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Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:

za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Glede na to, da se
ni uresničila predpostavka o začetku nove ureditve plačilnega
prometa v Republiki Sloveniji s 1/1-1998 je potrebno prehodne
določbe podaljšati. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do
večjih motenj v gospodarstvu in tudi pri pobiranju vseh obveznih
dajatev. Prav tako je potrebno v najkrajšem času sprejeti
dopolnitve nekaterih členov, ki prispevajo k jasnosti davčnih
postopkov.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker
je potrebno podaljšati prehodne določbe zakona, s katerim je
urejen prehod iz sistema pobiranja davkov o plačilnem prometu
na nov sistem in kjer je določeno, da s 31/12-1997 prenehajo
veljati med drugim tudi določbe zakona o Agenciji RS za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji RS

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

1. januarjem 1997. Zakon o davčnem postopku je bil sprejet kot
enotna postopkovna podlaga za delovanje in ravnanje na novo
vzpostavljene Davčne uprave RS. Z zakonom o davčnem
postopku so se poenotili postopki odločanja v davčnem organu
tako v smislu davčnih zavezancev kot v smislu pristojnosti
enotnega davčnega organa.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1.1. Zakon o davčnem postopku (ZDavP) je bil sprejet v mesecu
marcu 1996, uporabljati pa se je v pretežni večini členov pričel s
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Zaradi določenih nejasnosti pri izvajanju določbe 25. člena ZDavP
je potrebno ta člen dopolniti tako, da se nanaša na točno določena
razmerja, v izjemnih primerih nerezidentov pa je dano pooblastilo
davčnemu organu, da odloči o tem ali je potrebno, da se
zavezancu izda davčno številko (problem je posebej pereč pri
gostovanjih tujih umetnikov).

V prehodnih določbah zakona se je uredil prehod iz sistema
pobiranja davkov ob plačilnem prometu na nov sistem, kjer davčni
organ nastopa neodvisno od plačilnega sistema, s tem, da so mu
z zakonom podeljene pristojnosti za izterjavo dospelih a
neplačanih dajatev. Trenutek prehoda na nov sistem pobiranja je
bil z zakonom določen na 1. januar 1998. Prav tako je z zakonom
o davčnem postopku določeno, da s 31.12.1997 preneha veljati
med drugim 36. člen zakona o Agenciji RS za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: zakon o
Agenciji), v katerem je določen vrstni red plačil, če imetnik računa
pri Agenciji RS za plačilni promet ne razpolaga z denarnimi sredstvi
na žiro računu. Od 1. januarja 1998 naj bi veljalo, da se davčni
dolg poravna pred vsemi drugimi dolgovi davčnih zavezancev
razen pred dolgovi iz naslova zakonite preživnine, odškodnine
za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi
izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljalca.
S tem je zagotovljena nesporna prioriteta za plačilo davčnih
obveznosti glede na vse druge obveznosti davčnih zavezancev.

Zaradi sproženih pobud za oceno ustavnosti uredbe o pogojih,
pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem
nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah je potrebno
26. člen dopolniti z obvezo bank in hranilnic o pošiljanju
predpisanih podatkov davčnemu organu.
Zaradi jasnosti je potrebno dopolniti 36. člen tako, da bo izrecno
določeno, da se za davčno tajnost šteje tudi davčna številka,
katero lahko uporabnik praviloma pridobi le neposredno od fizične
osebe.
Izvajanje 37. člena je pokazalo, da je treba dopolniti seznam
subjektov, katerim lahko davčni organ v zvezi z izvajanjem njihove
pristojnosti daje podatke, ki se sicer štejejo za davčno tajnost.

Uveljavitev prehodnih določb zakona, vključno z razveljavitvijo
36. člena zakona o Agenciji, je temeljila na predpostavki, da bo s
1. januarjem 1998 pričela veljati nova ureditev plačilnega sistema
v RS, po kateri bodo pravne osebe odpirale račune pri poslovnih
bankah in hranilnicah in ne več pri Agenciji za plačilni promet.
Glede ria to, da se ta prepostavka ni uresničila, je potrebno
podaljšati veljavnost posameznih določb zakona o Agenciji in s
tem povezanih nekaterih določb tega zakona za obdobje 12
mesecev.

Glede na to, da je potrebno razširiti seznam oseb, ki lahko prejmejo
podatke, ki so sicer označeni z davčno tajnostjo, je potrebno
dopolniti tudi 38. člen, po katerem bo izrecno določeno varovanje
davčne tajnosti za osebe, ki bodo zaradi narave svojega dela
prišle v stik s takimi podatki.
V 44. členu je kot izvršilni naslov predviden dolgovni seznam
zapadlih davčnih obveznosti. Ugotavljamo, da je potrebno uvesti
ustreznejšo rešitev, ki bo ustrezala tudi zahtevam sodišč o vsebini
izvršilnega naslova za izterjavo davčnega dolga iz dolžnikovega
nepremičnega premoženja po predpisih o sodni izvršbi. Namesto
dosedanjega dolgovnega seznama, pri katerem ni izrecno
določeno, da mora vsebovati vse izvršilne naslove z nastopom
njihove izvršljivosti in davčnim dolgom, predlagamo rešitev, da so
lahko posamezni izvršilni naslovi iz več let ali več vrst davčnih
dolgov navedeni le v obliki seznama izvršilnih naslovov z vsemi
potrebnimi podatki, ki ga overi direktor davčnega urada.

1.2. Tekom izvajanja zakona v praksi se je pokazalo, da je
potrebno zakon v določenih členih dopolniti in spremeniti, da ne bi
prišlo do težav in nejasnosti v davčnem postopku. Te spremembe
je potrebno sprejeti v najkrajšem času tako, da bodo pričele veljati
s 1. januarjem 1998.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
2.1. Za prehodne določbe zakona se predlaga, da se trenutek
uveljavitve zakona o davčnem postopku in prenehanju veljavnosti
nekaterih členov zakona o Agenciji, prestavi na 31.december
1998 oziroma 1. januar 1999.

Praksa je pokazala, da je določba drugega odstavka 46. člena
zakona nejasna, ker ne določa kdaj lahko davčni dolžnik zahteva
preveritev podatkov iz dolgovnega seznama niti nadaljnega
postopka davčnega organa. Zato bo predložena rešitev, da mora
davčni organ dolžniku, ki v pritožbi izpodbija pravilnost seznama
izvršilnih naslovov dati možnost, da pred nadaljnjim postopkom
preveri ali podatki iz seznama ustrezajo uradnim podatkom in
podatkom iz dolžnikove evidence.

2.2. S spremembami in dopolnitvami drugih členov zakona se
predlagajo določene spremembe in dopolnitve tistih členov, katerih
izvajanje narekuje določene spremembe zakona.
V zakonu o davčnem postopku so nekateri postopki urejeni
drugače kot v zakonu o splošnem upravnem postopku.

47. člen ZDavP med razlogi za ustavitev postopka prisilne izterjave
po uradni dolžnosti ne predvideva plačila davčnega dolga oziroma
prenehanja dolga na drugačni podlagi, zato je potrebna dopolnitev
tega člena, hkrati pa je potrebno urediti primere, koje bil davčnemu
dolžniku s sklepom dovoljen odlog oziroma obročno plačilo
davčnega dolga.

Zaradi dograditve posebnega davčnega postopka bo potrebno
dopolniti 6. člen zakona, ki se nanaša na primere, koje v postopku
vročanja poškodovano ali uničeno sporočilo. Prav tako je potrebno
urediti zapisnik, ki bi se lahko sestavljal tudi na način določen z
ZDavR to je po končanem davčnem postopku (novi 15.a člen).

V 55. členu ZDavP je izrecno določeno, v katerih primerih lahko
izplačevalec osebnega prejemka ugovarja zoper sklep o prisilni
izterjavi iz osebnih prejemkov. Razloge za ugovor je potrebno
dopolniti; prav tako je potrebno natančneje določiti postopke v
zvezi z ugovorom izplačevalca osebnega prejemka, banke in
hranilnice ter dolžnikovega dolžnika, ki so ga podali zoper sklep
o prisilni izterjavi.

Z dopolnitvijo 17. člena bo omogočeno davčnemu organu, da se
postopki v zvezi z izdajo odločbe na podlagi davčnega obračuna
zavezanca obrazložitev te odločbe poenostavi.
Banke in hranilnice so na zahtevo davčnega organa dolžne dajati
podatke o računih, ki jih imajo pri njih fizične osebe, med katerimi
je tudi podatek o davčni številki, ki se sicer šteje za davčno
tajnost. Z zakonom o davčnem postopku ni predpisano, da so
fizične osebe dolžne dati podatke o svoji davčni številki navedenim
osebam, zato je potrebno v tem smislu dopolniti zakon ( 25. člen
ZDavP).

poročevalec, št. 59

Ker določba 64. člena ni dovolj dorečena in ne ureja prepovedi
podaljšanja registracije motornega vozila, ki ga je davčni organ
zarubil in pustil v hrambi pri dolžniku, je potrebno ureditev dopolniti
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Po tej rešitvi bo lahko davčni organ od organa pristojnega za
registracijo motornih vozil zahteval, da zarubljeno vozilo odjavi iz
prometa ter da se vpiše v prometno dovoljenje in evidenco o
registraciji vozil, da je vozilo zarubljeno in da se do preklica takega
vozila ne sme registrirati, vpisati spremembe lastnika v prometno
dovoljenje in podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja.
Predlagana rešitev bo hkrati pomenila, da v primeru, ko davčni
organ od dolžnika ni pridobil prometnega dovoljenja, organ pristojen za registracijo motornih vozil na zahtevo davčnega organa
vpiše rubež motornega vozila v evidenco registriranih vozil, kar
tudi preprečuje ponovno registracijo in podaljšanje prometnega
dovoljenja.

davka od dobička iz kapitala razen v primeru dobičkov doseženih
pri prodaju nepremičnin. Ureditev je enaka kot velja za davek od
dohodka iz dejavnosti.

V 64. členu ZDavP je nadalje določeno, da se lahko prepove
ponovna registracija pri zarubljenih plovilih, katera davčni organ
pusti v hrambi pri dolžniku. Glede na to, da se plovila po predpisih
registrirajo na tri leta in da jih je možno registrirati tudi v tujini, je ta
ukrep prepovedi ponovne registracije premalo učinkovit in prihaja
v poštev le odvzem plovila. Zato je potrebno ta člen tudi temu
primerno dopolniti.

Zaradi ekonomičnosti postopka je potrebno dati možnost
davčnemu organu, da odpiše davčni dolg tistim zavezancem za
dohodnino, pri katerih je z odločbo za odmero dohodnine
ugotovljeno doplačilo nižje od 500 tolarjev.

Določba 125. člena zakona, po kateri lahko zavezanci uveljavljajo
zmanjšanje osnove za dohodnino do poteka roka za vložitev
napovedi za odmero dohodnine, prizadeva več socialno šibkejših
zavezancev, ki so po roku uveljavljali zmanjšanje osnove zaradi
vzdrževanih družinskih članov. Zato bo predloženo, da se omeji
uveljavljanje zmanjšanja osnove za dohodnino na čas do poteka
roka napovedi le za uveljavljanje drugih olajšav, ne pa na
uveljavljanje posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane.

Črtanje tretjega odstavka 130. člena zakona je potrebno, ker je
enaka določba vsebovana že v drugem odstavku 115. člena
zakona.

Osmo, deveto in deseto točko ter peti odstavek 65. člena ZDavP
je potrebno redakcijsko popraviti.

Zaradi jasnosti besedila in s tem jasnosti postopkov, je potrebna
dopolnitev 138. člena ZDavP, po kateri se bo izrecno določilo, da
se davek od dohodka iz kmetijstva odmeri z odločbo in dopolnitev
četrtega odstavka 142. člena ZDavP z določitvijo roka, v katerem
je treba plačati razliko med odmerjenim davkom od dohodka iz
kmetijstva in obračunanimi obroki.

Zaradi pospeševanja izterjave neplačanih obveznosti, je potrebno
dodati, da davčni organ na podlagi izvršljive odločbe zavaruje
davčni dolg z zastavno pravico na nepremičnini.
Davčnemu zavezancu, ki je na račun davčnih obveznosti plačal
več, kot je bil dolžan plačati, se po prvem odstavku 95. člena
ZDavP vrne preveč plačani znesek v 30 dneh od vročitve
pravnomočne odločbe.

Dopolniti bo potrebno 151. člen ZDavP zaradi jasne opredelitve
krajevne pristojnosti davčnega urada, pri katerem zavezanec, ki
opravlja dejavnost, vloži davčno napoved, oziroma predloži davčni
obračun.

Nadalje je v tem členu določeno, da pripadajo davčnemu
zavezancu obresti od dneva, ko je postala odločba o odmeri
dohodnine pravnomočna, kar je neugodno predvsem za
zavezance, ki so se zoper odmerno odločbo pritožili. Zato se bo
predlagala ustreznejša rešitev, po kateri naj bi bil zavezanec
upravičen do obresti od dneva, ko je potekel 30 dnevni rok za
vračilo preplačila po odmerni odločbi, ne glede na pravnomočnost
odločbe.

Z dopolnitvijo 158. člena ZDavP se bo določilo, kdaj zapadejo v
plačilo mesečni oziroma trimesečni obroki akontacije davka iz
dejavnosti, ki ga zavezanec sam obračuna in plača in rok plačila
obrokov.
S spremembo četrtega odstavka 166. člena ZDavP se bo
natančneje opredelilo, da se višina letne akontacije z odločbo
določi zavezancu, ki je pričel opravljati dejavnost in da se mu
hkrati določi tudi način plačevanja.

Zaradi ekonomičnosti postopka je potrebno dopolniti 107. člen
ZDavP, po katerem naj bi se odmerni postopek ustavil v primeru,
da odmerjeni davek ne bi presegel določenega zneska.

Zaradi sprememb in dopolnitev pri davku od dobička iz kapitala
v zakonu o dohodnini je potrebno dopolniti 172. in 173. člen ZDavP,
in sicer, da morajo zavezanci, ki niso hkrati zavezanci za
dohodnino, prodajo vrednostnih papirjev ter drugih deležev v
kapitalu gospodarskih družb in zadrug, napovedati v 15. dneh od
izvršene prodaje in da mora davčni urad takim zavezancem
izdati odločbo v 30 dneh od vložitve napovedi.

Potrebno bo redakcijsko popraviti 118. člen in 1. točko 121. člena
ZDavP.
V praksi se ugotavlja, da upokojenci med letom uveljavljajo
olajšave za vzdrževane družinske člane in jim zato ni bila
obračunana in plačana akontacija dohodnine in zato tudi niso bili
dolžni vložiti napovedi za odmero dohodnine. Po preteku leta pa
olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavlja zakonec
takšnega upokojenca, tako, da je bila olajšava v teh primerih
priznana dvakrat.
Zato je potrebna rešitev, da ne bi prihajalo do navedenih zlorab
zakona (2. točka 121. člena ZDavP).

V 175. členu ZDavP je potrebna jasnejša določba, da morajo vsi
zavezanci, ki so dosegli dohodke od premoženja in jim davka ni
obračunal že izplačevalec, torej tudi zavezanci, ki so dosegli tak
dohodek od tuje fizične ali pravne osebe, vložiti davčno napoved.
Z dopolnitvijo 177. člena ZDavP bo omogočeno zavezancem nerezidentom, ki oddajajo premično ali nepremično premoženje
za več mesecev, da uveljavljajo dejanske stroške v 15 dneh po
poteku obdobja, za katero je bilo dano premoženje v najem oziroma najkasneje do 15. januarja za preteklo leto

V 123. členu ZDavP je določeno, da je rok za napoved davka od
dobička iz kapitala, doseženega s prodajo vrednostnih papirjev
in drugih deležev v kapitalu, gospodarskih družb in zadrug 28.
februar, napoved za odmero dohodnine pa je treba vložiti do 31.
marca za preteklo leto. Zato je potrebno z zakonom urediti, kako
se bo dobiček iz kapitala vključil v odmero dohodnine. Predložena
bo ureditev, po kateri bo davčni organ pri odmeri dohodnine
upošteval davčno osnovo, ugotovljeno z odločbami o odmeri
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Predlagana bo sprememba 183. člena ZDavP, po kateri se za
odmero davka na dediščine in darila napoved o prejemu darila, ki
■vključuje nepremično premoženje, vloži pri davčnem uradu kjer
nepremično premoženje leži. Predlagana rešitev, ki je enaka rešitvi
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pred sedanjo ureditvijo, temelji na ugotovitvah iz prakse, da je v
primerih, ko je darovalec nepremičnino podaril obdarjencem,
vpisanim v davčne registre več davčnih uradov, potrebno izdati
odmerne odločbe pri vsakem davčnem uradu in davek odmeriti
od vrednosti, ki odpade na vsakega obdarjenca, kar je v nasprotju
z načelom ekonomičnosti.

II. BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18-1062/96)
se v 6. členu v drugem odstavku na koncu doda stavek, ki se
glasi: "Poznejša poškodba ali uničenje takega sporočila ne vpliva
na veljavnost vročitve."

Analogna rešitev kot se predlaga za 183. člen ZDavP se predlaga
tudi za 184. člen ZDavP, kadar dediščina vključuje nepremično
premoženje. V takem primeru naj bi sodišče sklep o dedovanju
poslalo davčnemu uradu kjer nepremičnina leži, ki bi bil pristojen
za izdajo davčne odločbe vsem dedičem takšne nepremičnine.

2. člen
Za 15. členom se doda 15.a člen, ki se glasi:

Prav tako je potrebno dopolniti določbe, ki se nanašajo na 191.
člen ZDavP, ki ureja odmero davka od premoženja. V prvem
odstavku se bo določil rok, v katerem mora davčni organ izdati
odmero, to je do 31. marca tekočega leta. Posebej pa bo urejeno,
na podlagi katerih podatkov se izvrši odmera davka na posest
plovnih objektov in rok za izdajo odmerne odločbe.

"15.a člen
Zapisnik, ki se sestavlja v davčnem postopku, se lahko sestavi
po opravljenem postopku, vendar ne pozneje kot v 8 dneh po
končanem postopku.
Zapisnik iz prejšnjega odstavka se vroči davčnemu zavezancu.
Davčni zavezanec lahko nanj poda pripombe v 8 dneh po
vročitvi zapisnika.

Z dopolnitvijo 196. člena se bo preprečilo zavezancem davka na
promet nepremičnin, da bi se izognili plačilu davka s tem, da
vložijo napoved o prometu nepremičnin po preteku 5 letnega
roka, v katerem zastara pravica do odmere prometnega davka.
Pri takih zavezancih naj bi začel teči zastaralni rok za odmero
davka po preteku leta, v katerem je bila davčna obveznost odkrita
z omejitvijo, da davka ne bi bilo mogoče odmeriti po preteku 10 let
od dneva, ko je začel rok teči. Enako določbo je pred uvedbo
zakona o davčnem postopku vseboval že zakon o davku na
promet nepremičnin.

Če so v pripombah k zapisniku navedena dejstva in predlagani
dokazi, ki bi utegnili vplivati na izdajo odločbe in druge z zakonom
predpisane ukrepe, se navedena dejstva in predlagani dokazi
preverijo in o tem sestavi dopolnitev zapisnika."
3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo " napoved" dodata
besedi "davčni obračun".

Z dopolnitvijo 201. člena se bo določilo, da tudi pozavarovalnice,
tako kot davčni zavezanci, ki ugotavljajo davek na podlagi
skupinskega davčnega obračuna, predložijo davčni obračun do
15. aprila tekočega leta.

V drugem odstavku se na koncu za besedama "rok plačila"
vejica nadomesti s piko in črta besedilo do konca stavka.
4. člen

Z dopolnitvijo 206. člena se bo določilo kdaj zapadejo mesečni in
trimesečni obroki akontacije davka od dobička pravnih oseb in
rok plačila obrokov.

25. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Fizična oseba predloži svojo davčno številko v vseh primerih,
ko prejema dohodke, razen v primeru razmerij med fizičnimi
osebami.

Z dopolnitvijo 207. člena bo izpeljan postopek določitve višine
obrokov akontacij za preostalo obdobje, če je bila akontacija
določena v znesku, ki ne odgovarja dejanski možni davčni osnovi
za tekoče leto.
V zvezi z možnostjo odpisa dolga iz naslova prometnih davkov in
zaradi jasnosti izvajanja predpisov je potrebno z zakonom urediti,
da se določbe, ki se nanašajo na DDV in trošarine, nanašajo tudi
na veljavni prometni davek.

Če fizična oseba tega ne stori, se ta dohodek fizični osebi ne sme
izplačati razen v primeru, ko davčni organ dovoli to izplačilo.
Davčni organ lahko dovoli izplačilo, ne da bi bila predložena
davčna številka, osebi, ki nima niti stalnega niti začasnega
bivališča v Republiki Sloveniji, ki na njenem območju ne dosega
rednih dohodkov in na njenem območju nima premoženja.

Spremenile se bodo tudi kazenske določbe, in sicer zaradi novega
zakona o prekrških in zaradi spremembe nekaterih vrst
kaznovanja, vse z namenom učinkovitejšega ukrepanja pri
pobiranju davkov.

Fizična oseba mora ob odprtju računov pri banki in hranilnici in
računov pri drugih osebah predložiti svojo davčno številko."

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA
DRŽAVNI PRORAČUN

V 26. členu se za besedo "hranilnicah" postavi pika in črta besedilo
"pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije."

Z uveljavitvijo tega zakona ne bo prišlo do finančnih stroškov za
državo, na tej podlagi se bo pospešilo pobiranje dajatev.

Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Banke in hranilnice morajo pristojnemu davčnemu uradu pošiljati
podatke o računih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in o računih
pravnih oseb, in podatke o poslovanju preko teh računov. Banke
in hranilnice morajo pristojnemu davčnemu uradu pošiljati podatke
o računih fizičnih oseb.

5. člen

Vlada Republike Slovenije določi pogoje, pod katerimi morajo
izplačevalci iz prvega odstavka tega člena plačila nakazovati na
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račune pri banki in hranilnici ter način in roke sporočanja bank in
hranilnic o podatkih iz drugega odstavka tega člena."

V drugem odstavku se beseda " razveljavi" nadomesti z besedo"
odpravi".

6. člen
V 36. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se
glasi:

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Davčni organ s sklepom odloži postopek prisilne izterjave po
uradni dolžnosti za čas, ko je bil dolžniku dovoljen odlog oziroma
obročno plačilo davčnega dolga."

"Za davčno tajnost se šteje tudi davčna številka fizične osebe."

13. člen

7. člen

V 55. členu se v drugem odstavku za besedami "nima osebnega
prejemka" doda besede "ali kakšen drug utemeljen razlog".

V 37. členu se v tretji točki črta podpičje in doda besedilo:
"in priznavanjem socialnih pravic ter prejemkov;"

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Davčni urad o ugovoru odloči z odločbo. Pritožba zoper odločbo
odloži postopek nadaljnje izterjave dokler davčni organ ne odloči
o pritožbi."

Za 5. točko se dodajo nove 6.,7. in 8. točka, ki se glasijo:
"6. sodiščem v zvezi s konkretnimi postopki;
7. drugim državnim organom za izvajanje njihovih pristojnosti, če
je tako določeno s posebnimi predpisi;
8. davčnim organom drugih držav na podlagi dogovorov o
sodelovanju in izmenjavi podatkov,"

14. člen
V 64. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako. da
se glasi:

Sedanja 6. točka postane 9. točka.

"Če se zarubi motorno ali priklopno vozilo, in ga davčni organ
pusti v hrambi pri dolžniku, pošlje sklep o prisilni izterjavi z rubežnim
zapisnikom ter registrskimi tablicami in prometnim dovoljenjem
izdanim za zarubljeno vozilo organu, pristojnemu za registracijo
motornih in priklopnih vozil z zahtevo, da vozilo odjavi iz prometa
ter vpiše v prometno dovoljenje in evidenco registriranih vozil, da
je vozilo zarubljeno. Do preklica pristojnega davčnega organa se
takega vozila ne sme registrirati, vpisati spremembo lastnika vozila
v prometno dovoljenje in podaljšati veljavnost prometnega
dovoljenja."

8. člen
V 38. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"Odgovorne osebe organov in zavodov, ki so jim bili na podlagi
37. člena posredovani podatki, ki štejejo za davčno tajnost, teh
podatkov ne smejo posredovati tretjim osebam. Prepoved
posredovanja podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, tretjim
osebam velja tudi za vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega
dela prišle v stik s takšnimi podatki."

15. člen

9. člen

V 65. členu se v 8. in 9. točki besedi "je bil" nadomesti z besedo
"bo".

V 43. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
"3. višino dolga, obresti in stroške prisilne izterjave;"

10. točka se spremeni, tako da se glasi:
10. člen
" 10. ugotovitev, da je bil dožnik opozorjen na zakonite posledice,
če bi zarubljene stvari odtujil, uničil ali poškodoval."

V 44. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Če dolžnik dolguje davek za več let oziroma različne vrste
davkov, so lahko izvršilni naslovi navedeni v obliki seznama
izvršilnih naslovov, ki ga overi direktor davčnega urada. V seznamu
izvršilnih naslovov mora biti za vsak izvršilni naslov naveden
datum izvršljivosti ter višina dolga in obresti, po podatkih
knjigovodske kartice dolžnika."

V petem odstavku se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo
"tretjega".
16. člen
V 82. členu se za besedami" lahko davčni organ" doda besede
" na podlagi izvršljive odločbe".

V tretjem odstavku se za besedami "izvršljivi plačilni nalog" doda
besedilo "ali nalog za prisilno izterjavo."

17. člen

V 46. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

V 95. členu se v prvem odstavku črta beseda "pravnomočni" in
za besedami "od vročitve odločbe" doda besedilo: "ali od
predložitve davčnega obračuna."

"Če dolžnik v pritožbi izpodbija pravilnost seznama izvršilnih
naslovov, mu mora davčni organ dati možnost, da pred nadaljnjim
postopkom izterjave preveri ali podatki iz seznama ustrezajo
uradnim podatkom in podatkom iz njegove evidence."

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Od preveč plačane dohodnine pripadajo davčnemu zavezancu
obresti po prejšnjem odstavku od dneva, ko je potekel 30 dnevni
rok za vračilo preplačila po prvotni odmerni odločbi."

12. člen

18. člen

V 47. členu se v prvem odstavku za besedami "po uradni
dolžnosti" doda besedilo:
"če zavezanec plača dolžni znesek z obrestmi in stroški, ali če
dolg kako drugače preneha,"

V 107. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
"Če se v postopku odmere ugotovi, da odmerjeni davek ne bi
presegel zneska 500 tolarjev se postopek ustavi."

11. člen
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19. člen

28. člen

V 118. členu se za besedami "neto prejemek" dodata besedi
"oziroma dohodek".

V 158. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
" Mesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega prvega v
mesecu, plačani pa morajo biti v 15 dneh od zapadlosti.

20. člen
V 121. členu se v 1. točki besedilo "zneska neobdavčljivih
dohodkov, določenih z zakonom" nadomesti z besedilom
"neobdavčenega zneska prejemkov, določenega s 7. členom
zakona o dohodnini."

Trimesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega prvega
v trimesečju, plačani pa morajo biti v 45 dneh po zapadlosti."

V 2. točki se na koncu črta pika in doda besedilo:
"in med letom niso uveljavljali olajšav za vzdrževane družinske
člane".

29. člen

Drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.

V 166. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Davčnemu zavezancu, ki prične opravljati dejavnost, davčni
organ določi način plačevanja in višino akontacije z odločbo."

21. člen
Za 123. členom se doda 123.a člen, ki se glasi:

30. člen
V172. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji odstavek,
ki se glasita:
"Ne glede na prvi odstavek mora zavezanec, ki ni rezident
Republike Slovenije prodajo vrednostnih papirjev ter drugih
deležev v kapitalu napovedati v 15 dneh od izvršene prodaje.

" 123. a člen
Zavezanci za davek od dobička iz kapitala v napovedi za odmero
dohodnine ne izkažejo davčne osnove razen, če so v odmernem
letu dosegli samo dobičke iz prodaje nepremičnin.
Pri odmeri dohodnine davčni organ upošteva davčno osnovo,
ugotovljeno z odločbami o odmeri davka od dobička iz kapitala."

Zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki ni zavezanec za dohodnino lahko vloži napoved za odmero davka od dobička iz kapitala
od vseh prodaj v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta za
preteklo leto."

22. člen
V 125. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se
glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zavezanci za
dohodnino uveljavljajo zmanjšanje osnove iz naslova posebnih
olajšav tudi po poteku roka za vložitev napovedi, vendar
najkasneje v roku za pritožbo zoper odločbo o odmeri dohodnine."

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta novi četrti in peti
odstavek.
31. člen
V 173. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Odločbo o odmeri davka od dobička iz kapitala od prodaje
vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu in odločbo o
odmeri davka po tretjem odstavku 172. člena mora davčni organ
izdati do 31. maja za preteklo leto.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
23. člen
Za 125. členom se doda nov 125.a člen, ki se glasi:

Zavezancu iz drugega odstavka prejšnjega člena mora davčni
organ izdati odločbo v 30 dneh od vložitve napovedi."

"125. a člen

32. člen

Zavezanci za dohodnino, pri katerih je bilo z odločbo o odmeri
dohodnine ugotovljeno, da znaša doplačilo dohodnine do 500
tolarjev, tega zneska ne plačajo in se odpiše."

V 175. členu se besedilo "dohodkov, doseženih z udeležbo pri
dobičku" nadomesti z besedilom "dohodkov iz premoženja,
doseženih".

24. člen

33. člen

V 130. členu se črta tretji odstavek.

V 177. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Zavezanec - nerezident Republike Slovenije, za katerega je
izplačevalec dohodkov obračunal in plačal davek od oddajanja
premičnega in nepremičnega premoženja v najem, lahko uveljavlja
dejanske stroške v 15 dneh po prejemu dohodka, če pa oddaja
premoženje v najem za več mesecev v letu, uveljavlja dejanske
stroške v 15 dneh po poteku obdobja za katero je bilo dano
premoženje v najem, vendar najkasneje do 15. januarja tekočega
leta za preteklo leto. Dejanski stroški se uveljavljajo pri davčnem
uradu, pri katerem je vpisan v register, če ni vpisan pa pri davčnem
uradu, kjer je vpisan izplačevalec dohodka."

25. člen
V 138. členu se za besedo "odmeri" dodata besedi "z odločbo".
26.člen
V 142. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"Razliko med odmerjenim davkom iz kmetijstva in obračunanimi
obroki davka je treba plačati v 30 dneh po vročitvi odločbe."
27. člen

34. člen

V 151. členu se na koncu črta pika in doda besedilo: "kot
samostojni podjetniki posamezniki ali druge osebe, ki opravljajo
dejavnost."
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V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se
za besedo "Zavezanec" črta vejica in besedilo "ki ni rezident
Republike Slovenije". V drugem stavku tega odstavka se črta
beseda "tak".

Če je nova višina akontacije manjša, se obroki akontacije, ki
bodo dospeli v plačilo do konca leta, sorazmerno zmanjšajo."

35. člen

V 224. členu se znesek "10.000" nadomesti z zneskom "50.000".

41. člen

42.člen

V 184. členu se v prvem odstavku črta tretji stavek.

V 225. členu se besedilo "Posameznik se kaznuje z denarno
kaznijo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev" nadomesti z besedilom:
"Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška posameznik:"

V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Sodišče mora poslati sklep o dedovanju, ki obsega premično
premoženje, davčnemu uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni
register, če ni vpisan, pa davčnem uradu, kjer je bil zapustnik
vpisan v davčni register."

Tretja točka se spremeni, tako da se glasi:
"3. če uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila puščena v hrambi
(prvi odstavek 64. člena)".

36. člen
191. člen se spremeni tako, da se glasi:

43. člen
"Davek od premoženja na posest stavb odmeri davčni organ na
podlagi podatkov davčnega registra oziroma napovedi davčnega
zavezanca, z odločbo do 31. marca za tekoče leto. Davek od
premoženja na posest plovnih objektov odmeri davčni organ na
podlagi podatkov evidence o registraciji plovnih objektov v
Republiki Sloveniji oziroma davčni napovedi davčnega zavezanca
o vpisu v evidenco v Republiki Sloveniji ali v tujini, z odločbo do
31. marca za tekoče leto.
'

Za 225. členom se doda 225.a člen, ki se glasi:
" 225. a člen
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 150.000
do 1,000.000 tolarjev, če posreduje podatke, ki so davčna tajnost,
tretji osebi, ki do teh podatkov ni upravičena (38. člen)."
44. člen

Davek od premoženja se plačuje v trimesečnih obrokih. Će
odmerjeni davek ne presega 50.000 tolarjev, se plačuje v dveh
polletnih obrokih."

V 226. členu se v prvem odstavku besedilo "pravna oseba pa z
denarno kaznijo od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev" nadomestijo
z besedilom "pravna oseba pa z denarno kaznijo od 1,000.000
do 18,000.000 tolarjev".

37. člen
V 196. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:

Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
"2. če izplača dohodek fizični osebi, ki ni predložila svoje davčne
številke (drugi odstavek 25. člena);"

"V primerih, ko zavezanec ni napovedal davčne obveznosti,
oziroma jo ni pravočasno napovedal, začne teči zastaralni rok za
odmero prometnega davka po preteku leta, v katerem je bila
davčna obveznost napovedana, oziroma odkrita. Prometnega
davka ni mogoče odmeriti po preteku 10 let od dneva, ko je
zastaralni rok začel teči."

