerju najbolj
približuje?
3. Ali v evropskih državah državljani z dvojnim državljanstvom
lahko opravljajo državne službe (administracija, policija, zavarovanje, kultura, šolstvo in drugo)?

Institut izredne naturalizacije prav tako omogoča pridobitev
državljanstva Republike Slovenije brez zahteve po odpustu iz
prejšnjega državljanstva. Od osamosvojitve dalje je na ta
način pridobilo slovensko državljanstvo 336 oseb. Istočasno
so te osebe zadržale svoje prejšnje državljanstvo, in sicer: 4
osebe so istočasno državljani Anglije; 10 oseb je državljanov
Švedske; 95 državljanov Republike Hrvaške; 75 Republike
Srbije; 81 Republike Bosne in Hercegovine; 5 Republike
Makedonije, 2 osebi državljana Republike Črne Gore; 6 oseb
državljani ZDA; 6 Avstrije; 17 ZR Nemčije; 13 Italije; 6 Švice; 1
Danske; 1 Venezuele, 3 Madžarske; 1 Argentine; 3 Kanade; 1
Poljske; 3 državljani Skupnosti neodvisnih držav; 1 Sri Lanke;
1 Bolgarije ter 1 oseba z državljanstvom Češke Republike.

4. Kakšno izjavo o lojalnosti morajo dati ob sprejemu državljanstva kandidati v evropskih državah in kakšno pri nas?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v
roku 30 dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
Na prvo vprašanje, ki zadeva podatke o dvojnih državljanih,
odgovarjamo naslednje:

Na vprašanje, ali imajo v evropskih državah podobno število
dvojnih državljanov glede na število prebivalcev kot v Sloveniji, pojasnjujemo:

1. Zakon o varstvu osebnih podatkov je zaradi zaščite integritete posameznika in njegovih pravic določil, da je treba z
zakonom določiti podatke, ki se o posamezniku zbirajo in
obdelujejo. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije
določa, da Ministrstvo za notranje zadeve vodi centralno
evidenco državljanstva. Za državljane Republike Slovenije, ki
imajo tudi tuje državljanstvo, vsebuje evidenca poleg ostalih
predpisanih podatkov tudi podatke o tujem državljanstvu in
čas njegove pridobitve. V večini primerov se ta podatek zbira
neposredno od posameznikov.

2. Ministrstvo za notranje zadeve na to vprašanje ne more
zadovoljivo odgovoriti, ker ne razpolaga s temi podatki. V
Evropi menijo, da lahko dvojno državljanstvo ustvarja probleme, ki izhajajo iz zasebnega prava, vendar pa se to
področje lahko rešuje s Konvencijo o mednarodnem zasebnem pravu ter se status oseb ne veže na njeno državljanstvo,
temveč na prebivališče.

Glede na to Ministrstvo za notranje zadeve razpolaga z okvirnim številom oseb, za katere je znano, da imajo poleg državljanstva Republike Slovenije še kakšno drugo državljanstvo:

V zvezi z vprašanjem, ali v evropskih državah državljani z
dvojnim državljanstvom lahko opravljajo državne službe
(administracija, policija, zavarovanje, kultura, šolstvo in
drugo), razpolagamo z delnimi podatki:

- cca 170.000 državljanov drugih republik, ki so pridobili
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Evrope, smo prišli do podatka, da v posameznih državah
zahtevajo izjavo o lojalnosti pred vročitvijo odločbe o sprejemu. Tako na primer na Danskem, kjer parlament s sklepom
podeli državljanstvo tujcu, morajo tujci ob vročitvi obvezno
podati izjavo o lojalnosti. Naš zakon ne določa, da mora
prosilec za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ob
vročitvi podati izjavo o lojalnosti. Pogoj »lojalnosti« se ugotavlja v samem postopku za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije. 8. točka prvega odstavka 10. člena zakona o
državljanstvu Republike Slovenije zajema v bistvu vse tiste
elemente, ki predstavljajo lojalnost državi. Pomeni, da je
glede na vedenje tujca v preteklem obdobju potrebno sklepati
o njegovi pripravljenosti za izpolnjevanje dolžnosti državljana
Republike Slovenije v prihodnje.

3. V evropskih državah lahko državljani z dvojnim državljanstvom opravljajo določene državne službe. Temeljni pogoj je
seveda državljanstvo in stalno prebivališče takšne osebe.
Vendar imajo skoraj vse evropske države v svojih zakonih o
državljanstvu določila, da lahko odvzamejo državljanstvo svojemu državljanu, če aktivno deluje v tuji oboroženi sili. Pogosto ločujejo pridobitev državljanstva po rodu in naturalizaciji.
Portugalska ustava recimo določa, da mora biti predsednik
države portugalski državljan po rodu.
Kar zadeva izjavo o lojalnosti, ki jo morajo dati ob sprejemu
državljanstva kandidati v evropskih državah, odgovarjamo:
4. Na posvetih s področja državljanstva, ki jih organizira Svet

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Fedja Klavore o
spremembi zakona o Triglavskem narodnem parku glede onemogočanja nakupa
nepremičnin tujcem
dejansko lahko predstavlja.

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Fedja Klavore v zvezi s spremembo zakona o
Triglavskem narodnem parku glede onemogočanja nakupa
nepremičnin (objektov in zemljišč) tujcem in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo v roku 30 dni
sporoči mnenje oziroma odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
V zvezi z vprašanjem državnega svetnika Fedja Klavore o
predvidenih ukrepih za spremembo zakona o Triglavskem
narodnem parku, ki bi tujcem onemogočali nakup nepremičnin (objektov in zemljišč), pred kratkim smo ga v skladu s
prehodom upravnih pristojnosti za področje varstva narave
dobili v reševanje od Ministrstva za kulturo, vam sporočamo
naslednje:

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Fedja Klavore in predlaga Ministrstvu za kulturo, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:

V Sloveniji je nakup nepremičnin za tuje državljane urejen z
Ustavo Republike Slovenije ter na podlagi Ustavnega zakona
o izvedbi Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1-6/91), ki je dopustil
smiselno uporabo zveznega zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR, Ur. I. SFRJ, št. 6/80, 36/90). Iz *eh
predpisov izhaja jasna prepoved pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Zato je nakupovanje zemljišč in objektov s strani tujcev,
ki jih navaja državni svetnik Fedja Klavora kot primere na
območju Triglavskega narodnega parka, pravno nično in taka
pravna razmerja ne morejo imeti nikakršnih lastninsko pravnih posledic.

Kdaj bo Vlada oziroma odgovorno ministrstvo spremenilo
Zakon o Triglavskem narodnem parku vsaj glede tega, da bo
tujcem dejansko onemogočen nakup nepremičnin (objektov
in zemljišč)?
To vprašanje je tem bolj utemeljeno, ker je Ministrstvo za
kulturo februarja 1993 s posebnim navodilom in tolmačenjem
onemogočilo vsakršno prodajo družbenih zemljišč v osrednjem in robnem območju parka in sicer z utemeljitvijo, da so
vsa zemljišča v obeh območjih naravna znamenitost in s tem
prodaja ni mogoča niti domačinom.
Ob dejstvu, da celo tujci na različne načine kupujejo zemljišča
in objekte v parku, in ob napovedih liberalizacije nasploh je
sprememba omenjenega zakona vsaj v tem oziru nujna.
Dejansko stanje je v posmeh zakonu o parku in o naravni in
kulturni dediščini, saj država za nakupe tako obsežnih zemljišč nima sredstev, nad dejanskim dogajanjem pa ne nadzora.

Glede pobude, naj se spremeni zakon o Triglavskem narodnem parku tako, da bo tujcem dejansko onemogočen nakup
nepremičnin, menimo, da je najprimerneje vključiti osnovno
misel in skrb te pobude v novo nastajajoči zakon o stvarnih
pravicah tujcev, ki ga pripravljajo pristojni vladni resorji. V
njem bo v tem pogledu tudi vključeno vprašanje pridobivanja
stvarnih pravic tujcev v zavarovanih območjih narave, torej
tudi za območje sedanjega Triglavskega narodnega parka.
Zakon bo Vlada RS predvidoma meseca maja poslala v obravnavo državnemu zboru.

Državni svet opozarja, da je navedeno tolmačenje ZA ROBNO
OBMOČJE PARKA povsem nedomišljeno in usmerjeno proti
razvoju, ki ga sam zakon podpira v osnovnem členu. Cilj
zakona je razvoj območja v skladu s kulturno tradicijo avtohtonega prebivalstva, ne pa obratno, kar omenjeno navodilo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državne svetnice Majde Šlajmer Japelj
glede spremljanja učinka sistemskih sprememb na dostopnost do zdravstvenih
služb
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja
sve,nice Ma de
i Šlajmer Japelj v zvezi s spremljanjem
učinka sistemskih sprememb na dostopnost do zdravstvenih
služb in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj in predlaga Ministrstvu za
zdravstvo, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
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Pred dobrim letom je Državni svet Republike Slovenije sprejel
pobudo, na osnovi katere je Ministrstvu za zdravstvo postavil
vprašanje, katera institucija bo spremljala učinke sprememb v
organizaciji zdravstvene službe na dostopnost do te službe in
na zdravje prebivalcev Slovenije.
Državni svet je dobil odgovor, da bo to Inštitut za varovanje
zdravja. Do danes pa ni imel priložnosti, da bi dobil kakršnokoli pregledno poročilo ali pregled vsaj osnovnih kazalcev
zdravja.
V strokovnih krogih in v javnosti se vedno pogosteje pojavljajo naslednja vprašanja:
I. Kakšen je slovenski model primarnega zdravstvenega varstva, ki bo smiselno združeval javne službe in privatno prakso
brez ogrožanja že dosežene kvalitete (dispanzerske metode
dela, multidisciplinarni zdravniški tirni)?
II. Kako je z dostopnostjo do zdravstvene službe?
- Sklepajo privatni zobozdravniki pogodbe z zdravstvenimi
zavarovalnicami?
- Če ne, je še dovolj zobozdravnikov, ki so zaposleni v
zdravstvenih domovih?
- Kakšni so trendi v dentalnem zdravju odraslih?
III. Ali je povsod zagotovljena preventiva za posamezna ogrožena delovna mesta; ali ima medicina dela še strokovni nadzor nad vsemi delovnimi organizacijami v Sloveniji?
Državni svet želi predstavitev metod in indikatorjev, ki spremljajo zdravstveno stanje prebivalcev ob velikih organizacijskih
spremembah, kot npr.:
1. organigram služb primarnega zdravstvenega varstva, upoštevaje novo strukturo lokalne samouprave,
2. organizacijsko shemo zdravstvenih domov z integrirano
privatno prakso.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30
dni sporoči mnenje oziroma odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
Državni svet Republike Slovenije je poslal dne 7.11.1994
sklep, s katerim predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da prouči
vprašanja državne svetnice Majde Šlajmer Japelj in sporoči
mnenje oziroma odgovore. Ministrstvo za zdravstvo je proučilo vprašanja in daje naslednje odgovore:
1. Osnovni kazalci zdravja so zajeti v vsakoletnem poročilu, ki
ga za našo državo pripravi Inštitut za varovanje zdravja v
obliki kazalcev Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
Teh kazalcev je preko 130. Primerjalne kazalce za leta 1980 do
1992 prilagamo. Objavljeni so tudi v prilogah Plana zdravstvenega varstva do leta 2000, ki so jih prejeli vsi državni svetniki.
2. V Državnem zboru R Slovenije je v obravnavi Plan zdravstvenega varstva R Slovenije (Zdravje v Sloveniji do leta 2000,
Nacionalni program, april 1994), ki na področju primarnega
zdravstvenega varstva vključuje priporočila WHO o prihod-

njem razvoju zdravstvenega varstva. Sestavna dela Plana sta
tudi Mreža javne zdravstvene službe in Strategija razvoja
zdravstva v R Sloveniji. Ugotovimo lahko, da je organiziranost
zdravstvenega varstva v Sloveniji že v preteklosti ustrezala
razvojnim težnjam primarnega zdravstvenega varstva. Pretežni del njegove vsebine so prevzeli in izvajajo zdravstveni
domovi kot integrirani preventivno kurativni centri primarnega zdravstvenega varstva, zavodi za zdravstveno varstvo in
obratne ambulante. Do sprejema nove zdravstvene zakonodaje leta 1992 so dejavnost opravljali izključno javni zdravstveni zavodi. Po tem letu pa se na področju primarnega
zdravstvenega varstva močno uveljavlja tudi zasebna zdravstvena dejavnost. Ministrstvo za zdravstvo si prizadeva, da
razvijanje mešane javno-zasebne zdravstvene dejavnosti v
mreži javne zdravstvene službe, pa tudi zunaj nje, ne bi
ogrozilo celovitega zdravstvenega varstva, zadovoljive
dostopnosti do zdravstvenih storitev in zdravljenja ali znižalo
doseženi zdravstveni standard prebivalcev Slovenije.
3. V sedanji fazi prehoda v mešano zdravstveno dejavnost je
največje zanimanje za zasebno zdravstveno dejavnost na
področju zobozdravstva (predvsem zobozdravstva za odrasle). Zobozdravniki, ki zapuščajo javne zdravstvene zavode in
se odločajo za zasebno zobozdravstveno dejavnost, najčešče
dobijo tudi koncesijo za delo v mreži javne zdravstvene
službe. Kot koncesionarji sklepajo tudi pogodbe za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja z ZZZS. Med 393 pogodbami z zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki jih je v letu 1994 sklenil ZZZS, je kar 146
zobozdravnikov (43%). V Sloveniji opravlja zasebno zobozdravstveno dejavnost že 13,8% vseh zobozdravnikov. Največ
jih je v območju Celja in Kopra, najmanj pa v območju Maribora.
Ministrstvo za zdravstvo meni, da dostopnost do zobozdrav- ,
stvenih storitev na račun ZZZS ni ogrožena. Izjeme so nekateri zobozdravniki specialisti, ki zapuščajo javne zdravstvene
zavode in kot zasebni zdravstveni delavci ne želijo z ZZZS
sklepati pogodb o opravljanju zobozdravstvenih storitev pod
pogoji, ki veljajo za zdravstveno dejavnost v mreži javne
zdravstvene službe. Sedanji predpisi pa ne dajejo podlage, da
bi jih temu zavezali.
V zvezi z razvojnimi trendi v zobozdravstvenem varstvu odraslih predvidevamo, da bo zasebni zobozdravstveni dejavnosti
sledilo tudi postopno izločanje pravic do zobozdravstvenih
storitev za odrasle iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Seveda se bo to dogajalo le v primeru, če se bo državni zbor
ob sprejemanju Plana zdravstvenega varstva odločil za
postopno racionalizacijo pravic iz javnega zdravstvenega
zavarovanja in za njihovo usklajevanje z razpoložljivimi javnimi sredstvi.
4. Načeloma velja, da preventiva ni preveč privlačna za
zasebno zdravstveno dejavnost. Zato Ministrstvo za zdravstvo
posveča pri podeljevanju koncesij zasebnim zdravstvenim
delavcem posebno pozornost zavarovanju izvajanja preventivne zdravstvene dejavnosti. Zelo pereč je položaj zlasti na
področju medicine dela. V preteklosti je imela medicina dela
vso družbeno podporo. V zadnjih letih pa ji vodilni delavci
(management) v podjetjih niso več naklonjeni. Obratne ambulante zapirajo, zdravniki v njih pa vse bolj opravljajo le kurativno zdravstveno dejavnost. Ocenjujemo, da je medicina dela
močno ogrožena in da terja hitro in učinkovito ukrepanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Antona Hrastelja v
zvezi s predložitvijo zakona o finančni izravnavi
Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Andreja Mrastelja v zvezi z zakonom o finančni
izravnavi in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Andreja Hrastelja in predlaga Ministrstvu za

finance, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Ali je Vlada Republike Slovenije poslala Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo zakon o finančni izravnavi,
kot je bilo obljubljeno na 38. seji Državnega sveta Republike
Slovenije, dne 3.10.1994?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnih svetnikov Branka Matkoviča in
dr. Dušana Pluta za financiranje, izgradnjo in prekategorizacijo lokalne ceste
Črnomelj - Stranska vas - Strekljevec - Jugorje
državni in meddržavni ravni. Za naše gospodarstvo bo
dodatna možnost za hitrejši razvoj, saj bo omogočala večji
pretok blaga in ljudi.

Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne
16.11.1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval
pobudo državnih svetnikov Branka Matkoviča in dr. Dušana
Pluta za financiranje, izgradnjo in prekategorizacijo LC (2507)
Črnomelj - Stranska vas - Strekljevec - Jugorje (priključek
na M4) iz lokalne ceste v regionalno in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Navedena cesta je pomembna tudi z obrambnega vidika, saj
omogoča »pokrivanje« območja Bele krajine po diagonali in
je lahko rezervna komunikacija ob morebitnih blokadah M4 in
RC 327.

SKLEP

Sedanje stanje na LC 2507 na relaciji Črnomelj - Stranska vas
- Jugorje je naslednje:

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnih
svetnikov Branka Matkoviča in dr. Dušana Pluta in predlaga
Ministrstvu za promet in zveze, da pobudo preuči in nanjo
odgovori.

- asfalt od križišča z R 335 (Črnomelj - Vinica) v dolžini
3000 m,
- makadam od Stranske vasi v dolžini 3400 m,
- asfalt v Stranski vasi v dolžini 1050 m,
- makadam v dolžini 4150 m do vasi Štrekljevec,
- asfalt do Osojnika v dolžini 1170 m,
- rekonstruirana cesta (novi asfalt) od Osojnika v dolžini
1180 m,
- grobo planirano v dolžini 100 m,
- makadam do odcepa za Maline v dolžini 2950 m (v letošnjem planu in izvedbi je 500 m rekonstrukcije v tem odseku),
- asfalt do priključka na RC na Jugorju v dolžini 1000 m
(metliški del ceste).

V dolgoročnih in srednjeročnih planih občine Črnomelj je
omenjena cesta opredeljena kot prednostna investicija. V
občinskem proračunu je bilo zato vsako leto zanjo namenjenih nekaj sredstev, ki so bila oplemenitena še s sredstvi za
razvoj demografsko ogroženih območij. Tako je bilo 7,4 km že
rekonstruiranih, 10,6 km pa je še nerekonstruiranih in makadamski izvedbi. Skupna dolžina je 18 km.
Geografsko gledano je LC št. 2507 cesta, ki po najkrajši trasi
povezuje bodoči mednarodni mejni prehod Vinica (s povezavo na AC Zagreb - Reka pri Bosivljevem) z AC Ljubljana Zagreb, v drugi smeri Novo mesto - Litija - Posavje , Štajersko, prav tako je cesta povezava med RC 327 (Vinica Žuniči - Adlešiči - Črnomelj - Žužemberk - Ivančna Gorica)
in M4 (Metlika - Novo mesto).

Poleg že omenjenih ima ta cesta tudi velik politični pomen.
Precejšnji del, ki gravitira na to povezavo, je namreč demografsko ogrožen.
Z dograditvijo ceste bi zadržali poseljenost teh območij, še
več, ljudje bi se vračali v te kraje. Pa ne samo v te, temveč v to
občino in Belo krajino nasploh, saj bi to pomenilo tesnejšo
vez s preostalim delom države onstran Gorjancev.

Ekonomsko pomeni ta cesta v prihodnje prihranek goriva, v
stroških vzdrževanja vozil, času vožnje, večjo možno obremenitev idr. To je pomembno za osebni, avtobusni in tovorni
promet. Po oceni strokovnjakov oz. študiji bo dnevna obremenitev do 3000 vozil (PLDP), kasneje pa še več, ko bodo
zgrajene AC, ki jih bo povezovala. Za Belo krajino pomeni ta
cesta izredno pomembno povezavo na lokalni, regionalni,

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v
roku 30 dni sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Fedje Klavore v
zvezi s prevzemom upravnih nalog in delavcev po zakonu o upravi ter financiranju
nalog
Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne 16. 11.
1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja
državnega svetnika Fedje Klavore v zvezi s prevzemom upravnih nalog in delavcev po zakonu o upravi in financiranju nalog
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

1. Ali bo posledica odločitev v gradivu (na državno raven bodo
prenešene vse naloge, ki jih opravljajo delavci na v nadaljevanju navedenih področjih posameznih ministrstev) IZPAD
VSEH SREDSTEV ZA TA PODROČJA V NOVIH OBČINAH?
2. Zakaj je na primer - pri Ministrstvu za kulturo - navedeno
področje:

SKLEP

- občinska ZKO

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika Fedje Klavore in predlaga Ministrstvu za
finance, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

ZKO ni področje, temveč del občinske službe, ki sploh ne
opravlja upravnih nalog. Če bi bil namen tega določila
začasno urediti položaj dejavnosti in ljudi, ki delujejo na
področju kulture, ta pa je v pristojnosti novih občin (dejansko
naj bi bila delno zadeva pokrajine), bi po istem principu
morali navesti tudi Ministrstvo za šolstvo in šport (sploh ni
navedeno) in s tem rešiti položaj dejavnosti in delavcev
športne zveze.