V dosedanji 2. točki, ki postane 3. točka, se na koncu črta besedilo
"(26.člen)" in doda besedilo "pod pogoji, ki jih določi vlada Republike
Slovenije (prvi in tretji odstavek 26. člena);"
Dosedanje 2. do 6. točka postanejo 3. do 7. točka.

38. člen

Za dosedanjo 7. točko, ki postane 8. točka, se dodata novi 9. in
10. točka, ki se glasita:
"9. če posreduje podatke, ki so davčna tajnost, tretji osebi, ki do
teh podatkov ni upravičena (38. člen);
10. če uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila puščena v hrambi
(prvi odstavek 64. člena);"

V prvem odstavku 201. člena se za besedami "skupinski davčni
obračun" dodajo besede "in davčni obračun pozavarovalnic."
39. člen
V 206. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Mesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega zadnjega
v mesecu, plačani pa morajo biti v 10 dneh od zapadlosti.

Dosedanje 8., 9. fn 10. točka postanejo 11., 12. in 13. točka.
Dosedanja 11. točka, ki postane 14. točka, se spremeni tako, da
se glasi:
"14. če kot izplačevalec dohodkov ne izroči davčnim zavezancem
obračuna davka ob vsakokratnem izplačilu dohodkov (drugi
odstavek 115.člena);"

Trimesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega zadnjega
v trimesečju, plačani pa morajo biti v 10 dneh od zapadlosti."
Drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
40. člen

Dosedanja 12. točka postane 15. točka.
Dosedanja 13. točka se črta.
Dosedanja 14. točka postane 16. točka.

V 207. členu se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
"Razliko v višini akontacije mora zavezanec za že dospele obroke
akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije.

45. člen

Obroki akontacije, ki bodo dospeli v palačilo do konca leta, pa se
sorazmerno povečajo.

15. december 1997

Za 226. členom se doda nov 226. a člen, ki se glasi:
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" 226.a člen

letnico "1998."

Banka in hranilnica se kaznuje z denarno kaznijo od 1,000.000
do 18,000.000 tolarjev, če pristojnemu davčnemu uradu ne pošilja
podatkov o računih fizičnih oseb; podatkov o računih fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost in pravnih oseb, ki imajo pri njih račune in
o poslovanju preko teh računov na način in v rokih, ki jih določi
Vlada Republike Slovenije (drugi in tretji odstavek 26. člena).

Za 231. členom se doda 231. a člen, ki se glasi:

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba banke in
hranilnice."

Do dneva uveljavitve zakona, ki bo urejal davek na dodano
vrednost in zakona, ki bo urejal trošarine, davčni organ ne more
odpisati, razen iz razloga neizterljivosti, oziroma ne more odložili
plačila ali dovoliti obročnega plačevanja davka od prometa
proizvodov in storitev ter posebnih prometnih davkov."

51. člen

" 231. a člen

46.člen

52. člen

V 227. členu se v prvem odstavku znesek "6,000.000" nadomesti
z zneskom "18,000.000".

V 234. členu se letnica "1998" nadomesti z letnico "1999"

47. člen

53. člen

V 228. členu se v prvem odstavku znesek "6,000.000" nadomesti
z zneskom "18,000.000".

V 235. členu se datum "31.12.1997" nadomesti z datumom
"31 .decembra 1998".

48. člen

54. člen

V 229. členu se zneska "500.000 do 6,000.000" in "1,000.000 do
6,000.000" nadomestita z zneski "500.000 do 12,000.000" in
"1,000.000 do 18,000.000".

236. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Določbe 130. člena, drugega odstavka 174. člena, drugega
odstavka 179. člena in 223. člena tega zakona se prične|o
uporabljati 1. januarja 1999."

49. člen

55. člen

V 230. členu se za številko "84." doda vejica in besedilo " 107.,
125.a".

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998 razen 50.
in 53. člena tega zakona, ki se uporabljata od dneva uveljavitve
zakona.

50. člen
V 231. členu se v tretjem odstavku letnica " 1997" nadomesti z

OBRAZLOŽITEV
1. Z dopolnitvijo 6. člena zakona o davčnem postopku v 1. členu
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona, se
določa, da poznejša poškodba ali uničenje sporočila, s katerim je
zavezanec obveščen, da je bil spis vrnjen pošiljatelju in da se bo
štela vročitev za opravljeno, v kolikor spisa ne bo dvignil v 15
dneh, ne vpliva na veljavnost vročitve. Navedena dopolnitev, ki
ustreza določbi v zakonu o splošnem upravnem postopku, je
potrebna zaradi celovitosti ureditve navedenega načina vročanja
v zakonu o davčnem postopku.
2. Prav tako je vnešen nov 15.a člen, po katerem je drugače kot
v zakonu o upravnem postopku določeno, da se zapisnik lahko
sestavi po opravljenem pregledu. Davčnemu organu je potrebno
omogočiti, da sestavi zapisnik po končanem pregledu
zavezančevega poslovanja, ker lahko pregled traja daljše časovno
obdobje.
3. Ker so banke in hranilnice na zahtevo davčnega organa dolžne
dajati podatke o računih, ki jih imajo pri njih fizične osebe, med
katerimi je tudi podatek o davčni številki, ki šteje za davčno tajnost,
je v 4. členu predloga zakona dopolnjen 25. člena zakona z
določbo, da mora fizična oseba ob odprtju računa pri banki in
hranilnici predložiti svojo davčno številko.
Prav tako je, v izogib nepotrebnim zapletom pri izplačevanju

dohodkov nerezidentom predvideno, da ni potrebno predložiti
davčne številke, če davčni organ to dovoli.
4. Dopolnitev 26. člena zakona v 5. členu predloga daje zakonsko
podlago za obveznost bank in hranilnic, da davčnemu organu za
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe pošiljajo
podatke o njihovih računih in poslovanju preko računov ter
podatke o računih za fizične osebe. V novem tretjem odstavku se
daje pooblastilo Vladi RS, da določi pogoje, pod katerimi morajo
izplačevalci plačila nakazovati na račune pri banki in hranilnici ter
roke in način sporočanja bank in hranilnic o podatkih iz teh računov
pristojnemu davčnemu uradu.
5. V 6. členu predloga se zaradi jasnosti dopolnjuje 36. člen zakona
z novim drugim odstavkom, ki izrecno določa, da za davčno
tajnost šteje tudi davčna številka, katero lahko uporabnik praviloma
pridobi le neposredno od fizične osebe.
6. Izvajanje 37. člena zakona je pokazalo, da je treba dopolniti
seznam subjektov, katerim lahko davčni organ v zvezi z izvajanjem
njihove pristojnosti daje podatke, ki štejejo za davčno tajnost. V 7.
členu predloga je dopolnjena določba, da se lahko takšni podatki
dajejo pristojnim zavodom ne samo v zvezi s plačevanjem
obveznih prispevkov, temveč tudi v zvezi s priznavanjem socialnih
pravic ter prejemkov fizičnim osebam. Med subjekti, katerim se
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14. Popravki v osmi, deveti in deseti točki ter v petem odstavku
65. člena zakona, predlagani v 15. členu predloga so redakcijskega
značaja.
15. V 16. členu predloga se predlaga, da lahko davčni organ poda
predlog za vknjižbo zasta vne pra vice na nepremičnine in na deleže
v kapitalu že na podlagi izvršljive odločbe.
16. Davčnemu zavezancu, ki je na račun davčnih obveznosti
plačal več, kot je bil dolžan plačati, se po prvem odstavku 95.
člena zakona preveč plačani znesek vrne v 30 dneh od vročitve
odločbe, zato je v 17. členu predlagano črtanje določbe, ki
istočasno zahteva pravnomočnost takšne odločbe. Predlagana
sprememba petega odstavka na novo določa kdaj pripadajo
davčnemu zavezancu obresti od preveč plačane dohodnine,
ugotovljene z odmerno odločbo, izdano po preteku odmernega
leta. Tako naj bi bil zavezance upravičen do obresti od dneva, ko
je potekel 30 dnevni rok za vračilo preplačila po odmerni odločbi.
Predlagana rešitev je ustreznejša od sedanje, po kateri pripadajo
davčnemu zavezancu obresti od dneva, ko je postala odločba o
odmeri dohodnine pravnomočna, kar je neugodno predvsem za
zavezance, ki so se zoper odmerno odločbo pritožili.
17. Dopolnitev 107. člena zakona z novim drugim odstavkom v
18. členu predloga, po katerem naj bi se odmerni postopek ustavil
v primeru, da odmerjeni davek ne bi presegel določenega zneska,
je predlagana zaradi ekonomičnosti postopka.
18. V 19. členu predloga zakona je predlagan redakcijski popravek
118. člena zakona.
19. Predlagana sprememba 1. točke 121. člena zakona v 20.
členu predloga pomeni, da bodo napoved za odmero dohodnine
napovedali vsi zavezanci, razen tistih, ki niso dosegli obsega
dohodkov, navedenih v 7. členu zakona o dohodnini, po katerem
se vsakemu zavezancu zmanjša osnova za dohodnino za 11%
povprečne plače v Sloveniji. Dopolnitev 2 točke je predlagana
zaradi primerov ugotovljenih v praksi, da so upokojenci med letom
uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane in jim zato ni
bila obračunana in plačana akontacija dohodnine in zato tudi niso
bili dolžni vložiti napovedi za odmero dohodnine. Po preteku leta je
olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljal zakonec
takšnega upokojenca, tako, da je bila olajšava v teh primerih
priznana dvakrat.
20. Predlagana ureditev v 21. členu predloga, po kateri se za
123. členom zakona doda nov 123. a člen, se nanaša na tehnologijo
vključitve kapitalskih dobičkov v letno napoved za odmero
dohodnine glede na to, da je rok za napoved davka od dobička
iz kapitala, doseženega s prodajo vrednostnih papirjev in drugih
deležev v kapitalu, gospodarskih družb in zadrug 28. februar,
napoved za odmero dohodnine pa je treba vložiti do 31. marca za
preteklo leto. Predlagana je ureditev, da bo davčni organ pri odmeri
dohodnine upošteval davčno osnovo, ugotovljeno na podlagi
odločb o odmeri davka od dobička iz kapitala, razen v primeru,
ko je imel zavezanec samo dobičke iz prodaje nepremičnin.
21. Določba 125. člena zakona, po kateri lahko zavezanci
uveljavljajo zmanjšanje osnove za dohodnino do poteka roka za
vložitev napovedi za odmero dohodnine, je prizadela več socialno
šibkejših zavezancev, ki so po roku uveljavljali zmanjšanje osnove
zaradi vzdrževanih družinskih članov. Zaradi navedenega se v
22. členu predloga predlaga, da omejitev uveljavljanja zmanjšanja
osnove za dohodnino na čas do poteka roka napovedi, ne velja
za uveljavljanje posebnih olajšav za vzdrževanje družinskih
članov.
22. V 23. členu predloga se iz razlogov ekonomičnosti predlaga
nov 125.a člen, po katerem se zavezancem za dohodnino, pri
katerih je z odločbo za odmero dohodnine ugotovljeno doplačilo
nižje od 500 tolarjev, takšen znesek odpiše.
23. Črtanje tretjega odstavka 130. člena zakona, predlagano v
24. členu predloga, je redakcijskega značaja, ker je enaka določba
vsebovana že v drugem odstavku 115. čiena zakona.
24. Dopolnitev 138. člena zakona v 25. členu predloga izrecno
določa, da se davek od dohodka iz kmetijstva odmeri z odločbo.
V predlaganem 26. členu predloga se dopolnjuje četrti odstavek

lahko dajejo podatki, ki štejejo za davčno tajnost so na novo
našteta sodišča in državni organi, če gre za podatke potrebne za
izvajanje njihovih funkcij oziroma pristojnosti. Dodani so tudi davčni
organi drugih držav, kadar gre za izmenjavo podatkov na podlagi
medsebojnih dogovorov.
7. V 8. členu predloga se z novim drugim odstavkom 38. člena
zakona izrecno določa varovanje davčne tajnosti za uradne osebe
organov in zavodov, kot tudi za druge osebe, ki so zaradi narave
svojega dela prišle v stik s takimi podatki.
8. V 43. členu zakona je izpadla določba o stroških prisilne izterjave
kot obvezne sestavine sklepa o prisilni izterjavi, zato se v 9.
členu predlaga ustrezna dopolnitev in ustreznejša dikcija členov.
9. V 10. členu predloga se predlaga ustreznejša rešitev v zvezi z
izvršilnim naslovom za prisilno izterjavo davčnega dolga iz več
let ali več vrst davkov. Namesto dosedanjega dolgovnega
seznama, pri katerem ni izrecno določeno, da mora vsebovati
vse izvršilne naslove z nastopom njihove izvršljivosti in davčnim
dolgom, se v novem drugem odstavku 44. člena zakona predlaga,
da so lahko posamezni izvršilni naslovi iz več let ali več vrst
davčnih dolgov navedeni v obliki seznama izvršilnih naslovov z
vsemi potrebnimi podatki, ki ga overi direktor davčnega urada.
Seznam izvršilnih naslovov bi ustrezal tudi zahtevam sodišč o
vsebini izvršilnega naslova za izterjavo davčnega dolga iz
dolžnikovega nepremičnega premoženja po predpisih o sodni
izvršbi.
10. Praksa je pokazala, da je določba drugega odstavka 46. člena
zakona nejasna, ker ne določa, kdaj lahko davčni dolžnik zahteva
preveritev podatkov iz dolgovnega seznama niti nadaijnega
postopka davčnega organa. V 11. členu predloga je zato
predlagana rešitev, da mora davčni organ dolžniku, ki v pritožbi
izpodbija pravilnost seznama izvršilnih naslovov dati možnost,
da pred nadaljnim postopkom preveri ali podatki iz seznama
ustrezajo uradnim podatkom in podatkom iz dolžnikove evidence.
11. 47. člen zakona med razlogi za ustavitev postopka prisilne
izterjave po uradni dolžnosti ne predvideva plačila davčnega dolga
oziroma prenehanja dolga na drugačni podlagi. Zato se v 12.
členu predloga besedilo prvega odstavka 47. člena zakona
ustrezno dopolnjuje. Dodani drugi odstavek rešuje primere, ko je
bil davčnemu dolžniku s sklepom dovoljen odlog oziroma obročno
plačilo davčnega dolga.
12. Dopolnitev drugega odstavka 55. člena zakona v 13. členu
predloga omogoča izplačevalcu osebnega prejemka, da lahko v
ugovoru zoper sklep o prisilni izterjavi iz osebnih prejemkov
uveljavlja poleg razloga, da davčni dolžnik pri njem nima osebnih
prejemkov, tudi kakšen drug utemeljen razlog. Predlagana
sprememba tretjega odstavka natančneje določa postopke v
zvezi z ugovorom izplačevalca osebnega prejemka, banke in
hranilnice ter dolžnikovega dolžnika, ki so ga podali zoper sklep
o prisilni izterjavi.
13. Ker določba 64. člena zakona ni dovolj dorečena in ne ureja
prepovedi podaljšanja registracije motornega vozila, ki ga je davčni
organ zarubii in pustil v hrambi pri dolžniku, se v 14. členu predloga
predlaga nova dopolnjena rešitev Po tej rešitvi lahko davčni organ od organa pristojnega za registracijo motornih vozil zahteva,
da zarubljeno vozilo odjavi iz prometa ter vpiše v prometno
dovoljenje in evidenco o registraciji vozil, da je vozilo zarubljeno in
da se do preklica takega vozila ne sme registrirati, vpisati
spremembe lastnika v prometno dovoljenje in podaljšati veljavnost
prometnega dovoljenja Predlagana rešitev hkrati pomeni, da v
primeru, ko davčni organ od dolžnika ni pridobil prometnega
dovoljenja, organ pristojen za registracijo motornih vozil na zahtevo davčnega organa vpiše rubež motornega vozila v evidenco
registriranih vozil, kar tudi preprečuje ponovno registracijo in
podaljšanje prometnega dovoljenja. V 64. členu zakona se opušča
določba o prepovedi ponovne registracije pri zarubljenih plovilih,
katera davčni organ pusti v hrambi pri dolžniku glede na to, da se
plovila po predpisih registrirajo na tri leta in da jih je možno registrirati
tudi v tujini. Zaradi navedenega je ukrep prepovedi ponovne
registracije premalo učinkovit in prihaja v poštev le odvzem plovila.
11