Za razmejitev financiranja novih in lokalnih skupnosti in
financ, potrebnih za nove upravne enote, ste 28.10.1994 vsem
predsednikom IS skupščin občin poslali posebno gradivo
(št.403-14) z vprašalniki. Ob že sproženem postopku za
oceno ustavnosti 101. člena zakona o upravi in določil posameznih členov zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, s katerim naj bi se ugotovilo, kaj so upravne
zadeve lokalnega pomena in kaj državne, se postavljajo ob
omenjenem gradivu še dodatna vprašanja v zvezi z prilogo 5
omenjenega gradiva (opredelitev resornih ministrstev o prenosih delavcev in nalog na državno raven):

3. Zakaj Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ni navedeno in kako bo reševan status dejavnosti in ljudi, ki opravljajo razvojno — pospeševalne naloge - predvsem v razvojno
šibkih (demografsko ogroženih) občinah? To enako
pomembno vprašanje, ki prav tako zadeva nove občine 14

predvsem pa pokrajino in enako upravne enote - že doslej
nikoli ni bilo ustrezno reševano (tudi zakon o organizaciji
ministrstev in osnutek zakona o razvojno šibkih območjih ga
še ne rešujeta na ustrezen način). Ti posamezniki delujejo v
okviru nalog, ki jih financirata Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj in Ministrstvo za kmetijstvo (inicialni razvojni
projekti, pomoč pri razpisu za demografski tolar, projekti za
celovit razvoj podeželja...).
Smotrna rešitev bi bila v okviru agencij, ki bi jih morale skupaj
financirati občine in država, oz. lastna dejavnost na trgu.
Popolno zanemarjanje dejavnosti, ki se je razvila ob nalogah
(utemeljenih ob dveh zakonih, sprejetih v letu 1990 oziroma
1991) bo imelo težke posledice pri pospeševanju skladnega

razvoja - predvsejn podeželja. Najtežje pa bodo prav gotovo
med ljudmi, ki tovrstno pomoč nujno potrebujejo.
Če je namen prenosa omenjenih dejavnosti in ljudi le začasna
kratkotrajna rešitev, ki naj bi preprečila nekontroliran razpad
služb, bi moralo biti to pojasnjeno v gradivu. Skladno s tem bi
seveda morale biti tudi rešitve v zakonu o financiranju občin,
ki se s takimi odločitvami dejansko že uveljavlja, čeprav ga ni
še nihče niti videl, še manj pa sprejel.
*■
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Toneta Hrovata v
zvezi z obratovanjem Nuklearne elektrarne v Krškem
Nuklearna elektrarna Krško ima v pravnem prometu vsa pooblastila in odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne 16. 11.
1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja
državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi z obratovanjem
Nuklearne elektrarne v Krškem (glede na odnose Slovenija Hrvaška) in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Firma podjetja je »NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO,
popolna odgovornost«. Sedež podjetja je v Krškem, Vrbina
12.
Osnovna dejavnost Nuklearne elektrarne Krško je proizvodnja
električne energije.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika Toneta Hrovata in predlaga Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

Nuklearna elektrarna Krško še ni olastninjena po relevantni
zakonodaji, ker pogajanja še niso zaključena.
2.
Nuklearna elektrarna Krško dobavlja elektrogospodarstvom
Republike Slovenije in Republike Hrvaške, v skladu s pogodbenimi dokumenti, vsakemu po 50% proizvedene električne
energije.

Vprašanja se glasijo:
Glede na odnose Slovenija - Hrvaška ter s tem povezana
različna vprašanja lastnine in dediščine Jugoslavije, posebno
pa varnosti zaradi lokacije Nuklearne elektrarne v Krškem, se
postavljajo naslednja vprašanja:

Obe elektrogospodarstvi plačujeta Nuklearni elektrarni Krško
na osnovi izstavljenih mesečnih faktur za dobavljeno električno energijo in razpoložljivo moč.

1. Kakšen je pravni status Nuklearne elektrarne Krško (ali je
slovenska ali je hrvaška)?
2. Kako se plačuje energija in kako stroški obratovanja delež plačil Slovenije in Hrvaške?
3. Koliko vzdrževalnih in investicijskih poslov dobijo kot zunanji izvajalci slovenska podjetja in koliko hrvaška?
4. Kakšna je kadrovska zasedba pri rednem poslovanju, pri
vzdrževanju varnosti objekta in kakšna je kadrovska politika
zaposlovanja?

Stroškov investicijskih kreditov Nuklearna elektrarna Krško
ne fakturira elektrogospodarstvu Hrvaške, ker jih le-to plačuje samo, za slovenskega kupca pa so v ceni zajeti tudi
stroški vračila obresti za najete kredite slovenskega dela
investicij ob izgradnji NE Krško.
3.
Pri oddaji vzdrževalnih in investicijskih poslov upošteva
Nuklearna elektrarna Krško konkurenčnost potencialnih izvajalcev s poudarkom na kvaliteti, tehnološki usposobljenosti,
izkušnjah in ceni in zato dela ne oddaja po ključu lastništva
držav. Po pregledu pogodb je glede na vrednost približno
petina nabav blaga in storitev iz Hrvaške, dve petini nabav je iz
Slovenije in tri petine iz drugih držav.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v roku 30 dni sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Na vprašanja državnega svetnika Toneta Hrovata v zvezi z
Nuklearno elektrarno Krško posredujemo naslednje odgovore:

4.
V Nuklearni elektrarni Krško je trenutno zaposlenih 596 delavcev, od tega 150 delavcev z visoko stopnjo izobrazbe, 50 z
višjo stopnjo in 238 s srednjo stopnjo strokovne izobrazbe.
Ostali delavci imajo nižjo stopnjo strokovne izobrazbe. Velika
večina delavcev ima izobrazbo tehnične usmeritve. Pogoji in
znanja mnogih delavcev v NE Krško so specifični, zato je
zaposlen kader, ki ustreza strokovnim kriterijem za delo v NE
Krško. Med zaposlenimi je 109 hrvaških državljanov, od tega
104 z delnimi dovoljenji in pet delavcev z osebnimi dovoljenji.

1.
Nuklearna elektrarna Krško je družbeno podjetje, vpisano v
sodni register Temeljnega sodišča Novo mesto, Enote v
Novem mestu, dne 29. 2. 1984 pod št. Srg 56/84, kot enovita
delovna organizacija.
Investitorji v Nuklearno elektrarno Krško so elektrogospodarske organizacije Slovenije in Hrvaške. Slovensko in hrvaško
elektrogospodarstvo imata tudi pravico do koriščenja celotne
razpoložljive moči in energije, ki jo proizvede Nuklearna elektrarna Krško.

Nuklearna elektrarna Krško praviloma zaposluje mlade strokovnjake in jih usposablja za različna dela po programih, ki so
predpisani za jedrske elektrarne.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška za
sprejem zakona o financiranju lokalnih skupnosti
kovala celovite zakonodaje. Očitno pa je, da občine izgubljajo
pristojnosti in finančna sredstva.

Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji, dne 22. 11.
1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo
državnega svetnika Franca Glinška, da Državni svet Republike
Slovenije na podlagi 97. člena ustave Republike Slovenije
predlaga državnemu zboru, da po hitrem postopku sprejme
zakon o financiranju lokalnih skupnosti (občin), in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

2. Pred dokončnim oblikovanjem predloga zakona je
potrebno najpozneje do 30. 11. 1994 pridobiti pisno mnenje
Ministrstva za finance in Službe vlade za lokalno samoupravo
predvsem glede osnovnega predloga, kaj pomeni 8,5% bruto
domačega proizvoda, ki naj bi ga s tem zakonom zagotovili za
financiranje lokalnih skupnosti.

1. Pobudo državnega svetnika Franca Glinška se sprejme, saj
na področju financiranja lokalne samouprave država ni izobli-

3. Po pridobitvi strokovnih mnenj naj strokovna služba državnega sveta pripravi dokončno obliko predloga zakona.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Dušana
Milenkoviča glede pridobitve slovenskega državljanstva
da so se potni listi, izdani na podlagi zakona o potnih listinah
državljanov SFRJ, uporabljali še dve leti - to je do 25. 6.1993.
To pomeni, da se osebe, ki so na podlagi zakona o tujcih
postali tujci, v Republiki Sloveniji niso mogle več izkazovati s
takimi potnimi listinami. Torej jih ni bilo več mogoče in
dopustno uporabljati kot veljavne potne liste, saj je s pravnega vidika naše države prenehala vsaka pravna zveza do teh
potnih listin ter zanje ni več nikakršne pravne podlage.
Menimo, da o odvzemu tovrstnih listin ni potrebno izdajati
nobenih individualnih pravnih odločb. Gre namreč za
splošne, za vse prizadete enake zakonske posledice nastalnega stanja, ki jih je treba torej kot take tudi obravnavati. Ker
pri tem tudi ne gre za kakršnokoli odločanje o kakšni pravici,
temveč le za uskladitev z dejanskim in pravnim stanjem, bi
dejansko v teh primerih moral zadoščati odvzem takega potnega lista z izdajo ustreznega potrdila ter dostava potnega
lista po kraju njegove izdaje pristojnemu občinskemu upravnemu organu za notranje zadeve, hkrati z napotitvijo imetnikov teh potnih listov na te organe. Ti organi so bili dolžni
ugotoviti, ali in kako ima tujec urejen status prebivanja oziroma zadrževanja na območju Republike Slovenije v skladu z
zakonom o tujcih (izdaja osebne izkaznice za tujca, eventualno potnega lista za tujca itd.).

Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji, dne 22. 11.
1994. v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje
državnega svetnika Dušana Milenkoviča glede pridobitve slovenskega državljanstva in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Dušana Milenkoviča in predlaga Ministrstvu za
notranje zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Kdaj misli Ministrstvo za notranje zadeve rešiti okoli 2000
prošenj za sprejem v slovensko državljanstvo? Prosilcem so
bili odvzeti osebni dokumenti, kot osebne izkaznice in potni
listi. S tem nimajo niti statusa tujca ter tako ne morejo potovati, oteženo pa jim je s tem tudi preživljanje. Ta slovenska
problematika traja že polni dve leti.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v
roku 30 dni sporoči odgovor.

Enak postopek velja tudi za odvzem slovenske osebne izkaznice tujcem, ki so jih pridobili na podlagi zakona o osebni
izkaznici in do katerih kot tujci niso več upravičeni.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
Pripravili smo odgovor na vprašanje, ki ga je Državni svet
Republike Slovenije naslovil na Ministrstvo za notranje zadeve.

Glede začasnega zasega, uničenja in nato vrnitve (ne pa
odvzema) osebne izkaznice državljanom nekdanje SFRJ, ki si
v rokih, določenih z zakonom o državljanstvu (40. člen) niso
urejali državljanstva Republike Slovenije, je pravna podlaga v
81. členu zakona o tujcih. Osebe iz drugega odstavka 81.
člena so si morale po tem, ko so zanjo začele veljati določbe
zakona o tujcih, urejati status tujca, in sicer kot:

Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije ni znano,
od kod gospodu državnemu svetniku Dušanu Milenkoviču
podatek o 2000 nerešenih prošnjah za sprejem v državljanstvo. Nerešenih je namreč še 9.584 prošenj za redno naturalizacijo, ki jih rešujemo po vrstnem redu, tako kot so prispele
na Ministrstvo za notranje zadeve. Vse te osebe so tujci in bi
morali imeti v skladu s predpisi urejen status tujca, torej
veljavne listine za tujca, kar podrobneje pojasnjujemo v nadaljevanju. Nerešenih ostaja še 296 vlog, ki so jih vložile stranke
po 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Za
te osebe je Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije določil,
da so izenačene z državljani Republike Slovenije. Da vloge teh
oseb še niso rešene, obstajajo za vsak konkreten primer
podatki o morebitnih zadržkih za sprejem v državljanstvo. Ker
samo podatki o zadržkih za izdajo odločbe ne zadostujejo, je
treba ugotavljati materialno resnico oziroma izpeljati celoten
ugotovitveni postopek, ki vključuje več udeležencev, tako
služb in organov kot fizičnih oseb - prič.

- tujec s stalnim prebivališčem ali
- kot tujec z začasnim prebivališčem.
Po določbi 49. člena zakona o tujcih mora tujec, ki ima stalno
prebivališče, zaprositi za osebno izkaznico za tujca v roku 30
dni od pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje. Osebna
izkaznica za tujca se izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje za
začasno prebivanje, če to zahteva. Tujec mora imeti veljavno
osebno izkaznico za tujca pri sebi in velja kot dokument za
dokazovanje istovetnosti.
V skladu s 3. členom zakona o tujcih smejo tujci v Republiko
Slovenijo vstopati in v njej prebivati na podlagi veljavne potne
listine. Zato si morajo vsi tujci (tudi državljani nekdanje SFRJ),
ki niso bili sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije ali zanj
niso zaprosili, pridobiti veljavno potno listino svoje države.
Izdaja nekaterih dovoljenj (delovni vizum, poslovni vizum,

Po sprejemu novega zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91, letnik I) so do slovenskih potnih listov upravičeni samo slovenski državljani s tem
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ljani Bosne in Hercegovine na Veleposlaništvu Republike
Bosne in Hercegovine v Ljubljani, državljani Srbije in Črne
Gore na Veleposlaništvu nekdanje SFRJ v Trstu, Gradcu, na
Dunaju in drugod, državljani Hrvaške na Veleposlaništvu
Republike Hrvaške v Ljubljani in državljani Makedonije na
Veleposlaništvu Makedonije v Ljubljani.

dovoljenje za začasno prebivanje) pa je tudi vezana na veljavnost tujčeve potne listine. Zakon o tujcih v izjemnih primerih
določa, v členih od 44 - 48, možnost izdaje potnega lista za
tujca.
Pri svojem delu ugotavljamo, da si državljani nekdanjih republik SFRJ lahko pridobijo potni list svoje države: tako držav-

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Toneta Hrovata v
zvezi z izdajanjem dokumentov za slovenski proizvod
kanu, da uporabi Slovenijo in slovensko kmetijstvo za smetišče zastarelih tehnologij.

Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji, dne 22. 11.
1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanji
državnega svetnika Toneta Hrovata o izdajanju dokumentov
za slovenske proizvode in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj v roku 30 dni sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ

SKLEP

Na vprašanji državnega svetnika Toneta Hrovata posredujemo
naslednje odgovore:

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Toneta Hrovata in predlaga Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, da vprašanji preuči in nanju odgovori.

Ob navedenem dodatku je traktor slovenski proizvod, ob
katerem naj bi bilo vgrajenih več kot 50% delov slovenske
proizvodnje.

Na podlagi pooblastila Vlade Republike Slovenije izdaja v letu
1894 potrdila, da se neko blago proizvaja (oziroma ne proizvaja) v Sloveniji, Gospodarska zbornica Slovenije. Na podlagi
potrdil, da se blago v Sloveniji ne proizvaja, lahko pravne
osebe, podjetniki - posamezniki oziroma zasebniki in kmetje
glede na uredbo o merilih, ki se uporabljajo pri znižanju
carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje »prosto«
za uvoz blaga v letu 1994 (Ur. I. RS, št. 67/93, 14/94, 19/94, 35/
94 in 71/94) uvažajo opremo brez plačila carine, surovine in
reprodukcijski material pa po 70% nižji carinski stopnji, kot je
predpisana v carinski tarifi. Operativna navodila o izdajanju
potrdil ter obrazci zahtevkov za potrdila so na voljo v vseh
območnih zbornicah, strokovnih združenjih, Obrtni zbornici
Sloveniji in v Službi za ekonomske odnose s tujino pri Gospodarski zbornici Slovenije.

2. Kako to, da se inštitucije, ki so izdale dokument o slovenskem proizvodu (traktor Univerzal), niso odločile za stroj, ki bi
omogočal zdravo delo, predvsem pa varno delo pri kmetijski
pridelavi?

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ni seznanjeno, da
bi bil izdelan dokument, ki opredeljuje, da je v izdelku traktor
Universal 50% delov slovenske proizvodnje.

Vprašanji se glasita:
1 • Kdo izda in kako je možno, da izda dokument o slovenskem
proizvodu (potreba za oprostitev oz. carinjenje uvoženega
blaga in proizvodov) za traktorje Univerzal romunske proizvodnje ob slovenskem dodatku električne opreme?
Obrazložitev

Predlagamo, da drugo vprašanje naslovite na institucijo, ki je
izdala dokument o »slovenskem proizvodu«, to je Gospodarska zbornica Slovenije. Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj ne izdaja dokumentov o tem, da se nek proizvod
proizvaja ali ne proizvaja v Republiki Sloveniji.

Obrazložitev
Omenjeni traktor je neustrezne kvalitete, ne ustreza zahtevam
za varnost in zdravo delo (30 let stara italijanska licenca). Tak
ukrep slovenskih inštitucij omogoča zahodu, vzhodu in Bal-

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Jožeta
Zupančiča za dopolnitev zakona o dohodnini
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji, dne 7.12.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnoga svetnika dr. Jožeta Zupančiča za dopolnitev zakona o
dohodnini in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Krivično je, da se kot olajšava za odmero dohodnine upošteva
vplačan krajevni samoprispevek, ne upoštevajo pa se tista
sredstva zavezancev dohodnine, ki na podlagi dogovora med
krajevno skupnostjo in krajani prispevajo znatne zneske za
izgradnjo ali obnovo vodovodov, cest, električne ali telefonske napeljave, toplifikacije in plinifikacije kraja ter drugega.
Te investicije so načrtovane v planih krajevne skupnosti oziroma občin, enako kot objekti iz krajevnega samoprispevka in
so zanje pridobljena potrebna upravna dovoljenja. Ob vse
večji centralizaciji sredstev je razvoj podeželja vse bolj odrinjen in vse bolj odvisen od krajanov samih. Priznanje olajšave
pri dohodnini bi bila velika spodbuda za nadaljnja vlaganja v
prepotrebne objekte.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika dr. Jožeta Zupančiča, da se zakon o dohodnini
dopolni, in sicer da se 9. točka 9. člena glasi:
*9. plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s
Predpisi o samoprispevku, za kar se štejejo tudi prostovoljni
Prispevki zavezancev, namenjeni za izgradnjo ali obnovo
objektov komunalne infrastrukture, ki se gradijo ali obnavljajo
na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj.«

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
sporoči svoje mnenje.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Eriha Šerbca v
zvezi z urejanjem pravnega statusa delavcev v d. o. o. Cevovod Maribor
Vprašanje se glasi:

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji, dne 7.12.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca v zvezi s pravnim statusom delavcev, ki so bili zaposleni v d. o. o. Cevovod Maribor, in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Kdaj bo Sklad Republike Slovenije uredil pravni status 28
delavcem, ki so bili zaposleni v d. o. o. Cevovod Maribor, ki je
bila v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj, da bodo
lahko na osnovi 36. člena zakona o delovnih razmerjih prejemali nadomestilo za izgubljeno delo?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca in predlaga Skladu Republike
Slovenije za razvoj, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Sklad Republike Slovenije za razvoj
v roku 30 dni sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Eriha Šerbca
glede delovno pravnega statusa delavcev
Vprašanje se glasi:

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji, dne 7. 12.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca glede delovno pravnega statusa"
delavcev in v skladu s 1. odstavkom 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Kako in kdaj bo ukrepalo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, da se prepreči, da delavcem, ki jim po
zakonu o delovnih razmerjih ne more prenehati delovno razmerje, v primerih prodaje podjetij preko Sklada Republike
Slovenije za razvoj, privatizacije ali prisilne poravnave ne
preneha njihov delovno pravni status?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca in predlaga Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve v roku 30 dni sporoči odgovor.

Mnenje državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dagmarja
Šustra o naraščanju zaposlovanja v upravnih organih
MNENJE
Državni svet meni, da je takšno ekstremno širjenje števila
zaposlenih v državni upravi skrajno neodgovorno in ima
velike neposredne in posredne posledice za proračun in javno
porabo. Ta ugotovitev je toliko pomembnejša, ker se število
zaposlenih v gospodarstvu še naprej zmanjšuje. Državni svet
predlaga državnemu zboru, da na osnovi poročila Vlade
Republike Slovenije o tem razpravlja in ob ugotovitvi odgovornosti za to stanje sprejme ustrezne ukrepe.