142. člena zakona z določitvijo roka, v katerem je treba plačati
razliko med odmerjenim davkom od dohodka iz kmetijstva in
obračunanimi obroki.
25. Dopolnitev 151. člena zakona v27. členu predloga je potrebna
zaradi jasne opredelitve krajevne pristojnosti davčnega urada,
pri katerem zavezanec, ki opravlja dejavnost, vloži davčno
napoved, oziroma predloži davčni obračun.
26. Z dopolnitvijo 158. člena zakona v28. členu predloga se določa,
kdaj zapadejo v plačilo mesečni oziroma trimesečni obroki
akontacije davka iz dejavnosti, ki ga zavezanec sam obračuna in
plača in rok plačila obrokov.
27. S spremembo četrtega odstavka 166. člena zakona v29.členu
predloga se natančneje opredeljuje, da se višina letne akontacije
z odločbo določi zavezancu, ki je pričel opravljati dejavnost in da
se mu hkrati določi tudi način plačevanja.
28. Dopolnitve 172. in 173. člena zakona v 30. in 31. členu predloga
so posledica sprememb in dopolnitev pri davku od dobička iz
kapitala v zakonu o dohodnini. Z novim tretjim odstavkom 172.
člena se predlaga, da morajo zavezanci, ki niso hkrati zavezanci
za dohodnino, prodajo vrednostnih papirjev ter drugih deležev v
kapitalu, gospodarskih družb in zadrug, napovedati v 15 dneh od
izvršene prodaje. Z novim drugim odstavkom 173. člena pa je
določeno, da mora davčni urad takim zavezancem izdati odločbo
v 30 dneh od vložitve napovedi.
29. Namen predlagane spremembe 175. člena v 32. členu predloga
je jasnejša določba, da morajo vsi zavezanci, ki so dosegli
dohodke od premoženja in jim davka ni obračunal že izplačevalec,
torej tudi zavezanci, ki so dosegli tak dohodek od tuje fizične ali
pravne osebe, vložiti davčno napoved.
30. Dopolnitev 177. člena zakona v 33. členu predloga omogoča
zavezancem - nerezidentom, ki oddajajo premično ali nepremično
premoženje za več mesecev, da uveljavljajo dejanske stroške v
15 dneh po poteku obdobja oziroma najkasneje do 15. januarja
tekočega leta za preteklo leto.
31. Predlagana sprememba 183 člena zakona v 34. členu predloga
pomeni, da se za odmero davka na dediščine in darila napoved o
prejemu darila, ki vključuje nepremično premoženje, vloži pri
davčnem uradu kjer nepremično premoženje leži. Predlagana
rešitev, ki je enaka rešitvi kot jo je imel zakon o davkih občanov,
temelji na ugotovitvah iz prakse, da je v primerih, ko je darovalec
nepremičnino podaril obdarjencem, vpisanim v davčne registre
več davčnih uradov, potrebno izdati odmero odločbe pri vsakem
davčnem uradu in davek odmeriti od vrednosti, ki odpade na
vsakega obdarjenca, kar je v nasprotju z načelom ekonomičnosti.
32. Analogna rešitev kot se predlaga v 183. členu zakona se z
35. členom predloga predlaga tudi v 184. členu zakona, kadar
dediščina vključuje nepremično premoženje. V takem primeru naj
bi sodišče sklep o dedovanju poslalo davčnemu uradu kjer
nepremičnina leži, ki bi bil pristojen za izdajo davčne odločbe
vsem dedičem takšne nepremičnine.
33. S 36. členom predloga se spreminja 191. člen zakona, ki ureja
odmero davka od premoženja. V prvem odstavku se določa rok,
v katerem mora davčni organ izdati odmero, to je do 31. marca
tekočega leta. Novi drugi odstavek posebej ureja na podlagi katerih
podatkov se izvrši odmera davka na posest plovnih objektov in
rok za izdajo odmerne odločbe.
Besedilo tretjega odstavka je prenešeno iz sedanjega prvega
odstavka in velja za plačevanje davka na posest stavb in plovil.
34. Dopolnitev 196. člena zakona z novim četrtim odstavkom v
37. členu predloga preprečuje zavezancem davka na promet
nepremičnin, da bi se izognili plačilu davka s tem, da vložijo napoved
o prometu nepremičnin po preteku 5 letnega roka, v katerem
zastara pravica do odmere prometnega davka. Pri takih
zavezancih naj bi začel teči zastaralni rok za odmero davka po
preteku leta, v katerem je bila davčna obveznost odkrita z
omejitvijo, da davka ne bi bilo mogoče odmeriti po preteku 10 let
od dneva, ko je začel rok teči. Enako določbo je pred uvedbo
zakona o davčnem postopku vseboval že zakon o davku na
promet nepremičnin.
poročevalec, št. 59

35. Z dopolnitvijo 201. člena zakona v 38. členu predloga se zaradi
posredovanja podatkov iz bilanc zavarovalnic, ki pomenijo pogoj
za pripravo tovrstnih izkazov pri pozavarovalnicah (gre zlasti za
podatke o rezervacijah za prenosne premije ter škodnih
rezervacijah), določa, da tudi pozavarovalnice predložijo davčni
obračun do 15. aprila tekočega leta.
36. Z dopolnitvijo 206. člena zakona v 39. členu predloga se določa
kdaj zapadejo mesečni in trimesečni obroki akontacije davka od
dobička pravnih oseb in rok plačila obrokov. Z dopolnitvijo 207.
člena se določa oblikovanje obrokov akontacije, če je bilo
naknadno ugotovljeno, da akontacija ne odgovarja predvideni
davčni osnovi.
37. V poglavju kazenskih določb so predložene naslednje
spremembe in dopolnitve:
V224. členu zakona, ki določa denarne kazni za davčne prekrške,
za katere se posamezniki kaznujejo takoj na kraju prekrška, se
v 41. členu predloga predlaga vskladitev višine kazni z višino
tovrstne kazni v novem zakonu o prekrških.
V 225. členu zakona, ki določa denarne kazni za prekrške, ki jih
storijo posamezniki in jih izreče sodnik za prekrške, se v 42.
členu predlaga, da se kaznujejo takoj na kraju prekrška, ker je
tak način kaznovanja za tovstne prekrške učinkovitejši. V tem
členu se uvaja nov prekršek, ki ga stori davčni dolžnik, če
uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila puščena v hrambi.
Kot težji prekršek, ki ga ni primerno kaznovati takoj na kraju
prekrška, se v nov 225.a člen z 43. členom predloga prenaša
prekršek, ki ga stori posameznik, če posreduje podatke, ki so
davčna tajnost tretji osebi. V 226. členu zakona se s 44. členom
predloga višina denarne kazni za davčne prekrške, ki jih storijo
fizične osebe ter pravne osebe in njihove odgovorne osebe,
vsklajuje z višino kazni določeno z novim zakonom o prekrških.
V navedenem členu se na novo uvajajo trije davčni prekrški, kijih
stori samostojni podjetnik in pravna oseba in sicer, če kot
izplačevalec dohodkov oziroma delodajalec izplača dohodke
fizični osebi, ki ni predložila davčne številke, če posreduje podatke,
ki so davčna tajnost tretji osebi in če uporablja zarubljeno stvar, ki
mu je bila puščena y hrambi. Nadalje se za črtanje prekrškov, ki
so v tem členu dvakrat sankcionirani in sicer del besedila 11.
točke in 13. točka. S predlaganim 45. členom predloga se dodaja
nov 226.a člen zakona, ki sankcionira banke in hranilnice, ki
pristojnemu davčnemu uradu ne pošiljajo podatkov o računih
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter podatkov o poslovanju
preko računov na način, kot ga je določila Vlada RS.
V vseh nadaljnih členih predloga zakona (46., 47. in 48. člen), ki
se nanašajo na kazenske določbe, se sedanje denarne kazni
usklajujejo z višinami kazni, določenimi z novim zakonom o
prekrških.
38. V 49. členu predloga zakona se dopolnjuje 230. člen zakona,
ki se nanaša na usklajevanje tolarskih zneskov z razmerjem
med ECU in tolarjem z določbami členov, ki določajo tolarske,
zneske (glede najnižjih zneskov za odmero in za odpis).
39. Zaradi težav pri izvajanju in pravilne uporabe sistemskega
zakona o prometnem davku in zakonov o posebnih prometnih
davkih je tudi v prehodni določbi ZDavP zaradi jasnosti vključena
določba o nezmožnosti odpisa in odloga prometnega davka kot
dajatve, ki jo plača končni kupec (51. člen predloga).
40. V prehodnih določbah zakona (231., 234. in 235. člen) se s
členi 50., 52. in 53. predloga zakona podaljšuje veljavnost sedanjih
predpisov na področju kontroliranja ob plačilnem prometu in glede
vrstnega reda plačil v primeru, da imetnik računa pri Agenciji za
plačilni prometnima na računu dovolj denarnih sredstev za plačilo
dospelih obveznosti.
41. V 54. členu predloga zakona je predvideno, da se uporaba
130., drugega odstavka 179. in 223. člena zakona preloži do 1.
januarja 1999.
42. Zakon naj bi začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se začel uporabljati 1. januarja 1998, razen določb 50.
in 53. člena, ki se uporablja od dneva uveljavitve zakona.
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37. člen

ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO:

Za davčno tajnost po prejšnjem členu tega zakona se ne šteje
dajanje podatkov:

6. člen
Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je predpisano v 4. členu
tega zakona, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis
vročiti odsoten, ga izroči vročevalec davčnemu organu, ki je spis
izdal, če gre za vročitev po pošti, pa pošti njegovega prebivališča.
Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja ali poslovnega
prostora naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen,
vročevalec pusti pismeno sporočilo, v katerem je navedeno, kje
se spis nahaja in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik spis
dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu navede vročevalec vzrok
za takšno ravnanje in dan, ko je sporočilo pustil na vratih oziroma
poštnem nabiralniku naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta
zaposlen, ter se podpiše.

1. organu, pristojnemu za državno statistiko, za izvajanje
nacionalnega programa statističnih raziskovanj:
2. organom, pristojnim za odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj;
3. pristojnim zavodom v zvezi s plačevanjem obveznih
prispevkov;
4. lokalnim samoupravnim skupnostim v zvezi z njihovimi dohodki;
5. javnim pravobranilcem v zvezi z zastopanjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti v davčnih zadevah;

Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 15 dni, se šteje, da je bila
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih
oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega odstavka,
na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu.

6. pooblaščenim organom tujih držav, če je tako določeno s
sporazumom o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodkov in
premoženja.
38. člen

O vročitvi, ki je bila opravljena na način, kot je določen v tem
členu, je treba obvestiti davčni organ, ki je vročitev odredil.

Podatki, ki jih v davčnem postopku zvedo uradne in druge osebe
davčnega organa, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in druge osebe,
ki so sodelovale v postopku, so davčna tajnost, morajo se trajno
varovati, in se ne smejo posredovati tretjim osebam, če ni s tem
zakonom drugače določeno.

15. člen
Davčni zavezanec mora za svoje trditve v davčnem postopku
predložiti dokaze.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za osebe, ki ne sodelujejo
več v davčnem postopku.

17. člen
V enostavnih stvareh, v katerih davčni organ pri odločanju v
celoti upošteva davčno napoved, uradne podatke ali ugodi
strankini zahtevi, lahko vsebuje obrazložitev odločbe samo kratko
obrazložitev strankine vloge in sklicevanje na pravne predpise,
na podlagi katerih je bilo o stvari odločeno.

43. člen
Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati:
1. priimek in ime ter naslov oziroma ime in sedež dolžnika ter
davčno številko dolžnika;

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko davčni organ izda odločbo
v obliki uradnega zaznamka na spisu, ki ima samo izrek in
navedbo pravnih predpisov, na podlagi katerih je bilo v stvari
odločeno, ter rok plačila, če je za določeno vrsto davka tako
določeno s tem zakonom.

2. izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost;
3. višino dolga, in sicer ločeno glavnico ter zamudne obresti;
4. način prisilne izterjave;

25. člen

5. ime in naslov oziroma sedež izplačevalca osebnih prejemkov
ali dolžnikovega dolžnika iz naslova drugih terjatev oziroma
označbo premičnih stvari, iz katerih naj se dolg izterja ter
nahajališče teh stvari, ni pa nujno, da so v sklepu te stvari
natančneje označene;

Fizična oseba predloži izplačevalcu dohodkov oziroma delodajalcu
svojo davčno številko. Če fizična oseba tega ne stori, izplačevalec
oziroma delodajalec fizični osebi ne sme izplačati dohodkov, če z
zakonom ni drugače določeno.
26. člen

6. pouk o pravnem sredstvu.

Pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: zasebniki), državni in drugi organi in organi
lokalnih skupnosti, morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene
storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo, davčnim
zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in
hranilnicah pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.

V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki so potrebni, da se
prisilna izterjava lahko opravi.
44. člen
Izvršilni naslov po tem zakonu je odločba o odmeri davka, davčni
obračun ter ugotovitvena odločba o neobračunanem in nepravilno
obračunanem davku, ki ga je bil dolžnik dolžan sam obračunati in
plačati oziroma ga je bil kot izplačevalec dolžan obračunati in
plačati ob izplačilu dohodkov.

36. člen
Podatki, ki jih davčni zavezanec v davčnem postopku posreduje
davčnemu organu, ter drugi podatki, ki jih davčni organ pridobi v
zvezi z davčno obveznostjo davčnih zavezancev, se štejejo za
uradno tajnost (v nadaljnjem besedilu: davčna tajnost), če ni s
tem zakonom drugače določeno.
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Če dolžnik dolguje davek za več let oziroma iz različnih odločb, je
izvršilni naslov seznam zaostalih obveznosti dolžnika, ki ga
sestavi knjigovodstvo davčnega urada, overi pa direktor davčnega
urada.
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Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, katere
niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov izvršljiva odločba,
izvršljivi plačilni nalog, ki mora vsebovati tudi številko in datum
odločbe ali plačilnega naloga o naložitvi dajatve in potrdilo o
izvršljivosti.

65. člen
O opravljenem rubežu mora izterjevalec napraviti zapisnik o
rubežu. V zapisnik o rubežu se vpišejo:
1. davčni organ ter ime uradne osebe, ki je opravila cenitev;

46. člen

2. priimek in ime ter stalno prebivališče oziroma sedež dolžnika,
davčna številka in podatki o drugih osebah, ki sodelujejo pri prisilni
izterjavi;

S pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi ni možno izpodbijati odločb,
ki se izvršujejo.
Dolžniku, ki ugovarja pravilnosti dolgovnega seznama, mora
davčni organ dati možnost, da pred nadaljnjim postopkom prisilne
izterjave preveri ali podatki iz dolgovnega seznama ustrezajo
uradnim podatkom davčnega organa.

3. kraj in čas rubeža;
4. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja rubež;
5. natančno označbo in opis zarubljenih predmetov;

47. člen
6. vrednost zarubljenih predmetov, ugotovljena s cenitvijo;

Davčni organ s sklepom ustavi postopek prisilne izterjave po
uradni dolžnosti, če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen,
spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega oziroma je
razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti.

7. priimek in ime ter naslov oziroma sedež tistega, ki so mu bile
stvari zaupane v hrambo;
8. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan organu,
pristojnemu za registracijo motornih vozil oziroma plovil;

Davčni organ s sklepom o ustavitvi prisilne izterjave razveljavi
vsa opravljena dejanja v postopku prisilne izterjave.
55. člen

9. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan klirinški
depotni družbi oziroma izdajatelju vrednostnega papirja;

Izplačevalec osebnega prejemka, banka ali hranilnica oziroma
dolžnikov dolžnik lahko proti sklepu o prisilni izterjavi ugovarja v
osmih dneh po prejemu sklepa pri davčnem organu, ki je izdal
sklep.

10. ugotovitev, da sta bila dolžnik in hranitelj zarubljenih stvari
opozorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene stvari odtujila
ali poškodovala;
11. morebitne pripombe dolžnika glede osebe cenilca, višine
cenitve ali kakšne druge pripombe oziroma morebitne pripombe
drugih oseb, ki uveljavljajo kakšno pravico v zvezi s predmetom
rubeža.

V svojem ugovoru izplačevalec osebnega prejemka ugovarja, da
dolžnik pri njem nima osebnega prejemka, banka ali hranilnica,
da dolžnik pri njej nima računa, dolžnikov dolžnik pa, da dolžniku
sploh ni dolžan, da je dolg pogojen, ali da dolg še ni dospel v
plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem letu od prejema sklepa.

Če je bil izterjevalec prisiljen uporabljati posebne ukrepe (pomoč
policije), se to vpiše v rubežni zapisnik.

Če davčni urad ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugovor
Glavnemu davčnemu uradu in zadrži postopek nadaljnje izterjave
do rešitve ugovora.

Zapisnik o rubežu podpišejo izterjevalec, ki je opravil rubež, dolžnik
in njegov zastopnik ali pooblaščenec ali član njegovega
gospodinjstva, zastopnik ali pooblaščenec dolžnika - pravne
osebe, navzoče priče, cenilec ali druge uradne osebe, ki so bile
navzoče pri rubežu.