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji, dne 7.12.1994,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra, ali so točni podatki, da
se je v upravnih organih (brez ministrstva za notranje zadeve
in ministrstva za obrambo) število zaposlenih v desetih mesecih letošnjega leta povečalo iz 7.696 na 8.222 oziroma za 526
delavcev, kar znaša skoraj 7 %, in sprejel naslednje

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Glaviča v
zvezi s poročilom o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem
trimesečju leta 1994
Državni svet Republike Slovenije je na 43. seji, dne 23. 12.
1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo
državnega svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s poročilom o
upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem trimesečju leta 1994 in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

obrestne mere bank za kratkoročne kredite komitentom. Po
kriterijih, ki so bili sprejeti novembra lani, dobivajo te kredite
samo »stare« banke.
V zvezi s tem se pojavljata dva problema:
1. Kriterij 2,5% deleža v kreditih gospodarstvu ni pošten, saj
ga izpolnjuje samo nekaj večjih bank, manjše nimajo možnosti zniževanja aktivne obrestne mere. S tem je kršeno ustavno
načelo enakosti v pravni državi.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za finance
in Banki Slovenije, da pobudo preučita in nanjo odgovorita.

2. Negativne obrestne mere omogočajo »starim« bankam
najemanje depozitov po višjih obrestnih merah, kot je postavljeno v zahtevah Banke Slovenije. Ker se pri poprečenju te
visoke obrestne mere znižajo z že omenjenimi negativnimi
obrestnimi merami depozitov iz proračuna, so male banke
spet postavljene v neenakopraven položaj. Poleg tega lahko
večje banke z licitiranjem povišujejo obrestno mero, kar je v
nasprotju z namero vlade.

V poročilu o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v
prvem trimesečju leta 1994 (Poročevalec št. 39, str. 76) je
navedeno, da država deponira poprečno blizu 5 milijard SIT
pri bankah v obliki vezanih depozitov. Obrestna mera za te
depozite je negativna (50% mesečne revalorizacijske stopnje).
Na ta način želi vlada posredno vplivati na znižanje aktivne
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ODGOVOR BANKE SLOVENIJE
Upravljanje z likvidnostnimi presežki proračuna je v kompetenci državne zakladnice v okviru Ministrstva za finance.
Zaradi tega Banka Slovenije sklepa Državnega sveta Republike Slovenije, ki je nastal na temelju pobude državnega
svetnika dr. Petra Glaviča, ne more komentirati, saj zato nima
nobenih institucionalnih osnov.

Vlada naj spremeni kriterije tako, da se depoziti iz proračuna
ne bodo vračunavali v poprečno obrestno mero bank. Alternativen ukrep bi bil, da bi bila deponirana sredstva na voljo
samo za izvozne kredite SIB.
Poleg tega naj se pri dodeljevanju opusti kriterij velikosti in
naj se postavi kriterij višine aktivne obrestne mere - banke
naj torej licitirajo za državne depozite s ponujanjem nižjih
obrestnih mer. Na ta način bi resnično zmanjševali obrestno
mero, česar sedaj ni.

Kar pa se tiče aktivnosti za zniževanje obrestnih mer, pa je
potrebno dodati, da Banka Slovenije na tem področju deluje
usklajeno z Ministrstvom za finance. Pri tem pa Banka Slovenije uporablja le tisti instrumentarij, ki ji je dan na voljo v
okviru zakona o Banki Slovenije (razne oblike in način denarnih intervencij, npr. izločanje dela obvezne rezerve na poseben račun).

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance in Banka
Slovenije v roku 30 dni sporočita odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Fedje Klavore o
neuresničevanju denacionalizacijskih zahtev v občini Tolmin
Državni svet Republike Slovenije je na 43. seji, dne
23.12.1994, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Fedje Klavore v zvezi z neuresničevanjem denacionalizacijskih zahtev v občini Tolmin in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Po opravljenem inšpekcijsko inštruktažnem pregledu zadev
na navedenem področju je bilo izdelano poročilo, ki je bilo
dne 27. 5. 1994 posredovano tudi takratnemu predsedniku
izvršnega sveta Občine Tolmin. Po poročilu je bilo med zaključki, v izogib nadaljnjih zastojev pri delu, tudi priporočeno,
da se organizacija dela upravnega organa, pristojnega za
denacionalizacijo stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih
stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč, ustrezno
spremeni in reorganizira ter tako zagotovi, da bodo državljani
lahko pravice, ki jim gredo po ZDEN, tudi uspešno uveljavljali.
Ker upravni organ prve stopnje tudi po opravljenem nadzorstveno inštruktažnem pregledu na naše zahteve v zvezi z
vloženimi pritožbami zaradi molka še naprej ni odgovarjal,
smo z dopisom z dne 21. 9. 1994 pozvali predsednika tedanjega izvršnega sveta, da kot odgovorna oseba zagotovi učinkovito delo upravnih organov ne glede na to, če se mandati
iztekajo in hkrati pripravljajo sistemske spremembe dela v
državni upravi. Na navedeni dopis je predsednik izvršnega
sveta reagiral ter se v sredini meseca oktobra 1994 osebno
zglasil pri tem ministrstvu ter nas obvestil, da je v zadevi
ukrepal in nam hkrati zagotovil, da bo delo v bodoče potekalo
brez zastojev. Pojasnil je tudi, da bosta poslej denacionalizacijske zahtevke reševali delavki Sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja, torej sekretariata, ki je po 3. točki 54.
člena ZDEN tudi dejansko pristojen za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč. Da se zadeve tedaj, kljub zagotovilu
predsednika izvršnega sveta, niso uredile in da je bila problematika izvajanja ZDEN na navedenem denacionalizacijskem
področju v bivši občini Tolmin še naprej prisotna, kaže tudi
vprašanje državnega svetnika g. Klavora Fedje.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Fedje Klavore in predlaga Ministrstvu za okolje
in prostor, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Občani občine Tolmin se zavzemajo za ponovno proučitev
prepočasnega reševanja njihovih denacionalizacijskih zahtev.
Menijo, da se ne rešujejo po zakonih in drugih predpisih.
Državni svet zastavlja vprašanje, zakaj upravni organi občine
Tolmin niti ne odgovarjajo na njihove zahteve in urgence.
Denacionalizacijskih zahtevkov je bilo 105 (nanašajo se na
hiše, stanovanja, lokale in stavbna zemljišča), izdali pa so
samo 19 odločb.
Dilema je v pristojnosti ministrstva oz. njegovem ugotavljanju
odgovornosti za delo občinskega upravnega organa.
Za boljše razumevanje navedene problematike bi bilo primerno, da bi ministrstvo seznanilo državni svet tudi z rezultati
morebitnega inštruktažnega pregleda.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v
roku 30 dni sporoči odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Z uveljavitvijo zakona o upravi in organiziranjem upravnih
enot je Ministrstvo za okolje in prostor dobilo nove pristojnosti in s tem tudi možnost ukrepanja v smislu učinkovitega in
pravilnega izvrševanja upravnih nalog iz svojega delovnega
področja. Zato je bil, v skladu s 40., 41. in 42. členom navedenega zakona, z dopisom z dne 16. 1. 1995 pozvan v. d.
načelnik Upravne enote Tolmin, da v notranji organizacijski
enoti, pristojni za okolje in prostor v roku 30 dni zagotovi
pogoje za učinkovito delo na področju denacionalizacije. Ob
tem je bilo tudi pojasnjeno, da bo v nasprotnem primeru
Ministrstvo za okolje in prostor, zaradi zavarovanja pravic
denacionalizacijskih upravičencev, prisiljeno predlagati tudi
druge ukrepe, ki jih nov zakon o upravi predvideva. Od predstojnika upravne enote so bili zahtevani tudi številčni podatki
o stanju denacionalizacijskih zadev. Poročilo je bilo s strani
upravnega organa posredovano razmeroma hitro in sicer 23.
1. 1995 in nato 24. 1. 1995 še dopolnitev. V poročilu je
navedeno, da je bila zaradi problematike izvajanja zakona o
denacionalizaciji v upravnih organih prejšnje občine Tolmin
izvršena sprememba organizacije in sistemizacije delovnih
mest. Po sklepu tedanjega izvršnega sveta z dne 2.12.1994 je
bil referent za denacionalizacijo prerazporejen tako, da bo v
bodoče reševal le denacionalizacijske zahtevke s področja
kmetijstva. Zadeve s področja, ki ga pokriva to ministrstvo

V zvezi s postavljenimi vprašanji vam dajemo naslednje pojasnilo:
Vprašanje državnega svetnika se nanaša na nepravilnosti, na
katere je Ministrstvo za okolje in prostor pristojni upravni
organ bivše občine Tolmin prvič opozorilo že v začetku leta
1994. Da v navedeni občini nastajajo zastoji pri izvajanju
zakona o denacionalizaciji, je bilo ministrstvo seznanjeno na
podlagi številnih pritožb strank v postopku. Ker Sekretariat za
urejanje prostora in varstvo okolja navedene občine na pritožbe kljub urgencam tega ministrstva sploh ni reagiral, smo
zaradi tega v mesecu aprilu 1994 pri navedenem sekretariatu
tudi opravili nadzorstveno inštruktažni pregled zadev s
področja denacionalizacije. Pri pregledu je bilo ugotovljeno,
da postopki s področja denacionalizacije stanovanjskih hiš,
stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih
zemljišč zaradi neustrezne organizacije dela ne potekajo
zadovoljivo. Določbe ZDEN, ki se nanašajo na pristojnost, se v
bivši občini Tolmin niso upoštevale. Vse denacionalizacijske
postopke je namreč vodil delavec Sekretariata za občo
upravo (torej tudi s področja kmetijstva in podjetij), ob izdaji
konkretnih odločb pa so poskrbeli le to, da je bil kot izdajatelj
odločbe naveden ustrezni upravni organ.
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(skupno 85 zadev), pa so bile prenesene v pristojnost notranje
organizacijske enote za okolje in prostor, kamor po zakonu
tudi sodijo. Primopredaja zadev je bila izvršena dne 6.10.1994,
13. 1. 1995 in 20. 1. 1995.
Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi posredovanih
poročil in tudi sicer ugotavlja, da se je stanje na navedenem
področju izboljšalo zlasti po tem, ko je reševanje denacionalizacijskih zadev iz pristojnosti tega ministrstva prevzela notranja organizacijska enota, pristojna za okolje in prostor. Tej

ugotovitvi pritrjuje tudi pregled oziroma poročilo o stanju
zadev, ki nam je bil posredovan in iz katerega izhaja, da je
upravni organ že začel pozivati vlagatelje k dopolnitvi njihovih
vlog, izdanih pa je bilo tudi že nekaj sklepov. Iz navedenega je
torej mogoče zaključiti, da se je stanje po reorganizaciji in po
prihodu novih predstojnikov dejansko izboljšalo. Vsekakor pa
bo Ministrstvo za okolje in prostor stanje pri vodenju upravnih
postopkov še naprej spremljalo in tudi ustrezno ukrepalo, če
bo to potrebno.

Sklep državnega sveta ob obravnavi ponovno postavljenih vprašanj državnih
svetnikov dr. Franceta Vodopivca in dr. Petra Glaviča v zvezi z dvojnim
državljanstvom
Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 31.1.1995,
v skladu z 41. člena poslovnika obravnaval vprašanja državnih
svetnikov dr. Franceta Vodopivca in dr. Petra Glaviča v zvezi z
dvojnim državljanstvom in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira ponovno postavljena vprašanja državnih svetnikov dr. Franceta Vodopivca in
dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za notranje zadeve,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja se glasijo:
1. V odgovoru, ki ga je poslalo Ministrstvo za notranje zadeve
dne 14. 12. 1994 (št. 0011/14-S-207/3-88, 5. 12. 1994) na že
postavljeno prvo vprašanje državnega sveta z dne 4.11. 1994,
ni podatka o številu državljanov z dvojnim državljanstvom in
sicer:
- slovenskim in italijanskim;
- slovenskim in nemškim;
- slovenskim in madžarskim.
2. Na postavljeno tretje vprašanje z dne 4.11.1994 je odgovor
nezadovoljiv. Iz njega zvemo praktično samo, da se v nekaterih državah odvzame državljanstvo, če oseba aktivno deluje v
tuji vojski, ni pa odgovora na to, ali je lahko oseba z dvojnim
državljanstvom npr. policist, profesionalni vojak, .župan,
občinski in državni uradnik, uradnik na sodišču in sodnik,
diplomat, poslanec itd. Dvojno državljanstvo namreč pomeni
tudi dvojno lojalnost in zato lahko povzroči obotavljanje pri
ravnanju v času krize, kar je za navedene kategorije uradnikov
nedopustno.
3. Na postavljeno četrto vprašanje z dne 4.11.1994 je odgovor
nejasen, ker iz njega ni razvidno, ali se zahteva izjava o
lojalnosti, ki jo je podpisal kandidat, ki že ima neko državljanstvo in hoče pridobiti še slovensko. Njegovo ravnanje v preteklosti sicer omogoča sklepanje o tem, koliko je prilagojen
življenjskemu okolju in kulturnim razmeram v Sloveniji, nikakor pa ga ne obvezuje. Obvezuje le lastnoročno podpisana
izjava o lojalnosti. Pri kom in kako se organi, ki podeljujejo
državljanstvo, informirajo o tujcu, ki je zaprosil za slovensko
državljanstvo?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v
roku 30 dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
Državni svet Republike Slovenije je postavil Ministrstvu za
notranje zadeve dodatna vprašanja v zvezi z državljanstvom.

Na prvo vprašanje, ki zadeva dodatne podatke o dvojnih
državljanih, odgovarjamo naslednje:
Ministrstvo za notranje zadeve razpolaga le s številom oseb, ki
imajo poleg slovenskega državljanstva še kakšno drugo
državljanstvo. Ministrstvo lahko posreduje število o dvojnih
državljanih le za tiste osebe, ki so ob pridobitvi državljanstva
Slovenije obdržale tudi svoje prejšnje državljanstvo. Število
oseb, ki imajo državljanstvo
-

Republike Slovenije in
Republike Slovenije in
Republike Slovenije in
Republike Slovenije in

Republike Italije je 21,
ZR Nemčije 38,
Avstrije 14,
Republike Madžarske 1.

Na drugo vprašanje ministrstvo ne more natančno odgovoriti,
ker zakoni o državljanstvu evropskih držav ne vsebuje takšnih
določb. Ponovimo lahko le to, da po naših informacijah vsaka
država suvereno odloča o tem, katere službe lahko opravljajo
dvojni državljani.
Kar zadeva tretje vprašanje, pri kom in kako se organi, ki
podeljujejo državljanstvo, informirajo o tujcu, ki je zaprosil za
slovensko državljanstvo, odgovarjamo:
Ministrstvo za notranje zadeve pri odločanju o vlogi za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije preverja vse zakonske pogoje. Upravna enota ugotovi pogoj dejanskega prebivanja, podatek, ali je bila prosilcu izrečena prepoved prebivanja
v Republiki Sloveniji in podatke o poravnanih davčnih obveznostih.
Zadržke iz 8. točke (sprejem bi predstavljal nevarnost za javni
mir in red, varnost ali obrambo države) sporočijo operativne
službe (UNZ, SOVA in varnostni organ Ministrstva za
obrambo).
Prosilec mora predložiti dokaz svoje države, da ni bil obsojen
za kaznivo dejanje v svoji državi, in dokaz, da ni bil obsojen za
kaznivo dejanje v Sloveniji. Kolikor obstajajo podatki, da je
prosilec storil kazniva dejanja ali prekrške, ministrstvo
zaprosi za podatke o teh zadevah pristojno sodišče in pristojnega sodnika za prekrške.
Ministrstvo pri odločanju poleg zakona o državljanstvu uporablja tudi Uredbo o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja
določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Zoltana Jana v
zvezi s selekcijo in fluktuacijo pedagoškega kadra
skem šolstvu zaskrbljujoče, saj podatki, s katerimi razpolaga
tudi ministrstvo, kažejo, da v šolah zasedajo mesta učiteljev
ljudje z neustrezno izobrazbo, prazna delovna mesta pa ostajajo nezasedena, ker je izredno težko dobiti ustrezno usposobljene učitelje.

Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 31.1.1995,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Zoltana Jana v zvezi s selekcijo in fluktuacijo
pedagoškega kadra, ki nastaja zaradi zaostajanja osebnih
dohodkov v šolstvu, in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Nedvomno pripomorejo k takšnemu stanju tudi nizke plače v
šolstvu, kjer je po podatkih slovenskega statističnega urada
povprečno bruto plača v decembru 1994 znašala 94.439 SIT,
medtem ko je v kulturi znašala 88.468 SIT, javni upravi 89.702
SIT, bančništvu, ki se sanira z javnimi sredstvi, 95.044 SIT,
prometnih storitvah 80.614 SIT, elektrogospodarstvu 79.103
SIT, poštnih storitvah 76.471 SIT itd. Če ob tem upoštevamo,
da v šolstvu prevladujejo delavci z visoka in višjo izobrazbo in
je torej vpliv usposobljenosti na povprečno izplačane plače
odločujoč, je stanje še toliko bolj zaskrbljujoče in nedvomno
prispeva k negativnim kadrovskim trendom v šolstvu.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Zoltana Jana in predlaga, da Ministrstvo za
šolstvo in šport vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Kaj namerava storiti Ministrstvo za šolstvo in šport, da bi
omililo učinek negativne selekcije in fluktuacije pedagoškega
kadra, ki nastaja zaradi zaostajanja osebnih dohodkov v šolstvu?
Obrazložitev

Med parlamentarno proceduro sprejemanja zakona o plačah
v javnem sektorju je državni svet ministra za šolstvo in šport
opozarjal na učinke novega zakona, vendar argumentov ni
upošteval, posledice pa se pričenjajo kazati sedaj, ko je zakon
zaživel v praksi.

Čeprav je Ministrstvo za šolstvo in šport z izvedbenimi predpisi znižalo pogoje za zasedbo delovnih mest učiteljev za
določene ključne predmete, kot so matematika, slovenski
jezik, tuji jeziki, fizika ipd., ostaja kadrovsko stanje v sloven-

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v
roku 30 dni sporoči odgovor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Matkoviča
v zvezi s funkcioniranjem občin
Torej, kot izhaja iz 103. člena zakona o upravi, so občine
dolžne prepustiti upravnim enotam v uporabo sredstva in
prostore, ki so jih prej uporabljali občinski upravni organi,
sedaj pa kaže, da bodo morale prepustiti upravni enoti še vse
tisto, kar se bo v. d. načelnikov ravno zazdelo in bodo to
ugotovili s sklepom, občine pa tega še same ne bodo vedele.
To je skrajno omaloževanje pomena lokalne samouprave na
eni strani in močna, neprikrita težnja po centralizaciji na drugi
strani.

Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 31.1.1995,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Branka Matkoviča v zvezi s funkcioniranjem
občin in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Branka Matkoviča in predlaga, da ustrezna
služba vlade vprašanje preuči in nanj odgovori.

Ali država resnično to hoče?

Vprašanje se glasi:
Zakaj Vlada Republike Slovenije do sedaj ni storila še ničesar,
da bi omogočila normalno in čimprejšnje funkcioniranje
občin?

Državni svet v odgovoru ne potrebuje naštevanja, kaj vse da
so posamezna ministrstva poslala občinam od 1.1.1995 dalje.
Predvsem so bila to navodila, kaj vse so dolžne občine še
financirati in katere naloge so dolžne opravljati. Ob tem pa
ima vlada ministra brez listnice, zadolženega za lokalno
samoupravo, in vladno službo za reformo lokalne samouprave, preko katere bi lahko silno papirnato vojno enotno
usmerila proti občinam. Ta čas ima občina izredno
pomembne naloge v zvezi s pripravo programov dela in s
sestavljanjem proračuna, nima pa niti zaposlenih niti znanja
za vse te naloge (govor je o povprečni občini).

Obrazložitev
Sedaj, na začetku reforme lokalne samouprave, so občine in
na novo izvoljeni župani ostali brez vsake strokovne pomoči z
državne strani. Vse, kar so do sedaj prejele, je pripomoček za
izdelavo začasnega poslovnika in statuta od vladne službe za
reformo lokalne samouprave, poleg tega pa je bil opravljen še
posvet z župani in posvetovanje na Bledu (participacija
16.000,00 SIT na udeleženca). Medtem pa je država storila
vse, da bi čim bolj poskrbela za »svoje« upravne enote. Po
besedah mag. Debelaka v Žarišču dne 9. 1. 1995 so vršilci
dolžnosti načelnikov upravnih enot do takrat dobili kar 32
pisnih navodil in bili trikrat sklicani na posvet. Upravne enote
so tudi že pred 1.1. 1995 razpolagale z žigi in pečati ter
ustreznimi ustnimi navodili, da morajo čim več premoženja, t.
j. opreme in prostorov, vzeti občinam. Nazadnje pa so vršilci
dolžnosti načelnikov dobili od vlade še sklep, katerega ena
točka se glasi: »Vršilci dolžnosti načelnikov upravnih enot s
sklepom ugotovijo, kateri prostori, oprema in ostala sredstva
iz 103. člena zakona o upravi so potrebna za realizacijo 101.
člena navedenega zakona.« Sklep ni bil poslan županom niti v
vednost.