64. člen
Zarubljene premične stvari se lahko pustijo v hrambi pri dolžniku,
ki teh stvari ne sme uporabljati. V primeru utemeljenega suma, da
bo dolžnik zarubljene stvari odtujil ali poškodoval, lahko davčni
organ odloči, da se zarubljene premične stvari dolžniku odvzamejo
ter jih hrani ali pa jih da v hrambo komu drugemu. Če se zarubi
motorno vozilo oziroma plovilo in ga davčni organ dolžniku ne
odvzame, pošlje sklep o prisilni izterjavi organu, pristojnemu za
registracijo motornih vozil oziroma plovil z zahtevo, da vpiše v
prometno dovoljenje, da je motorno vozilo oziroma plovilo
zarubljeno in da do preklica ne izvede ponovne registracije
motornega vozila oziroma plovila.

Če dolžnik oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec oziroma
zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe - dolžnika, noče
podpisati zapisnika o rubežu, ugotovi izterjevalec to v zapisniku
in navede razlog odklonitve oziroma, da je bil podpis odklonjen
brez pojasnila.
Izvod zapisnika o rubežu mora biti osebam iz prejšnjega odstavka
vročen.
82. člen

Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno odvzamejo
in izročijo v hrambo. Za vrednostne papirje, ki jih ni možno odvzeti,
izda davčni organ sklep o prisilni izterjavi, ki ga pošlje klirinški
depotni hiši ali izdajatelju vrednostnega papirja z zahtevo, da v
svoji evidenci zagotovita, da davčni dolžnik ne razpolaga z
vrednostnim papirjem.

Pri dolžnikih, ki so lastniki nepremičnega premoženja ali deleža
družbenika, lahko davčni organ predlaga zavarovanje davčnega
dolga z vknjižbo zastavne pravice na njihovih nepremičninah
oziroma deležu družbenika pri pristojnem sodišču.

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

Davčnemu zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun davka,
obresti, denarne kazni ali stroškov plačal več, kot je bil dolžan
plačati po pravnomočni odločbi ali po davčnem obračunu, se
preveč plačani znesek vrne v 30 dneh od vročitve odločbe, če s
tem zakonom ni drugače določeno.
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95. člen
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Će je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih davkov
se mu vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek davkov,
ki jim je potekel rok plačila.

odhodkov ter znesek obračunanega davka na podlagi podatkov
izplačevalcev dohodkov. Davčni zavezanec mora prijaviti podatke
tudi v primeru, da mu jih izplačevalec po poteku leta ni posredoval.

Davčni organ vrne po uradni dožnosti preveč plačani davek, če
znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani davek do zneska
1.000 tolarjev se vrne na zahtevo davčnega zavezanca v roku
30 dni od vložitve zahteve. Če davčni zavezanec tega ne zahteva,
se mu preveč plačani davek s pripadajočimi obrestmi šteje v
naslednja plačila, ali v plačila druge vrste davkov. O tem mora
davčni organ obvestiti davčnega zavezanca.

125. člen
Zavezanci za dohodnino lahko uveljavljajo zmanjšanje osnove
za dohodnino do poteka roka za vložitev napovedi za odmero
dohodnine.
Zavezanci za dohodnino morajo dokumentacijo, s katero se
dokazuje resničnost navedb v napovedi, hraniti pet let od dneva
pravnomočnosti odločbe o odmeri dohodnine.

Davčnemu zavezancu pripadajo od neupravičeno odmerjenega
ali preveč odmerjenega davka obresti po obrestni meri, določeni
z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti, od dneva
plačila davka.

130. člen

Od preveč plačane dohodnine pripadajo davčnemu zavezancu
obresti po prejšnjem odstavku od dneva, ko je postala odločba o
odmeri dohodnine pravnomočna.

Davek od osebnih prejemkov se odmeri z odločbo na podlagi
davčne napovedi; kadar je delodajalec oziroma izplačevalec
osebnih prejemkov pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna
in plača izplačevalec teh prejemkov.

Davčnemu zavezancu, ki sam obračuna in plača davek, od razlike
med letom plačane akontacije in davkom po davčnem obračunu,
ne pripadajo obresti po četrtem odstavku tega člena.
a

Izplačevalec osebnih prejemkov mora davek od osebnih
prejemkov obračunati hkrati z obračunom osebnih prejemkov,
plačati pa najpozneje v šestih dneh po izplačilu osebnih prejemkov.

107. člen

Izplačevalec mora davčnemu organu dostaviti obračun osebnih
prejemkov najkasneje na dan izplačila osebnih prejemkov.

Davki, odmerjeni z odločbo, morajo biti plačani v 30 dneh od
vročitve odločbe, če s tem zakonom ni drugače določeno.

138. člen
Davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: davek iz
kmetijstva) se zavezancu odmeri na podlagi podatkov o
zavezancu in katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč,
vpisanih v zemljiškem katastru po stanju na dan 31. decembra
pred letom, za katero se davek odmerja.

118. člen
Če davčni organ ne more ugotoviti višine bruto prejemka oziroma
dohodka, se izplačani prejemek oziroma dohodek šteje za neto
prejemek in se davek obračuna od bruto osnove. Bruto osnova
se ugotovi na podlagi preračunane stopnje, pri prejemkih, kjer so
stopnje določene progresivno, pa po preračunani poprečni stopnji.

142. člen
Zavezancem, ki so v preteklem letu plačevali davek iz kmetijstva
med letom, se prvi obrok določi na podlagi podatkov o katastrskem
dohodku iz preteklega leta, valoriziranem s količnikom za
valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče leto in podatkov o
višini oprostitev in olajšav za tekoče leto.

121. člen
Napovedi za odmero dohodnine niso dolžni vložiti:
1. zavezanci za dohodnino, katerih osebni prejemki in dohodki, ki
so vir dohodnine, ne presegajo zneska neobdavčljivih dohodkov,
določenih z zakonom;

Ostali obroki se določijo na podlagi podatkov o katastrskem
dohodku iz preteklega leta, valoriziranem s količnikom za
valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče leto, podatkov o
višini povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ter
podatkov o višini oprostitev in olajšav za tekoče leto.

2. zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina, prejeta od
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike
Slovenije, če jim med letom, za katerega se dohodnina odmerja,
v skladu z zakonom ni bila obračunana in plačana akontacija
dohodnine.

Zavezancem, ki v preteklem letu niso plačevali davka med letom,
se obroki določijo na način iz prejšnjega odstavka. Prvi in drugi
obrok se združita in zapadeta v plačilo v roku, določenem za
drugi obrok.

123. člen
Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki plačujejo davek iz dejavnosti
na podlagi davčnega obračuna, v napovedi za dohodnino izkažejo
davčno osnovo iz davčnega obračuna.

151. člen
Davčni zavezanci predložijo davčni obračun oziroma vložijo
davčno napoved pri davčnem uradu, kjer so vpisani v davčni
register.

Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki plačujejo davek iz dejavnosti
na podlagi odmerne odločbe, ki jo izda davčni organ, v napovedi
za odmero dohodnine ne izkažejo davčne osnove. Pri odmeri
dohodnine davčni organ upošteva davčno osnovo, ugotovljeno z
odločbo o odmeri davka iz dejavnosti.

158. člen
Davčni zavezanec plačuje akontacijo davka v tekočem letu v
višini davka po zadnjem davčnem obračunu v mesečnih ali
trimesečnih obrokih.

Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki se jim dobiček ugotavlja z
upoštevanjem normiranih odhodkov, v napoved za dohodnino
vpišejo davčno osnovo, ugotovljeno z odmernimi odločbami,
izdanimi za leto, za katero se dohodnina odmerja, oziroma
dohodke, izplačane pri vseh izplačevalcih, znesek normiranih
15. december 1997

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe davčne
osnove na podlagi novega davčnega obračuna, mora zavezanec
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dneh po prejemu najemnine oziroma plačila v naravi ali z nasprotno
storitvijo, pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če
ni vpisan pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec
dohodkov. Zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično
premoženje v najem za več mesecev v letu, vloži napoved v 15
dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v
najem, vendar najkasneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo
leto. V napovedi lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške.

za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem
obroku akontacije. Obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do
konca leta, pa se sorazmerno povečajo.
Če je višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna
manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca
leta, sorazmerno zmanjšajo.
Davčnim zavezancem, katerim ni mogoče določiti akontacije na
podlagi zadnjega davčnega obračuna, določi višino akontacije
davčni organ z odločbo.

Zavezanec - nerezident Republike Slovenije, za katerega je
izplačevalec dohodkov obračunal in plačal davek od dohodkov iz
premoženja, lahko v roku 30 dni od izplačila dohodka, uveljavlja
dejanske stroške pri davčnem uradu, pri katerem je vpisan v
davčni register, če ni vpisan pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan
izplačevalec dohodka.

Merila za določitev števila obrokov akontacij, predpiše minister,
pristojen za finance.
166. člen

183. člen

Davčni zavezanci plačujejo letno akontacijo v višini davka po
odmerni odločbi predpreteklega leta, revaloriziranega s količnikom,
ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno preteklega leta v
Republiki Sloveniji v primerjavi s predpreteklimHetom.

Zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača
davek na dediščine in darila, mora prejem darila napovedati v 15
dneh od prejema darila.

Količnik iz prejšnjega odstavka, na podlagi podatkov Zavoda
Republike Slovenije za statistiko, objavi minister, pristojen za finance.

Zavezanec napove prejem darila pri davčnem uradu, kjer je vpisan
v davčni register.
Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije napove darilo, ki
obsega samo premično premoženje, pri davčnem uradu, kjer je
vpisan v davčni register, če ni vpisan, pa pri davčnem uradu, kjer
je darovalec vpisan v davčni register. Darilo, ki obsega premično
in nepremično premoženje, napove tak zavezanec pri davčnem
uradu, kjer nepremičnina leži.

Akontacijo plačujejo davčni zavezanci v mesečnih, trimesečnih
oziroma polletnih obrokih.
Davčnemu zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more
ugotoviti po prvem odstavku tega člena, se mora ta določiti z
odločbo.

184. člen
Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše minister,
pristojen za finance.

Zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača davek
na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi. Odmera davka
se izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o
dedovanju. Sodišče, ki je izdalo sklep o dedovanju, je dolžno
poslati sklep davčnemu uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni
register.

172. člen
Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala mora zavezanec
vložiti v 15 dneh od prodaje kapitala, razen napovedi za odmero
davka od dobička od prodaje vrednostnih papirjev ter drugih
deležev v kapitalu, ki jo mora zavezanec vložiti do 28. februarja
za preteklo leto.

Za zavezanca, ki ni rezident Republike Slovenije, pošlje sodišče
sklep o dedovanju, ki obsega premično premoženje, davčnemu
uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register, če ni vpisan pa
davčnemu uradu, kjer je bil zapustnik vpisan v davčni register. Za
dediščino, ki obsega premično in nepremično premoženje, pošlje
sodišče sklep o dedovanju davčnemu uradu, kjer nepremičnina
leži.

Zavezanec prodajo nepremičnine napoye pri davčnem uradu, na
območju katerega nepremičnina leži, prodajo vrednostnih papirjev
ter drugih deležev v kapitalu pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan
v davčni register.

191. člen

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, prodajo vrednostnih
papirjev ter drugih deležev v kapitalu napove pri davčnem uradu,
kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan, pa pri davčnem
uradu, na območju katerega je bila prodaja izvršena.

Davek od premoženja odmeri davčni organ na podlagi podatkov
davčnega registra oziroma napovedi davčnega zavezanca
vnaprej za odmerno leto in se plačuje v trimesečnih obrokih.

173. člen

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci,
katerih odmerjeni davek ne presega 50.000 tolarjev, ta davek v
dveh polletnih obrokih.

Odločbo o odmeri davka od dobička iz kapitala od prodaje
nepremičnin mora pristojni davčni urad izdati v 30 dneh od vložitve
napovedi.

196. člen

175. člen

Zavezancu, ki ni napovedal davčne obveznosti oziroma, ki ni
pravočasno napovedal davčne obveznosti, se od odmerjenega
davka zaračunajo obresti za čas od roka za vložitev napovedi do
odkritja te obveznosti oziroma do vložitve napovedi.

Napoved za odmero davka od dohodkov, doseženih z udeležbo
pri dobičku v tujini, mora zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema
dohodka pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

Zamudne obresti plača zavezanec, ki mu je bila zaradi neustrezne
prodajne cene nepremičnine začasna odločba nadomeščena z
novo odločbo, in zavezanec, ki je dal neresnične podatke o prodajni
ceni in mu je bila izdana nova odločba v obnovljenem postopku.

177. člen
Napoved za odmero davka od oddajanja premičnega in
nepremičnega premoženja v najem mora zavezanec vložiti v 15
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odstavek 183. člena, prvi in drugi odstavek 185. člena, prvi, drugi
in tretji odstavek 189. člena in 193. člen).

Zamudne obresti se obračunajo od davka, ki odpade na razliko
med ugotovljeno in napovedano vrednostjo nepremičnine. Obresti
se prično obračunavati po preteku 30 dni od dneva vročitve
začasne odločbe oziroma odločbe, ki je bila predmet obnovitvenega postopka.

225. člen
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 100.000
do 1,000.000 tolarjev:

201. člen

1. če ne vloži davčne napovedi (prvi in drugi odstavek 120. člena,
prvi in drugi odstavek 131. člena, prvi odstavek 172. člena, 175.
člen, 176. člen, prvi odstavek 177. člena, prvi odstavek 180. člena,
prvi odstavek 183. člena, prvi in drugi odstavek 185. člena, prvi,
drugi in tretji odstavek 189. člena in 193. člen);

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, skupinski davčni
obračun pa do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto.
Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in
obračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve
davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije lahko
zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ vrne
preveč plačani znesek najkasneje v roku 30 dni od predložitve
zahtevka.

2. če vloži davčno napoved, ki ne vsebuje podatkov, potrebnih za
odmero davka ali če v napovedi izkaže neresnične podatke (105.
člen);
3. če posreduje podatke, ki so davčna tajnost, tretji osebi, ki do
teh podatkov ni upravičena (38. člen).

206. člen
Davčni zavezanec plačuje akontacijo davka v tekočem letu v
mesečnih ali trimesečnih obrokih sorazmerno z višino davčne
osnove po zadnjem obračunu davka.

226. člen
Samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost,
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:

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe davčne
osnove na podlagi novega davčnega obračuna, mora zavezanec
za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem
obroku akontacije. Obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo dO
konca leta, pa se sorazmerno povečajo.

1. če na računih, ki jih izstavi kupcem izdelkov oziroma naročnikom
storitev, ne navede svoje davčne številke ter davčne številke
kupca izdelkov oziroma naročnika storitev, če tako določa zakon
(24. člen);

Če je višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna
manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca
leta, sorazmerno zmanjšajo.

2. če ne nakaže plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve
ter druge prejemke, ki jih izplačuje davčnim zavezancem, na
njihove račune pri bankah in hranilnicah (26. člen);

Davčnemu zavezancu, ki prične s poslovanjem, davčni organ
določi način plačevanja in višino akontacije z odločbo.

3. če poslovnih knjig in evidenc ne vodi ali jih ne vodi v redu in
pravilno ter na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih
obveznosti oziroma, če jih ria zahtevo davčnega organa ne
predloži v roku in na kraju, ki ga ta določi, ali poslovnih knjig in
evidenc ne hrani do poteka roka, določenega v tem zakonu (prvi,
drugi in tretji odstavek 27. člena);

Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše minister,
pristojen za finance.
207. člen
Če davčni zavezanec oceni, da višina akontacije po prvem
odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu
poslovnemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu
zahteva spremembo višine akontacije v 15 dneh po poteku
vsakega trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davčni
zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v
pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdobje
tekočega leta pred vložitvijo vloge in oceno poslovnega izida za
tekoče leto. O zahtevi davčnega zavezanca za spremembo
akontacije odloči davčni organ z odločbo.