Niti z besedo nihče ni pomagal županom pri pripravi sistemizacije delovnih mest, dokler le-te nimajo potrjene na občinskem svetu, pa ne morejo zaposliti nikogar. In če so to vse le
prebrodili, ne vedo, kakšna zakonodaja velja za določanje
plač v občinski upravi. In tako naprej v začaranem krogu,
medtem pa po upravnih enotah že zaposlujejo nove delavce,
saj je vsako ministrstvo že določilo sistemizacijo za svoje
delovno področje.
Državni svet predlaga, da Služba Vlade Republike Slovenije
za reformo lokalne samouprave v roku 30 dni sporoči odgovor.
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zakona o lokalni samoupravi. S temi spremembami in dopolnitvami je člane Komisije državnega sveta za regionalni razvoj
seznanil gospod Stane Vlaj, namestnik direktorja Službe
Vlade RS za reformo lokalne samouprave, na seji dne 7 2
1995. Na seji je bil prisoten tudi gospod Branko Matkovič.

ODGOVOR SLUŽBE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE
Vlada RS preko svoje Službe Vlade RS za reformo lokalne
samouprave, ki je bila ustanovljena pred približno enim letom,
redno nudi strokovno pomoč v procesu uvajanja lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji. Vladna služba, ki še ni
kadrovsko izpopolnjena, je v tem času ves čas v pomoč novim
občinam in njihovim organom. Služba dnevno telefonsko in
pisno posreduje odgovore na vprašanja županov in drugih
predstavnikov občin. Da bi odpravili nekatere težave, ki nastajajo pri funkcioniranju občin, je služba pripravila, Vlada RS pa
sprejela spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi, ki naj bi bile obravnavane in sprejete v državnem zboru
še v tem mesecu.

Služba Vlade RS za reformo lokalne samouprave redno usklajuje svoja mnenja in stališča s Službo Vlade RS za zakonodajo
in drugimi resorji.
Pripominjamo tudi, da obstajajo nasprotujoča si stališča
glede vladne oziroma državne pomoči novo nastalim občinam. Na sestanku z župani, ki je bil dne 22. 12. 1994 v
Ljubljani, je bilo celo rečeno, da naj država ne sklicuje posvetov županov. Ne glede na to bosta Vlada RS in minister za
lokalno samoupravo tudi vnaprej delovala za prebroditev
težav, ki nastajajo pri uvajanju lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.

Hkrati potekata reforma lokalne samouprave in reorganizacija
državne uprave. Za slednjo je odgovorno Ministrstvo za notranje zadeve. Pri Službi Vlade RS za reformo lokalne samouprave je bila ustanovljena tudi posebna medresorska skupina
za usklajevanje obeh dveh reform.

Glede priprave sistemizacije delovnih mest v občinskih upravah in določanja plač zaposlenih v občinskih upravah je
odgovor dan v spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi, ki jih je pripravila Služba Vlade RS za reformo
lokalne samouprave.

Služba Vlade RS za reformo lokalne samouprave je odgovorila na vprašanja, ki jih postavlja državni svetnik gospod
Branko Matkovič, v zvezi s spremembami in dopolnitvami

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Petra Glaviča v
zvezi s cenami storitev
kupno močjo storitev v enako razvitih tržnih gospodarstvih še
razumljivo, to za leto 1994 ne velja več. Cene storitev divjajo
kljub temu, da relativne produktivnosti storitvenih sektorjev (z
izjemo finančnih storitev) od leta 1985 dalje padajo. Tako je
ekvivalent kupne moči storitev, ki se je do leta 1991 gibal okoli
45-50% tiste v Avstriji, v oktobru 1993 dosegel 69% in je
trenutno že okoli 75%. Analiza kaže, kako zgrešena za gospodarstvo je bila sprostitev plač, ki so jo zagovarjali državni svet,
sindikati in zbornica.

Državni svet Republike Slovenije je na 43. seji, dne 23. 12.
1994, in 44. seji, dne 25. 1. 1995, v skladu z 41. členom
poslovnika obravnaval vprašanja državnega svetnika dr. Petra
Glaviča v zvezi s cenami storitev in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije na predlog Komisije za
gospodarstvo podpira vprašanja državnega svetnika dr. Petra
Glaviča in predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj vprašanja preuči in nanje odgovori.

Povečevanje cen storitev je posledica povečevanja plač v
storitvenih sektorjih. Te plače se prelivajo v porabo in povečujejo realno trošenje blaga, torej ne gredo v varčevanje. Zaradi
neelastičnosti ponudbe storitev se njihov obseg kljub zviševanju cen ne zmanjšuje. Če bi med nemenjalne sektorje prišteli
še gospodarstvo, kot je običajno v tujih analizah, bi bil zaradi
zanemarljivega zmanjšanja zaposlenosti v teh dejavnostih
učinek še poraznejši.

Vprašanja se glasijo:
1. Kaj namerava storiti Vlada Republike Slovenije oziroma
Ministstvo za ekonomske odnose in razvoj, da bi nevtralizirala
pretirano rast plač v storitvenem sektorju na splošno in konkretno po posameznih nemenjalnih sektorjih, z dohodkovno
in s protimonopolno politiko? Zakaj je vlada zadnje mesece
tako »radodarna« pri podražitvah storitev in kmetijskih proizvodov?

Analiza kaže, da so se najbolj povečale cene stanovanjskih
storitev, ki so konec lanskega leta dosegle raven 130% normalnih in so v zadnjem letu ponovno zrasle za približno 50%Cene finančnih storitve so se v letu 1993 povečale le za slabe
4%. Cene osebnih storitev so se v letu 1993 ponovno povečale
za 32%, kulturnih storitev za 25%, prometnih za 24% (pred
povišanjem plač na železnicah) in komunalnih za 22%, kar je
vse nad rastjo drobnoprodajnih cen (20%). Analiza rie kaže, za
koliko so se podražile »politične storitve« - ocenjuje se, da
na okoli 300%.

2. Kaj namerava napraviti Gospodarska zbornica Slovenije, da
bi v okviru svojih možnosti in pristojnosti ustavila rast plač,
zlasti v storitvenem in nemenjalnem sektorju, ki očitno uničuje ne samo velika podjetja, temveč cele panoge? Kaj namerava storiti, da dolgoročno in stalno prehitevanje cen dela ne
bi že tako zahtevnega in narodnogospodarsko dragega umirjanja »zmerne« inflacije še dodatno otežilo, podražilo in razvleklo?

Ugotoviti je moč, da so se cene dimnikarskih storitev v letu
1994 povečale za 100% v primerjavi z letom 1993. Za čiščenje
peči iz dimnika v zasebni hiši računajo 2.800,00 SIT, torej
približno toliko, kot znaša cena raziskovalne ure na univerzi
ali inštitutu z uporabo eksperimentalne opreme ali kot znaša
cena specialističnega pregleda v bolnišnici. Ob tem je plača
direktorja dimnikarskega podjetja višja od plače dekana največje fakultete, rednega profesorja in doktorja znanosti s
tretjinskim prekoračevanjem 40-urnega tednika. Zastavlja se
vprašanje, kdaj bo sprejet nov zakon o dimnikarski službi in
kdaj bo omogočena konkurenca na trgu dimnikarskih storitev.

3. Kaj namerava narediti vodstvo Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, da bi namesto socialne vojne prišlo do socialnega
pakta, v katerem bi se umirila nestrpnost pri dohitevanju
razvitih in plače zmanjšale do ravnotežja, pri katerem ne bi
povzročale inflacije in brezposelnosti, in bi nato rasle
skladno, npr. s polovico rasti produktivnosti?
Dr. Peter Glavič je svoja vprašanja utemeljil z naslednjim:
Cene storitev in nekaterih drugih nemenjalnih sektorjev že
več kot dve leti prehitevajo cene na drobno in s tem cene
menjalnega sektorja. V letu 1993 so se te cene povečale za
31%, cene na drobno le za 20%. Tudi v letu 1994 so cene
storitev naraščale skoraj enkrat hitreje kot cene na drobno.
Če je bilo naraščanje cen do leta 1993 zaradi zaostajanja za

Cene kmetijskih storitev po padcu na normalno raven sredi
leta 1993 ponovno hitro naraščajo: maščobe so se podražile
za 33%, mleko in mlečni izdelki za 26%, meso za 25%, žito
(pred podražitvijo) za 22%, kar je vse nad »normalnimi« 20%.
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Samo jajca so z 19% rahlo pod mejo inflacije. Res se je
elektrika podražila za 54% in kmetijsko orodje za 24%, vendar
so druge postavke kmetijstva globoko pod normalo: kmetijska zaščitna sredstva so dražja samo za 14%, gorivo za 7%.

inflacija bo še naprej zavirala normalizacijo trga dela, torej bo
vzdrževala ali celo pospeševala razlike v rasti plač in cen
menjalnega oz. nemenjalnega sektorja.

Gre torej za tržno deformacijo, za napako v delovanju gospodarskega mehanizma, ki bi jo morali institucionalno nevtralizirati. Vendar za to očitno ni (ekonomsko)politične volje. V
sektorju storitev zaradi plač lažje prevaljujejo povečane stroške v cene kot menjalni sektorji, ki so stalno pod pritiskom
mednarodne konkurence pri izvozu ali zaradi uvoza. Jalova
dohodkovna politika in »socialna vojna« pretita, da bomo za
prehod od sedanje inflacije na normalno evropsko inflacijo
rabili bistveno dalj časa kot Češka in kot so normalna tri leta.
Trajni impulzi k rasti cen in apreciaciji tečaja bodo še naprej
najočitnejša posledica hitre, dolgoročne rasti cen storitev
nemenjalnega sektorja in po uveljavitvi zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih tudi negospodarstva. Prav povečana

Čeprav je sprostitev plač pospešila vse plače in s tem inflacijo,
so se plače v storitvenem in nemenjalnem sektorju povečale
bistveno bolj kot v ostalem gospodarstvu. Podoben je tudi
rezultat analize povečanih naložb: te so se povečale predvsem v javnem sektorju (od cestnega preko šolskega tolarja
do upravnih investicij), naložbe v gospodarstvu so ostale
praktično na lanski ravni, na 30% onih v normalnih letih. Tako
gibanje ni samo neugodno, temveč je nevarno za prihodnjo
usodo Slovenije.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj v roku 30 dni odgovori na vprašanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
v zvezi s proizvodnjo akumulatorjev v Sloveniji
Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 31. 1.1995,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika v zvezi s proizvodnjo akumulatorjev v Sloveniji (Vesna in TAB-Rudnik Mežica in
Fiamm - Italija) in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Sodimo, da bi bilo koristno, da VESNA in TAB združita sile za
pridobitev ustreznih homologacij akumulatorjev pri avtomobilskih multinacionalkah tudi za prvogradnjo, pri čemer lahko
pomaga tudi država kot solastnica Revoza. Podobno tako
velja tudi za drug sortiment avtomobilskih komponent, da bi
se povečal delež domačega vložka pri francosko-slovenskih
proizvajalcih avtomobilov.