4. če poslovnih knjig in evidenc, ki se vodijo v tujini oziroma njihovih
verodostojnih prepisov ne predloži davčnemu organu v roku, ki
ga ta določi oziroma ne predloži overjenega prevoda poslovnih
knjig in evidenc v roku, ki ga je določil davčni organ (drugi in četrti
odstavek 28. člena);
5. če na zahtevo davčnega organa ne zagotovi izpisa in
preizkušanja ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov
(prvi, drugi in tretji odstavek 29. člena);

224. člen

6. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, potrebnih za
odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpogleda v svoje
poslovne knjige in evidence za ugotovitev davčne obveznosti
davčnih zavezancev (30. člen);

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj
na kraju prekrška posameznik:
1. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi
razpolaga (32. člen);

7. če ne dostavi davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta
podatkov za odmero dohodnine za zaposlene za preteklo leto in
ne dostavi izpiska teh podatkov zavezancem za dohodnino (34.
člen);

2. če na javni poziv ne prijavi svojega nepremičnega in premičnega
premoženja pristojnemu davčnemu uradu (33. člen);

8. če njegova davčna napoved ne vsebuje podatkov, ki so potrebni
za odmero davka oziroma ti podatki niso resnični (105. člen);

3. če ne vloži davčne napovedi v roku, določenem s tem zakonom
(prvi in drugi odstavek 120. člena, prvi in drugi odstavek 131.
člena, 133. člen, 134. člen, prvi odstavek 172. člena, 175. člen,
176. člen, prvi odstavek 177. člena, prvi odstavek 180. člena, prvi

9. če njegov davčni obračun ne vsebuje podatkov, ki so potrebni
za obračun davka oziroma ti podatki niso resnični (110. člen);
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o dohodkih, stroških, predmetih ali drugih okoliščinah, ki vplivajo
na ugotovitev takšnih obveznosti ali na drug način preslepi davčni
organ, če davčna zatajitev, ki jo stori s takšnim ravnanjem ne
predstavlja kaznivega dejanja.

10. če kot izplačevalec dohodkov ne vodi evidence o obračunu in
plačilih davkov po odbitku in davčnemu organu ne predloži
podatkov o obračunu davka v rokih in na način, kot ga je predpisal
minister za finance in če teh obračunov ne hrani v davčni evidenci
10 let (prvi in tretji odstavek 115. člena);

Enako se kaznuje posameznik, samostojni podjetnik in druga
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ter pravna oseba, ki z
namenom iz prejšnjega odstavka ne prijavi dohodka ali drugih
okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti, kadar je
prijava obvezna, če davčna zatajitev, ki jo stori s takšnim
ravnanjem rie predstavlja kaznivega dejanja.

11. če kot izplačevalec dohodkov ne izroči davčnim zavezancem
obračuna davka ob vsakokratnem izplačilu dohodkov oziroma
po poteku leta ne izroči davčnim zavezancem do 31. januarja
obračuna davka za vse dohodke, izplačane v preteklem letu
(drugi odstavek 115. člena);
12. če kot izplačevalec dohodkov ne obračuna in plača ali ne
obračuna in plača v roku, določenem s tem zakonom ali nepravilno
obračuna in plača davek po odbitku (drugi odstavek 130. člena,
drugi odstavek 171. člena, drugi odstavek 174. člena, 192. člen in
prvi, drugi in četrti odstavek 223. člena);

Z denarno kaznijo od 300.000 do 3,000.000 tolarjev se za prekrške
iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

13. če kot izplačevalec osebnih prejemkov davčnemu organu ne
dostavi v roku obračuna osebnih prejemkov oziroma obračuna
in plačilnih list za zaposlene pri zasebniku (tretji odstavek 130.
člena in tretji odstavek 223. člena);

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 83., 84. in
191. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni razmerje
tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.

230. člen

231. člen

14. če davčnega obračuna oziroma davčne napovedi ne predloži
v rokih, določenih s tem zakonom (152. člen, prvi in drugi odstavek
155. člena, prvi in drugi odstavek 164. člena, prvi odstavek 171.
člena, 193. člen, prvi odstavek 201. člena, drugi odstavek 205.
člena, prvi odstavek 210. člena, 211. člen, 221. člen in prvi
odstavek 222. člena).

Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehajo veljati:
1.154. člen, 160. člen, 166. člen, 171. člen, členi 184. do 193., členi
195. do 268., 274. člen, 276. člen in 277. člen zakona o davkih
občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 in Uradni list RS, št. 48/
90 in 7/93);

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

2. tretji odstavek 14. člena, 22. člen, tretji in četrti odstavek 23.
člena, četrti odstavek 26. člena, 28. člen, tretji odstavek 29. člena,
drugi, tretji in četrti odstavek 30. člena, tretji odstavek 31. člena,
32. člen, 35. člen, 39. člen, prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti
odstavek 45. člena, 56. člen, 74. člen, 80. člen, členi 83. do 86.,
členi 87. do 92., prvi, drugi in tretji odstavek 93. člena, členi 94. do
106., četrti in peti odstavek 107. člena ter členi 108. do 131. zakona
o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - popravek in 7/95);

227. člen
Banka, hranilnica, zavarovalnica, borza, borzna posredniška
družba, klirinška depotna hiša ter Banka Slovenije se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo od 400.000 do 6,000.000 tolarjev, če
davčnemu organu na njegovo zahtevo ne dajo podatkov, ki so
potrebni za odmero in izterjavo davkov, ter ne omogočijo vpogleda
v svoje evidence za ugotovitev davčne obveznosti davčnih
zavezancev (30. člen).

3. tretji odstavek 4. člena, 9. člen, 10. člen, 12. člen, 14. člen, 15.
člen, 16. člen, 17. člen, 18. člen, 19. člen, 20. člen, 21. člen, 22.
člen, 23. in 24. člen zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni
list RS, št. 47/90);

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba banke,
hranilnice, zavarovalnice, borze, borzne posredniške družbe,
klirinške depotne hiše ter Banke Slovenije.

4. 45. člen, 46. člen, 47. člen, 48. člen, 49. člen, 50. člen, 51. člen,
52. člen, 53. člen, 54. člen, 55. člen, 57. člen, 58. člen, 59. člen, 60.
in 61. člen zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 72/93 in 20/95);

228. člen
Pošta, banka ali hranilnica se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 400.000 do 6,000.000 tolarjev, če vplačane davčne
obveznosti ne nakaže na predpisane davčne račune v roku,
določenem s tem zakonom (drugi odstavek 101. člena).

5. 45. člen, 46. člen, 47. člen, 48. člen, 49. člen, 50. člen, 51. člen,
52. člen, 53. člen, 54. člen, 55. člen, 56. člen, 57. člen, 58. člen in
59. člen zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list
RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95).

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pošte, banke
ali hranilnice.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 194. člen zakona
o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 in Uradni list
RS, št. 48/90 in 7/93).

229. člen

Z 31. decembrom 1997 prenehajo veljati 36. člen, 40. člen, 41.
člen, 42. člen, 43. člen in 44. člen zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/
95), čefrti odstavek 3. člena in tretji odstavek 6, člena zakona o
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96) in prvi,
drugi in tretji odstavek 107. člena zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 71/93, 2/94 - popravek in 7/95).

Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000
do 6,000.000 tolarjev, samostojni podjetnik in druga fizična oseba,
ki opravlja dejavnost, z denarno kaznijo od 500.000 do 6,000.000
tolarjev in pravna oseba z denarno kaznijo od 1,000.000 do
6,000.000 tolarjev, če z namenom, da bi se sam ali kdo drug
popolnoma ali deloma izognil plačilu dohodnine, davkov ali drugih
predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb da krive podatke
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V 81., 82., 83. in 85. členu zakona o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 4/92, 9/92 - popravek, 12/93 - odločba US, 71/93 in 16/96)
se beseda "uveljavitve" nadomesti z besedama "začetka
uporabe".

235. člen
Določbe 26. in 101. člena, ki se nanašajo na banke in hranilnice,
veljajo do 31. 12. 1997 tudi za agencijo Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje.

234. člen
236. člen
Določbe 54., 55., 56. in 85. člena se za pravne osebe začnejo
uporabljati 1. januarja 1998.

15. december 1997

Določbe 130. člena in 223. člena se začnejo uporabljati 1. januarja
1998.
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da bo še naprej zagotovljeno delovanje Agencije za plačilni
promet glede na to, da se niso uresničila predvidevanja, da bo
večji del reforme slovenskih plačilnih sistemov izpeljan do konca
leta 1997.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku zato,

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

Ob pričetku delovanja Davčne uprave 1.7.1996 je v Agenciji zaradi
zagotovitve preostalih nalog Agencije ostalo 320 delavcev, ki so
opravljali naloge kontroliranja. Določba tretjega odstavka pa je
temeljila na predvidevanjih, da bo večji del reforme slovenskih
plačilnih sistemov izpeljan do konca leta 1997 in bodo imele vse
pravne osebe že v letu 1998 svoje račune pri bankah in hranilnicah.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
1.1. Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 27. junija
1996 sprejel zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni
službi, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
36/96 in je pričel veljati 13.7.1996.

1.2. V 10. členu zakona o davčni službi je določeno delovno
področje Posebnega davčnega urada. Glede na to, da naj bi
Posebni davčni urad pokrival predvsem davčne zavezance s
področja bančništva, finančnih storitev in drugih storitev, ki se
opravljajo na kapitalskem trgu, je potrebno dopolniti ta člen tako,
da bodo med družbe, ki jih pokriva Posebni davčni urad, vključene
tudi hranilnice in borzno posredniške hiše.

S sprejemom tega zakona je bil spremenjen in dopolnjen prvi
odstavek 67. člena zakona o davčni službi, ki v tretjem odstavku
določa, da delavci Agencije, ki opravljajo naloge kontroliranja in ki
skladno z dogovorom iz prejšnjega odstavka ne preidejo 1. julija
1996 v Davčno upravo, postanejo delavci Davčne uprave
najkasneje do 31.12.1997..

2. Cilji in načela zakona
Ocenjujemo, da tako določen rok prehoda delavcev Agencije v
Davčno upravo Republike Slovenije ni usklajen z dejanskimi
razmerami.

15. december 1997

1 .Cilj predlagane spremembe je zagotoviti nemoteno opravljanje
plačilnega prometa v Agenciji, dokler ne bodo vodenja računov
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vseh pravnih oseb prevzele banke in hranilnice oz. do zaključka
reforme slovenskih plačilnih sistemov.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen

V interesu države je, da poteka plačilni promet nemoteno, kar je
zagotovljeno s predlagano spremembo, ki omogoča, da bi delavci,
ki danes opravljajo vodenje računov in kontroliranje plačilnih
nalogov, ob postopnem prenašanju vodenja računov pravnih oseb
iz Agencije v banke in hranilnice, postali delavci Davčne uprave.
Njihovo razporeditev in način pokrivanja stroškov prehoda teh
delavcev iz Agencije v Davčno upravo bo vsako leto posebej
določil dogovor med Agencijo in ministrstvom, pristojnim za finance.

V zakonu o davčni službi ( Uradni list RS, št. 18/96 in 36/96) se v
10. členu v prvem odstavku za besedo "banke," doda beseda
"hranilnice," in za besedo "borze," doda besedi "borzno
posredniške družbe,".
2. člen
V 67. členu se v tretjem odstavku besede "najkasneje do
31.12.1997" nadomestijo z besedilom, ki se glasi "postopoma,
vendar najkasneje do dokončanja reforme slovenskih plačilnih
sistemov."

2. Z razširitvijo 10. člena se bo dopolnil delokrog Posebnega
davčnega urada s ciljem boljšega nadzora nad davčnimi
zavezanci.

Doda se nov stavek, ki se glasi:
"Minister, pristojen za finance in Agencija se dogovorita o rokih
prehoda delavcev Agencije v Davčno upravo RS."

3. Ocena finančnih sredstev
Predlagana sprememba in dopolnitev zakona nima finančnih
posledic za državni proračun.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS.

OBRAZLOŽITEV:
V interesu države je, da poteka plačilni promet nemoteno, kar je
zagotovljeno s predlagano spremembo, ki omogoča, da bi delavci,
ki danes opravljajo vodenje računov in kontroliranje plačilnih
nalogov, ob postopnem prenašanju vodenja računov pravnih oseb
iz Agencije v banke in hranilnice, postali delavci Davčne uprave.
Njihovo razporeditev in način pokrivanja stroškov prehoda teh
delavcev iz Agencije v Davčno upravo bo vsako leto posebej

določil dogovor med Agencijo in ministrstvom, pristojnim za finance.
Z dopolnitvijo 10. člena se bo razširilo delovno področje posebnega
davčnega urada v skladu zastavljenih ciljev ob reformi davčne
službe v Sloveniji.

Delavce iz prejšnjega odstavka določita z dogovorom Agencija in
minister, pristojen za finance, v skladu z aktom o sistemizaciji
Davčne uprave, ter po predhodnem mnenju Banke Slovenije tako,
da se zagotovi opravljanje preostalih nalog Agencije in nalog
Davčne uprave.

ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJATA:
10. člen
Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada na celotnem
območju Republike Slovenije za banke, zavarovalnice, družbe,
ki prirejajo posebne igre na srečo in trajne klasične igre na srečo,
borze, investicijske družbe, družbe za upravljanje in klirinško
depotne družbe.

Delavci Agencije, ki opravljajo naloge kontroliranja in ki skladno z
dogovorom iz prejšnjega odstavka ne preidejo 1. julija 1996 v
Davčno upravo, postanejo delavci Davčne uprave najkasneje do
31.12.1997.
Notranja razmerja med plačami ostanejo do sprejema sistemizacije
delovnih mest in nomenklature nazivov nespremenjena.

Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada tudi za
velike gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, uvozom
ali prometom na debelo z nafto in naftnimi derivati, tobakom in
tobačnimi izdelki ter proizvodnjo alkohola in alkoholnih pijač.

Višino dodatka iz 60. člena tega zakona določi Vlada Republike
Slovenije ob sprejetju sistemizacije v Davčni upravi, in sicer tako,
da se upošteva raven plač in dodatkov delavcev Agencije, ki s 1.
julijem 1996 postanejo delavci Davčne uprave.

67. člen
Delavci Republiške uprave ter delavci Agencije, ki opravljajo naloge
davčnega nadzora in naloge v neposredni zvezi z njim, postanejo
1. julija 1996 delavci Davčne uprave.
poročevalec, št. 59

Plače delavcev Davčne uprave in dodatek iz 60. člena tega zakona
se delavcem Davčne uprave izplačujejo od dneva pričetka dela
Davčne uprave.
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predvidenih ukrepov na področju ekonomske politike v
naslednjem letu, po katerih naj bi se nadalje razbremenjevalo
stroške dela v gospodarstvu, predvsem v delovno intenzivnih
proizvodnjah, kjer izplačujejo najnižje plače.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU
NA IZPLAČANE PLAČE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku zaradi

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

nižjo rast (kar so potrjevali tedanji podatki iz obrazcev davka na
izplačane plače, ki jih zavezanci za davek predlagajo Davčni
upravi Republike Slovenije). Zakon o spremembi in dopolnitvi
zakona o davku na izplačane plače je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel maja 1997, veljati pa je začel 1. julija 1997.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96 in 31/
97) je bil prvotno sprejet z namenom, da se pokrije izpad sredstev
v proračunu, ki je nastal z znižanjem prispevkov za socialno
varnost. S progresivno lestvico obdavčenja izplačanih plač je
prišlo tudi do fiskalne razbremenitve plač, ki so bile nižje od
povprečnih plač v državi. Ocena tedanjih finančnih učinkov ob
sprejetju zakona, kot tudi progresivna lestvica obdavčitve je bila
pripravljena na podlagi statističnih podatkov o porazdelitvi
zaposlenih po velikosti bruto plače za mesec september 1995.

Zaradi javnofinančnih razlogov bo davek na izplačane plače možno
v celoti odpraviti šele z uvedbo davka na dodano vrednost v letu
1999. Kljub temu pa se s predlagano (drugo) spremembo zakona
želi že v prihodnjem letu še bolj razbremeniti stroške dela v
gospodarstvu (predvsem v delovno intenzivnih panogah, kjer
izplačujejo najnižje plače), kot pa je bilo to storjeno s prvo
spremembo zakona. Predvideni ukrep bo prispeval k ohranitvi
delovnih mest v teh panogah.

Tekom leta 1996 je prišlo do spremembe v porazdelitvi zaposlenih
po davčnih razredih, zato je Vlada predlagala Državnemu zboru
spremembno zakona, s katero se je želelo razbremeniti predvsem
delovno intenzivne panoge, saj so bile v teh panogah plače bistveno
nižje od povprečja v gospodarstvu oziroma so imele v povprečju

2. PREDLAGANE REŠITVE

15. december 1997

V skladu s predlogom zakona se dvigne spodnja meja obdavčitve
izplačanih plač za en razred, kar pomeni, da so neobdavčene
plače pod 130.000 SIT. Navedena rešitev je usmerjena k nadaljnji
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razbremenitvi stroškov dela v gospodarstvu, predvsem v delovno
intenzivnih proizvodnjah, kjer izplačujejo najnižje plače. Predvideni
ukrep bo prispeval k ohranitvi delovnih mest v teh proizvodnjah.
mesečna bruto plača
do 110.000 tolarjev
od 110.001 do 130.000 tolarjev
od 130.001 do 400.000 tolarjev
od 400.001 do 750.000 tolarjev
nad 750.000

Po zadnjih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije, ki
spremlja in obdeluje podatke o izplačanih plačah je bila porazdelitev
zaposlenih delavcev po davčnih razredih naslednja:

število delavcev

delež v %

256.414
64.850
177.272
10.370
1.575

50,23
12,70
34,73
2,03
0,31

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je imelo več kot 50% delavcev
neobdavčene plače tako, kot izhaja iz zakona o davku na izplačane
plače.

tekstilij, oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov, kjer je povprečna
plača 89.342 tolarjev, neobdavčenih več kot 90 % plač, prav tako
tudi v proizvodnji usnja, obutve in usnjenih izdelkov. V obdelavi in
predelavi lesa bo neobdavčenih 84,7% plač, v proizvodnji pohištva
85,5% in v gradbeništvu 74,3%.

S predlagano spremembo zakona, po kateri bodo neobdavčene
vse plače do 130.000 tolarjev, se bo delež delavcev z
neobdavčenimi plačami v celotnem številu delavcev, ki prejemajo
plačo, povečal na skoraj 63 %.

3. FINANČNE POSLEDICE

Do dodatne davčne rezbremenitve plač bo prišlo predvsem v
delovno intenzivnih panogah, kjer so povprečne plače bistveno
nižje kot je povprečje za celotno Slovenijo. Tako bo v proizvodnji

Ocenjujemo, da bo zaradi predlagane spremembe zakona prišlo
do okrog 3.500 milijonov tolarjev proračunskega izpada prihodkov
na letnem nivoju.

BESEDILO ČLENOV

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega
do 130.000 tolarjev
od 130.001 do 400.000 tolarjev
od 400.001 do 750.000 tolarjev
nad 750.000 tolarjev

1. člen
V zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96 in
31/97) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

znaša davek
0%
4%
8%
15%."

2. člen

"Stopnje davka so:

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.

OBRAZLOŽITEV
V skladu s predlogom zakona se dvigne spodnja meja obdavčitve
izplačanih plač za en razred, kar pomeni, da so neobdavčene
plače pod 130.000 SIT. Navedena rešitev je usmerjena k nadaljnji

razbremenitvi stroškov dela v gospodarstvu, predvsem v delovno
intenzivnih proizvodnjah, kjer izplačujejo najnižje plače. Predvideni
ukrep bo prispeval k ohranitvi delovnih mest v teh proizvodnjah.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
4. člen
od 130.001 do 400.000 tolarjev
od 400.001 do 750.000 tolarjev
nad 750.000 tolarjev

Stopnje davka so:
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega
do 110.000 tolarjev
od 110.001 do 130.000 tolarjev
poročevalec, št. 59

4%
8%
15%.

znaša davek
Če se plača izplača v več delih, se ob izplačilu zadnjega dela
plače ugotovi mesečna višina plače in izvrši obračun davka ter
poračun plačanega davka od posameznih delov plače.

0%
2%
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Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:

obdavčitev dobička teh oseb, ki je po veljavni stopnji obdavčen
le v višini 25 %. V evropskih državah so stopnje davka na
dobiček bank višje in se gibljejo od 30 % do 35 %. Poleg tega se
z obdavčenjem dela bančnih sredstev, ki niso usmerjena h
gospodarstvu in prebivalstvu, skuša preusmeriti banke in
hranilnice k večjemu plasiranju tolarskih sredstev v realni sektor
in s tem posredno tudi k znižanju obrestne marže.

- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA BILANČNO
VSOTO BANK IN HRANILNIC,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku zaradi
zagotovitve prihodkov na državni proračun leta 1998.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena prestavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Poleg fiskalnega je razlog za uvedbo predlaganega davka na
določen del bilančne vsote bank in hranilnic dodatna posredna

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

tolarskih sredstev v realni sektor in tudi posredno k znižanju
obrestne marže. Relativno nizek delež (23 %) tolarskih plasmajev
gospodarstvu in 11,7 % delež plasmajev prebivalstvu v skupni
bilančni vsoti konec leta 1996 je navedel zakonodajalca, da skuša
z uvedbo davka na preostale plasmaje bank le-te preusmeriti v
povečanje posojil realnemu sektorju. Lahko bi dejali, da je to davek
na neposredovanje virov sredstev bank v plasmaje realnemu
sektorju ter prebivalstvu in da skuša hkrati s povečanjem teh
posojil doseči tudi znižanje obrestnih marž. S tem se namen oz.
cilji zakona vsekakor razširijo iz ožjega fiskalnega na širše
makroekonomske področje.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA UVEDBO
ZAKONA
Osnovni razlog za uvedbo predlaganega davka na določen del
bilančne vsote bank je dodatna posredna obdavčitev dobička
bank, kateri je po sedaj veljavni stopnji v skladu z zakonom o
davku od dobička pravnih oseb obdavčen le v višini 25 %. V
evropskih državah so stopnje davka na dobiček bank višje in se
gibljejo med 30 in 35 %.
Tudi v nekaterih drugih državah imajo uveden podoben davek na
bančno premoženje - assets tax (npr. v Irski). Z obdavčenjem
dela bančnih sredstev, ki niso usmerjena v gospodarstvo in
prebivalstvo, skuša zakon preusmeriti banke k večjemu plasiranju
15. december 1997

2. PREDLAGANE REŠITVE
Predlagamo, da se obdavčijo banke in hranilnice, ustanovljene
po zakonu o bankah in hranilnicah in sicer tako, da je davčna
25

na kontih 261, 745, 7480, 7510, 7520, 7521, 7522, 758, 7716,
7726;
- kratkoročna posojila v tuji valuti do odvisnih bank, izkazana na
kontih 7560, 7766;
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih bank, izkazane
na kontih 765, 7710, 7720, 7722, 779;
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih bank, izkazane
na kontu 7760.

osnova celotna pasiva zmanjšana za določene postavke.
Nadalje predlagamo, da je davčna obveznost po tem zakonu za
posameznega davčnega zavezanca davek ugotovljen po tem
zakonu zmanjšan za plačan davek od dobička pravnih oseb v
skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb. S tem bi
obdavčevanje dobička bank posredno preselili v sistem
obdavčevanja bilančne vsote.
Davek bi se plačeval med letom v dveh akontacijah, končni obračun
pa bi se predložil do 20. aprila.

6. člen
Za obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji valuti iz 4. člena tega
zakona se štejejo:
- vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih 7001, 7011,
702, 7040, 7041, 7042, 7060, 7081, 7082, 7110, 7112, 7122,
7124, 7128, 713, 7140, 7149, 7170, 7171, 718, 7191, 7192, 7199,
7270, 7271, 7278, 731, 7380, 7381, 7383, 7387;
- kratkoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank,
izkazane na kontih 7400, 7409, 744, 746, 7470, 7481, 7511,
7523, 7524, 759, 7686, 7676, 7727;
- kratkoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, izkazane
na kontih 7561, 7767;
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank, izkazane
na kontih 7600, 7609, 764, 766, 7670, 7671, 7679, 7680, 7681,
7721, 7723, 774:
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, izkazane
na kontu 7761.

3. FINANČNE POSLEDICE
Predvidena davčna osnova bi, po navedenem postopku izračuna
s podatki iz agregatne bilance stanja bank po stanju na dan
31.12.1996 za celotni bančni sistem, znašala okoli 392.100 mio
SIT, kar bi npr. ob 2,5% davčni stopnji pomenilo 9.800 mio SIT
potencialnih novih proračunskih prihodkov. Ob upoštevanju
odštetega plačanega davka od dobička pravnih oseb v letu 1996
v višini 2.571 mio SIT, bi končna davčna obveznost po tem zakonu
znašala približno 7.200 mio SIT.

BESEDILO ČLENOV
TEMELJNI DOLOČBI

7. člen

1. člen

Za tolarska posojila fizičnim osebam iz 4. člena tega zakona se
štejejo:
- kratkoročna posojila prebivalstvu, izkazana na kontih 4270,
4278, 4279, 5176, 5177, 5276, 5277, 8079;
- dolgoročna posojila prebivalstvu, izkazana na kontih 5170, 5178,
5179, 5270, 5273, 5278, 5279.

S tem zakonom se določijo davčni zavezanci, davčna osnova in
davčna stopnja ter predpiše obveznost posebnega davka na
bilančno vsoto bank in hranilnic.
2. člen

8. člen

Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije.

Za tolarska posojila podjetjem iz 4. člena tega zakona se štejejo:
- kratkoročna posojila gospodarstvu - neodvisnim strankam,
izkazana na kontih 4200, 4208, 4209, 4400, 4401, 4406, 4408,
4409, 5106, 5107, 5206, 5207, 5406, 5407, 8009;
- kratkoročna posojila gospodarstvu - odvisnim strankam,
izkazana na kontih 4210, 4218, 4219, 5116, 5117, 5216, 5217;
- dolgoročna posojila gospodarstva - neodvisnim strankam,
izkazana na kontih 5100, 5108, 5109, 5200, 5203, 5208, 5209,
5400, 5401, 5402, 5408, 5409;
- dolgoročna posojila gospodarstva - odvisnim strankam, izkazana
na kontih 5110, 5118, 5119, 5210, 5213, 5218, 5219;
- terjatve iz danih jamstev gospodarstvu, izkazane na kontih
1600,1608,1609,1690.

DAVČNI ZAVEZANCI
3. člen
Davčni zavezanec po tem zakonu je banka in hranilnica,
ustanovljena po zakonu o bankah in hranilnicah.
DAVČNA OSNOVA
4. člen
Davčna osnova je celotna pasiva, zmanjšana za obveznosti do
bank in hranilnic v tuji valuti, za obveznosti do strank, ki niso
banke, v tuji valuti, za tolarska posojila fizičnim osebam, za tolarska
posojila podjetjem, za tolarska posojila Vladi RS in javnemu
sektorju, za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim
bankam in hranilnicam, za tržne vrednostne papirje podjetij ter za
obvezne rezerve izračunane v višini 7% od vseh vpoglednih in
vezanih vlog pri davčnem zavezancu.

9. člen
Za tolarska posojila vladi Republike Slovenije in javnemu sektorju
iz 4. člena tega zakona se štejejo:
- kratkoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na kontih 4240,
4241, 4248, 4249, 4440, 4441, 4446, 4448, 4449, 5146, 5147,
5246, 5247, 5446, 5447, 8049;
- dolgoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na kontih 5140,
5142, 5148, 5149, 5240, 5241, 5243, 5248, 5249, 5440, 5441,
5442, 5448, 5449.

5. člen
Za obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti iz 4. člena tega
zakona se štejejo:

10. člen

- vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih 7000, 7002,
7010, 703, 7080;
- kratkoročna posojila v tuji valuti do neodvisnih bank, izkazana

Za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam
in hranilnicam iz 4. člena tega zakona se štejejo:
- kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam
in hranilnicam, izkazana na kontih 4250, 4251, 4252, 4253, 4254,
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4258, 4259, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4458, 4459, 5156,
5157, 5256, 5257, 5456, 5457, 4611, 4612, 4613, 4618, 4619,
5616, 5617.

18. člen
Akontacija davka se plača v dveh enakih obrokih, ki sta enaka
polovici davčne obveznosti za preteklo leto.

11. člen

Prvi obrok akontacije iz prejšnjega odstavka se plača najkasneje
do 30. junija, drugi obrok pa najkasneje do 31. oktobra tekočega
leta.

Za tržne vrednostne papirje iz 4. člena tega zakona se štejejo:
- menice, izkazane na kontih 131, 1330, 1338, 1339;
- blagajniški zapisi, izkazani na kontih 1343, 1348, 1349;
- obveznice, izkazane na kontih 1352, 1353, 1358, 1359, razen
obveznic z državnim jamstvom;
- delnice, izkazane na kontih 1371, 1378, 1379;
- drugi vrednostni papirji, izkazani na kontih 1360, 1361, 1368,
1369.

STEČAJ ALI LIKVIDACIJA DAVČNEGA ZAVEZANCA
ALI ODVZEM DOVOLJENJA ZA POSLOVANJE
DAVČNEMU ZAVEZANCU
19. člen

12. člen

V primeru stečaja ali likvidacije davčnega zavezanca se davčna
obveznost ugotovi na dan uvedbe postopka stečaja ali likvidacije.

Izračun obvezne rezerve izračunane v višini 7% od vseh
vpoglednih in vezanih vlog pri davčnem zavezancu iz 4. člena
tega zakona predpiše minister za finance.

20. člen
Davčna obveznost se ugotovi v skladu s tem zakonom
sorazmerno številu dni poslovanja v letu uvedbe postopkov iz
prejšnjega člena tega zakona.

13. člen
Davčno osnovo za davek tekočega leta se ugotovi na podlagi
podatkov iz prejšnjih členov tega poglavja, izkazanih v bilanci
stanja davčnega zavezanca na dan 31. december tekočega leta,
razen če ta zakon ne določa drugače.

21. člen
Določbi 19. in 20. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi
v primeru odvzema dovoljenja za poslovanje davčnemu
zavezancu.

DAVČNA STOPNJA
14. člen

ZDRUŽITEV DAVČNIH ZAVEZANCEV

Davek se plačuje po stopnji 2,5% od davčne osnove.

22. člen
Pri združitvah davčnih zavezancev je zavezanec za davčno
obveznost po tem zakonu prevzemna družba.

DAVČNA OBVEZNOST
15. člen

23. člen

Davčna obveznost davčnih zavezancev po tem zakonu je davek
ugotovljen v skladu s tem zakonom zmanjšan za plačan davek
od dobička v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih
oseb.

Natančnejši postopek obračunavanja in plačevanja davka po
prejšnjem členu določi minister za finance.
POSEBNI DOLOČBI

OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA

24. člen

16. člen

Če davčni organ v inšpekcijskem pregledu v skladu z zakonom
o davčnem postopku ugotovi drugačen znesek davka od dobička
pravnih oseb, se davčna obveznost po tem zakonu ne spremeni.

Davčni zavezanec sam obračuna davek in davčno obveznost
po tem zakonu za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Davčni zavezanec predloži obračun davka in davčne obveznosti
pristojnemu davčnemu organu do 20. aprila tekočega leta za
preteklo leto.

25. člen
Glede obračunavanja in plačevanja davka, zamudnih obresti,
prisilne izterjave in drugih vprašanj postopka se uporabljajo
določbe zakona o davčnem postopku in tega zakona.

Davčni obračun se predloži na obrazcu, ki ga predpiše minister
za finance.
17. člen

KAZENSKA DOLOČBA

Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in
obračunano davčno obveznostjo plačati v roku 10 dni od
predložitve davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije
lahko zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ
vrne preveč plačani znesek najkasneje v roku 30 dni od
predložitve zahtevka.

26. člen

15. december 1997

Banka in hranilnica se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če ne obračuna davka od
osnove, na način in v rokih kot je določeno v 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 22. členu tega zakona.
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Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba banke in
hranilnice.

zakonu kot bi bil ugotovljen za leto 1997, zmanjšan za plačan
davek od dobička pravnih oseb za leto 1997.
28. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.

27. člen
Osnova za akontacijo za leto 1998 je obračunan davek po tem

OBRAZLOŽITEV
S predlogom zakona se obdavči bilančna vsota davčnega
zavezanca, od katere se odštejejo vsi devizni depoziti bank in
hranilnic, kakor tudi devizni depoziti strank, ki niso banke oz.
hranilnice. S tem izračunom dobimo, pogojno rečeno "tolarsko
davčno osnovo" oz. vse tolarske vire sredstev, ki jih je zbrala
posamezna banka.

Davčna obveznost (po 15. členu zakona) je davek ugotovljen v
skladu s tem zakonom zmanjšan za plačan davek od dobička v
skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb.

Kot je bilo navedeno je cilj zakona v čimvečjem vzpodbujanju
plasiranja zbranih tolarskih sredstev bank predvsem v realni sektor
oziroma gre za davek na neposredovane tolarske vire sredstev.
Glede na to se od prej navedene osnove kot odbitne postavke pri
izračunu davčne osnove upoštevajo oz. odštevajo tolarska
posojila podjetjem oz. gospodarstvu, neodvisnim in odvisnim
bankam in hranilnicam, Vladi RS in javnemu sektorju in fizičnim
osebam ter večji del obvezne rezerve pri centralni banki. Poleg
tega se kot odbitna postavka štejejo tudi naložbe bank v tržne
vrednostne papirje podjetij (konec leta 1996 so te naložbe
predstavljale le 0,6 % celotne bilančne vsote bank), saj je to le
drugačna oblika plasmaja sredstev bank v gospodarstvo

Davčna obveznost se plačuje v obliki dveh akontacij med letom
(do 30. junija in do 31. oktobra), dokončni obračun se opravi do
20. aprila tekočega leta za preteklo leto. Pri tem pa se upošteva
plačan davek od dobička, ki se ugotovi iz davčnega obračuna,
določenega v zakonu o davku od dobička pravnih oseb. Pri
inšpekcijskih pregledih pravilnosti obračunavanja in plačevanja
davka od dobička se največkrat pojavljajo primeri povišanja
davčne osnove in s tem tudi doplačila davka od dobička. S 24.
členom tega zakona smo skušali rešiti ta problem tako, da
predlagamo, da se davčna obveznost po tem zakonu ne spremeni
(v obe smeri in sicer ne v smeri doplačil in ne v smeri refundacij),
če se v inšpekcijskem pregledu ugotovi drugačen davek od
dobička. Ocenjujemo, da bi stroški administriranja davčne
obveznosti po tem zakonu za več let vnazaj bili večji od eventuelnih
koristi, tako na strani zavezancev, kot na strani proračuna.