SKLEP

Vprašanji izpostavljata zlasti problematiko zaščite slovenske
akumulatorske proizvodnje v VESNI Maribor in Tab-u Rudnik
Mežica.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika in predlaga, da Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti vprašanje preuči in nanj odgovori.

Po naših informacijah se je italijanska multinacionalka
FIAMM za skupno proizvodnjo startnih akumulatorjev predhodno dogovarjala s slovenskima proizvajalcema. VESNA je
odklonila večinsko lastništvo Fiamma, TAB-Rudnik Mežica
pa se je s Fiammom razšel po skoraj dveletnih pogajanjih, ob
sodelovanju CIMOS-a Koper. Različni pogledi niso bili toliko
s strokovnega tehnološkega kot iz ekološkega, zlasti pa z
lastninskega vidika. Novo mešano podjetje naj bi sorazmerno
hitro in poceni prišlo v večinsko last in upravljanje FIAMM, ob
pogajalskem podcenjevanju mežiškega vložka ter brez odgovornosti za razreševanja presežnih delavcev in ekoloških
vprašanj.

Vprašanje se glasi:
Na kakšen način se bo zaščitila slovenska industrija akumulatorjev glede na stališče podjetij Vesna in TAB-Rudnik
Mežica, ki nista proti vlaganju tujega kapitala, vendar ne tako,
kot je navedeno v obrazložitvi, temveč kot dokapitalizacija že
obstoječih slovenskih podjetij?
Obrazložitev
Italijansko podjetje Fiamm želi v Ljubljani, skupno s podjetjem Istra Benz iz Kopra, ustanoviti tovarno akumulatorjev v
vrednosti približno 18 mio DEM. Lokacija podjetja naj bi bila v
prostorih podjetja v stečaju Nastro. Obljubljajo tudi okoli sto
novih delovnih mest.

Žal je bila zbornica kontaktirana šele po prekinitvi pogajanj.
Kljub našemu priporočilu jih Fiamm ni hotel nadaljevati, saj je
spoznal, da po odpiranju Slovenije navzven in določbah
zakona o gospodarskih družbah lahko ustanovi svoje - slovensko podjetje.

V obdobju 1993-1994 je isto podjetje želelo vlagati v proizvodnjo akumulatorjev v podjetjih Vesna in TAB v višini 4 mio
DEM. V istem obdobju je firma Fiamm kupila tudi avstrijsko
firmo Barren Jugferr.

še posebej smo ga opozorili na ustreznost zaostrenih ekoloških standardov, brez česar tovarna ne bo dobila zelene luči
pri iskanju pristojnih upravnih dovoljenj.

Ustanavljanje mešanega podjetja Fiamm Istra Benz pomeni
nelojalno konkurenco in uničevanje naših podjetij. Interes
podjetja Fiamm je zgolj koriščenje ugodnosti, ki jih ima Slovenija na vzhodnih trgih v primerjavi z zahodnimi podjetji. Uničevanje naše akumulatorske industrije pomeni tudi uničenje
približno 600 delovnih mest in sočasno tudi prenos ekološko
sporne tehnologije v Ljubljano.

Tovrstna upravna soglasja (občina in Ministrstvo za okolje in
prostor) so razpoložljiva in uporabna necarinska zaščita, ki
edina lahko prepreči, da bi Fiamm pridobil nalepko »made in
Slovenia« ter z njo kot slovenski proizvajalec konkuriral
VESNI in TAB-u. Ekološka zaščita ni le v proizvodnem,
ampak tudi reciklažnem smislu, tj. za obrabljene akumulatorje, kar je podrobneje opredeljeno v priloženem mnenju
zborničnega Združenja elektroindustrije.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v roku 30 dni sporoči svoj odgovor.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
ODGOVOR GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

V pogojih relativno majhnega nacionalnega gospodarstva z
vidika absorbcijske sposobnosti, kot je slovenska, je potrebno
z vsako resnostjo upoštevati dejstvo, da skoraj katerakoli
industrija ali proizvodnja lahko preživi le ob visoki stopnji
internacionalizacije. Večina podjetij in proizvodenj v Sloveniji
mora in bo prisiljena tudi v bodoče, ob minimalni še ekono-

V prilogi posredujem odgovor strokovnih služb, iz katerih je
razvidno, da je faza pogajanj za dokapitalizacijo s FIAMM-om
zamujena. Zato so preostale le oblike necarinske, tj. ekološke-prostorske zaščite.
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mični seriji ali obsegu proizvodnje, većino prodaje in
dohodka doseči na tujih trgih. Domač trg je torej premajhen
in na njem ni mogoče kompenzirati morebitnih izgub na tujih
trgih, četudi bi uvoz popolnoma onemogočili.

Pogajanja med italijanskim podjetjem Fiamm in podjetjema
Vesna in TAB so potekala nekaj let na povsem podjetniških
izhodiščih. Žal do skupnih rešitev ni prišlo, čeprav bi bilo
dobro, da slovenska podjetja pridobijo strateškega partnerja,
ki ima ustrezne povezave in homologacijo proizvodov na
tistih trgih, ki so za slovenska podjetja zanimivi.

V tej luči je potrebno gledati tudi predvideno skupno vlaganje
italijanskega podjetja v novo proizvodnjo akumulatorjev. Ob
tem ne moremo govoriti o nelojalni konkurenci ali uničevanju
že obstoječih slovenskih proizvajalcev. Tako za novega kot
stare proizvajalce veljajo enaki pogoji gospodarjenja, kot tudi
okoljevarstvene norme, ki so pri novih proizvajalcih celo
ostrejše, ker morajo takoj zadostiti veljavnim normam. Za vse
pa je slovensko tržišče premajhno in so prisiljeni izvažati.
Ravno tako iskanje ali odpiranje tujih trgov za slovenske
proizvode narekuje strategijo vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in sklepanje prostocarinskih sporazumov z državami srednje in vzhodne Evrope.

Nakup prostorov podjetja Nastro Ljubljana s strani podjetja
Fiamm ni bil uresničen, saj Sklad Republike Slovenije za
razvoj kot lastnik podjetja le-tega ni prodal po odločitvi
komisije za izbor najboljšega ponudnika z dne 21. 1. 1995.
Razlog je,'da je bila prisilna poravnava nad podjetjem Nastro
izglasovana na naroku 29.11. 1994, da se soglasja z delavci za
preselitev ne more doseči in da je finančno sanacijo podjetja
možno izvesti le na osnovi sodelovanja delavcev.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Franceta
Vodopivca o poškodbah viadukta Ravbarkomanda na AC Ljubljana - Razdrto
Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 31.1. 1995,
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja državnega svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi s poškodbami
viadukta Ravbarkomanda na AC Ljubljana - Razdrto in na
podlagi 1 odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika dr. Franceta Vodopivca in predlaga Ministrstvu
za promet in zveze, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

2. Je za poškodbe na viaduktu Ravbarkomanda kriva za naše
razmere neprimerna tehnična zasnova, malomarnost pri gradnji oz. nadzoru gradnje ali vzdrževanju?
3. Kakšne ukrepe bo ministrstvo sprejelo za to, da bi se ne
pojavile predčasno podobne poškodbe na drugih AC viaduktih, ki so podobne izvedbe?
4. Ali ministrstvo ne sodi, da bi se v naših razmerah bolje
obnesle sovprežne konstrukcije iz jekla in železobetona,
glede na dejstvo, da javnost ni obveščena o nobenih poškodbah npr. na viaduktu Peračica na cesti Ljubljana - Jesenice,
ki je v uporabi dalj časa?

Sredstva javnega obveščanja so poročala, da je viadukt Ravbarkomanda na AC Ljubljana - Razdrto v slabem stanju;
zaprt je levi vozni pas v smeri proti Razdrtemu zato, da bi se
zmanjšala obremenitev. V tej zvezi državni svet postavlja
naslednja vprašanja:

5. Za kakšno življenjsko dobo oziroma dobo uporabe so
računani infrastrukturni objekti na AC?

1. Je tehnično dopustno, da na tako velikem infrastrukturnem
objektu nastanejo resne poškodbe, ki mu zmanjšajo uporabnost že po tako kratkem času?

Javna

razprava

in

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v
roku 30 dni sporoči odgovor.

strokovni

posvet

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim razvojnim svetom organiziral javno razpravo o IZRABI
RAZISKOVALNIH REZULTATOV IN PREDLOGU ZAKONA O
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU NA PODROČJU ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega
sveta Republike Slovenije, Biotehniška fakulteta, Kmetijski
inštitut Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Sindikat Slovenske kmečke zveze so 11. julija 1996 organizirali strokovni
posvet PREDNOSTI IN POSLEDICE VKLJUČEVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO NA PODROČJU
KMETIJSTVA

Na javni razpravi, ki je potekala 18. junija 1996, je bila predstavljena vloga raziskovalno razvojne sfere pri nas in v svetu,
zlasti pa različni vidiki in usmeritve glede prenosa znanja in
izrabe raziskovalnih rezultatov na področju gospodarstva in
razvoja nasploh.

Strokovni posvet je razgrnil številna aktualna vprašanja in
probleme na področju kmetijstva, ki so pomembni tako z
vidika prilagajanja zahtevam Evropske unije, preobrazbe in
organiziranosti slovenskega kmetijstva ob vstopu Slovenije v
Evropsko unijo kot tudi z vidika prednosti in posledic vključevanja v Evropsko unijo za naše kmetijstvo.

Povzetke uvodnih razprav in splošne razprave bomo objavili v
eni prihodnjih številk Poročevalca državnega sveta.

Povzetke uvodnih razprav in splošne razprave bomo objavili v
eni prihodnjih številk Poročevalca državnega sveta.

Dobesedni zapis (magnetogram) javne razprave pa je na voljo
v službi državnega sveta.

V službi državnega sveta pa je na voljo publikacija Zbornik
gradiv za strokovni posvet in dobesedni zapis (magnetogram)
strokovnega posveta.
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