Davčni zavezanec je po predlogu zakona banka in hranilnica
ustanovljena po zakonu o bankah in hranilnicah. Davčna
obveznost navedenih davčnih zavezancev je davek ugotovljen
po tem predlogu zmanjšan za plačan davek od dobička v skladu
z zakonom o davku od dobička pravnih oseb.

Po predlogu zakona se davčna obveznost v primeru stečaja,
likvidacije in odvzema dovoljenja za poslovanje davčnim
zavezancem ugotavlja sorazmerno številu dni poslovanja v letu
uvedbe navedenih postopkov. Pri združitvah preide obveznost
poravnave davčne obveznosti na prevzemno družbo.

Davčni zavezanci sami obračunajo davčno obveznost in obračun
predložijo najkasneje do 20. aprila. Davek se med letom akontira
in sicer v dveh enakih obrokih, ki zapadejo v plačilo 30. junija in
31. oktobra.

Obrazec za obračun davka in davčne obveznosti in postopek
obračunavanja in plačevanja davka pri združitvah predpiše minister za finance.
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Predlog zakona o
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DOPOLNITVAH

POSEBNEM

POSEBNIH

PROMETNEM

IGER

NA

SREČO

(ZPPDPISA)
- EPA 332 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:

na srečo. V skladu s predlogom, da naj bi se posebni prometni
davek od posebnih iger na srečo usmerjal poleg proračunu
Republike Slovenije tudi lokalnim skupnostim v zaokroženem
turističnem območju ter fondacijam, še pred dodelitvijo koncesij
po zakonu o igrah na srečo in na tej podlagi pridobljenih
koncesijskih dajatev. Na ta način, bi pripadlo lokalnim skupnostim
48 % prihodkov, fondacijam pa po 2 % prihodkov. S tem bi se
realizirala intenca zakona o igrah na srečo še pred njegovo
dokončno uveljavitvijo.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD POSEBNIH IGER NA SREČO,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije y mesecu decembru 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlada Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku zato,
da se bodo zagotovila dodatna sredstva lokalnim skupnostim
v zaokroženih turističnih območjih in fondacijam za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij in za financiranje športnih
organizacij, neodvisno od dodelitve koncesij po zakonu o igrah

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

Zakon je bil pripravljen v skladu s takrat veljavno ureditvijo
igralniške dejavnosti. Zavezanec za obračunavanje in plačilo
posebnega prometnega davka je pravna oseba, ki ima lahko več
igralnic. Davčna osnova se ugotavlja za podjetje v celoti, tako da
se v davčno osnovo vključujejo prihodki vseh igralnic. Posebni
prometni davek je v celoti prihodek proračuna RS.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Z zakonom o posebnem prometnem davku od posebnih iger na
srečo (Uradni list RS, št. 67/93) je bil uveden posebni prometni
davek od posebnih iger na srečo, ki se prirejajo v igralnicah.
15. december 1997

Z zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št.27/95) je dajatev
iz opravljanja dejavnosti prirejanja iger na srečo urejena na novih
29
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temeljih, vezano na dodelitev koncesije. Tudi v tem primeru bo
zavezanec za plačilo koncesijske dajatve prireditelj - pravna
oseba, dajatev pa se bo ugotavljala za vsako igralnico posebej.

V obdobju od 1.1. do 31.12.1996 je prihodek proračuna, iz naslova
posebnega prometnega davka, znašal 4.811.979 SIT, v obdobju
od 1.1. do 30.9.1997 pa 4.749.614.000 SIT. Z uveljavitvijo
predlagane spremembe oziroma z uvedbo dodatnih upravičencev
do sredstev iz navedenega naslova, se bo prihodek proračuna
zmanjšal za 52%, tako kot je to že predvideno z zakonom o igrah
na srečo.

Ureditev, opredeljena z zakonom o igrah na srečo, se razlikuje
od veljavnega zakona o posebnem prometnem davku od posebnih
iger na srečo tudi po namembnosti sredstev, pridobljenih iz
igralniške dejavnosti, saj uvaja načelo o povezanosti igralništva z
razvojem turizma. V tem smislu bo del koncesijske dajatve (48%)
pripadal lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju
in se bo uporabljal za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in
za turistično infrastrukturo. Isti zakon tudi določa, da bo 2%
koncesijske dajatve prihodek fondacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij, 2% koncesijske dajatve pa prihodek
fondacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o posebnem prometnem davku od posebnih iger na
srečo (Uradni list RS, št. 67/93) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:

Zaradi zamude pri lastninjenju igralnic, obstoječi prireditelji posebnih
iger na srečo, še niso mogli pridobiti koncesije in niso zavezanci
za plačilo koncesijske dajatve. Posledično, lokalne skupnosti in
fondacije, ne morejo pridobiti nobenih sredstev iz te dejavnosti.
Zakon o igrah na srečo namreč določa, da v prehodnem obdobju,
torej do dodelitve koncesije, pravne osebe, ki prirejajo posebne
igre na srečo, obračunavajo in vplačujejo dajatve po zakonu o
posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo, ki so v
celoti prihodek proračuna Republike Slovenije.

"3. člen
Prihodki od posebnega prometnega davka pripadajo:
- 48% proračunu Republike Slovenije,
- 48% lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju,
- 2% fondaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji in
- 2% fondaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji."

Glede na navedeno, je po mnenju predlagatelja, potrebna
sprememba zakona o posebnem prometnem davku od posebnih
iger na srečo, in sicer glede razporejanja sredstev, ustvarjenih z
igralniško dejavnostjo.

2. člen
Za 3. členom se dodajo 3a. do 3c. členi, ki se glasijo:

S tem zakonom določena ureditev delitve posebnega prometnega
davka bo veljala le do dodelitve koncesije za prirejanje posebnih
iger na srečo, saj bo po sklenitvi koncesijske pogodbe vsak
zavezanec plačeval dajatve po 74. členu zakona o igrah na srečo.

"3a. člen
Prihodki iz druge alinee 3. člena tega zakona, pripadajo posameznemu zaokroženemu turističnemu območju, v sorazmerju med
vrednostjo prejetih vplačil, zmanjšano za izplačane dobitke
domicilne igralnice in vrednostjo prejetih vplačil, zmanjšano za
izplačane dobitke vseh igralnic vseh prirediteljev, ki so zavezanci
po tem zakonu.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj predlagane spremembe zakona je zagotoviti lokalnim
skupnostim in fondacijama del sredstev iz igralniške dejavnosti,
•neodvisno od dodelitve koncesij obstoječim pravnim osebam, ki
prirejajo posebne igre na srečo.

Razmerje iz prejšnjega odstavka za tekoče leto ugotovi Ministrstvo
za finance na podlagi podatkov za predpreteklo leto.
Vsakokratno spremembo razmerja, nastalo zaradi sklenitve
koncesijske pogodbe, tekoče ugotavlja Ministrstvo za finance.

S predlagano spremembo bo iz naslova posebnega prometnega
davka pripadalo 48% sredstev lokalnim skupnostim v
zaokroženih turističnih območjih, kjer so igralnice, 48% proračunu
Republike Slovenije, po 2% pa fondaciji za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij ter fondaciji za financiranje športnih
organizacij.

3b. člen
Prihodki, ki pripadajo zaokroženemu turističnemu območju se
razporedijo:
- 60% lokalni skupnosti, kjer je igralnica in
- 40% posameznim lokalnim skupnostim v enakem razmerju.

Zakon predvideva, da se bodo prihodki od posebnega prometnega
davka (2%+2%) do ustanovitve fondacij, razporejali v proračun
Republike Slovenije. Zakon tudi določa kriterij za zagotovitev
primernega razporejanja sredstev zaokroženim turističnim
območjem, in sicer delež posamezne igralnice, glede na realizacijo
(razliko med vplačili in izplačanimi dobitki) vseh zavezancev iz
posebnega prometnega davka v predpreteklem letu. Izhodiščno
razmerje za leto 1998 bo Ministrstvo za finance ugotovilo na
podlagi podatkov za leto 1996. Ministrstvo za finance bo tudi
tekoče ugotavljalo spremembe razmerja, nastale v primeru
sklenitve koncesijske pogodbe. Sredstva znotraj posameznega
zaokroženega turističnega območja se bodo razporedila po
lokalnih skupnostih v razmerju 40%:60%. Občini, kjer je igralnica,
bo razporejenih 60% prihodkov, ki pripadajo zaokroženemu
turističnemu območju, 40% sredstev pa se bo razporedilo
preostalim lokalnim skupnostim v enakem razmerju.

3c. člen
Ne glede na določbo tretje in četrte alinee 3. člena, se do
ustanovitve fondacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij in fondacije za financiranje športnih organizacij,
sredstva od posebnega prometnega davka razporedijo v proračun
Republike Slovenije.
Prihodki od posebnega prometnega davka od posebnih iger na
srečo, ki so bili vplačani v obdobju do 15. januarja 1998 in se
nanašajo na promet v letu 1997, pripadajo proračunu Republike
Slovenije.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
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OBRAZLOŽITEV:
S predlagano spremembo, pripada 48% sredstev iz plačila
posebnega prometnega davka lokalnim skupnostim v
zaokroženem turističnem območju, kjer je igralnica, 48%
proračunu Republike Slovenije, po 2% pa fondaciji za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij ter fondaciji za financiranje
športnih organizacij.

Prireditelji posebnih iger na srečo, ki se prirejajo v igralnicah, od
leta 1994 obračunavajo in vplačujejo posebni prometni davek po
zakonu o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo
(Uradni list RS, št.67/93). Posebni prometni davek je v celoti
prihodek proračuna Republike Slovenije.

PRIHODKI OD PPDi%L

UPRAVIČENCI

48%

proračun RS
fondacija / iho

2%

fondacija / šo

2%
48%

ZTO

Določba 8. člen zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije sicer določa rok za ustanovitev zgoraj navedenih
fondacij, vendar ti še vedno nista ustanovljeni. Zato obravnavani
zakon predvideva, da se prihodki od posebnega prometnega
davka, (2%+2%) do ustanovitve fondacij, razporedijo v proračun
Republike Slovenije.

pripadajo zaokroženemu turističnemu območju, se razporedi
preostalim lokalnim skupnostim, znotraj zaokroženega
turističnega območja, v enakem razmerju.
S sprejetjem zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb
z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja
posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97), je izpolnjen tudi
pogoj o dodelitvi koncesij. S sklenitvijo koncesijske pogodbe bodo
zavezanci plačevali dajatve v skladu s 74. členom zakona o
igrah na srečo in ne več po obravnavanem zakonu. Vsakokratno
spremembo števila zavezancev, po obravnavanem zakonu, in s
tem prihodka iz naslova posebnega prometnega davka, bo
Ministrstvo za finance upoštevalo pri izračunu razmerja za
razporejanje sredstev po zaokroženih turističnih območjih.

Zavezanec za obračunavanje ih plačilo posebnega prometnega
davka je pravna oseba, ki ima lahko tudi več igralnic in to na
različnih območjih. Zaokrožena turistična območja in pripadajoče
lokalne skupnosti za potrebe posebnih iger na srečo je, vezano
na lokacijo obstoječih igralnic, določilo ministrstvo, pristojno za
turizem, z Odredbo o določitvi zaokroženih turističnih območij
(Uradni list RS, št. 67/95). Izhajajoč iz navedene odredbe,
obravnavani zakon določa kriterij za zagotovitev primernega
razporejanja sredstev zaokroženim turističnim območjem, in sicer
delež posamezne igralnice, glede na realizacijo vseh zavezancev
iz posebnega prometnega davka v predhodnem letu. Sredstva
znotraj posameznega zaokroženega turističnega območja, se
razporedijo po lokalnih skupnostih v razmerju 40%:60% v korist
domicilne občine, to je tiste, kjer je igralnica. 40% prihodkov, ki

15. december 1997

Zaradi sprejetja zakona, ki se nanaša na izvrševanje proračuna
Republike Slovenije za leto 1997, po katerem prihodki iz naslova
prometnih davkov, ki so vplačani do 15.1.1998, nanašajo pa se
na promet v letu 1997, pripadajo proračunu Republike Slovenije
za leto 1997, se v tem smislu dodaja drugi odstavek 3.c člena.
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Razporejanje sredstev v letu 1997 na podlagi podatkov iz leta 1996:
UPRAVIČENCI

PRIHODKI OD PPD

ZTO/1

33,682939%

- MO Nova Gorica (60%)

20,209763%

-Tolmin
- Kobarid
- Bovec
- Kanal
- Miren
- Brda

2,245529%
2,245529%
2,245529%
2,245529%
2,245529%
2,245529%

(40%)

ZTO/2

5,069299%

- Sežana

(60%)

3,041579%

- Komen
- Divača

(40%)

1,013859%
1,013859%

ZTO/3
- Piran
-Izola
- MO Koper

3,292286%
(60%)

1,975372%

(40%)

0,658457%
0,658457%
3,43632%

ZTO/4
- Kranjska Gora

- Bled

(60%)

0,434819%

- Bohinj
- Radovljica

(40%)

0,144939%
0,144939%
0,495715%

- MO Maribor

(60%)

0,29743%

- Pesnica
- Šentilj

(40%)

0,09914%
0,09914%

ZTO/7

0,330317%

- MO Novo mesto (100%)
ZTO/8
- Rogaška Slatina (100%)

- MO Ljubljana
ZTO/ skupaj

1,50979%

1,03274%

0,68816%

0,45508%

0,218438%
0,749962%

(100%)

6,85893%

0,330317%
0,218438%

ZTO/9

10,56104%

3,43632%
0,724699%

ZTO IS

70,17279%

7,159%

(100%)

ZTO/5

R*

1,56242%

0,749962%
48%

100%

R* - delež posamezne igralnice v realizaciji, t.j. vrednosti vplačil za
udeležbo v igri, zmanjšani za vrednost izplačanih dobitkov, vseh igralnic
poročevalec, št. 59

32

15. december 1997

ČLEN, KI SE SPREMINJA:
3. člen
Prihodki od posebnega prometnega davka pripadajo proračunu
Republike Slovenije.

15. december 1997
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

VARNOST

0

IN

DOPOLNITVAH

PRISPEVKIH

ZA

SOCIALNO

(ZPSV-B)

- EPA 333 - II - hitri postopek

zastavljene proračunske politike za leto 1998, po kateri naj bi
se izenačevale obremenitve posameznih vrst dohodkov, da
ne bi zaradi različnih obremenitev prihajalo do izogibanja plačilu
nekaterih dajatev.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker
je uveljavitev tega zakona potrebna zaradi realizacije

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

Med predvidenimi ukrepi so tudi spremembe veljavnih predpisov,
s katerimi so uvedene javne dajatve v RS. Spremembe zakonodaje
naj bi šle v smeri izenačevanja obremenitev posameznih vrst
dohodkov, da ne bi zaradi različnih obremenitev prihajalo do
izogibanja plačilu določenih vrst obremenitev.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da se je stanje v javnih
financah v RS toliko spremenilo, da je nujno potrebno sprejeti
ukrepe, s katerimi se bo izboljšalo to stanje tako na prihodkovni
kot na odhodkovni strani proračunov in javnih zavodov s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega
zavarovanja.

2. PREDLAGANE REŠITVE
S spremembami in dopolnitvami zakona o prispevkih za socialno
varnost se bodo v osnovo za prispevke vključili vsi prejemki iz
delovnega razmerja, ne glede na obliko v kateri so izplačani (kot
plače, stimulacije in bonitete, regresi za letni dopust in drugi
prejemki iz delovnega razmerja).

Tako je vlada pripravila varčevalni program ukrepov, ki bo omogočil
realizacijo zastavljene proračunske politike za leto 1998 v smislu
0,5% proračunskega primanjkljaja.

15. december 1997

Glede na to, da se od navedenih prejemkov iz delovnega razmerja
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po novem plačujejo tudi prispevki, bo z zakonom tudi določeno,
da se ti prejemki vključejejo v osnovo za pravice po zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju, zaposlovanju in zavarovanju za
primer nezaposlenosti in družinskih prejemkih.

- od stimulacij in bonitet, od osnove, ugotovljene v skladu z
zakonom o dohodnini;
- pri regresih za letni dopust, v delu, ki presega 70% poprečne
plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji;
če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu
naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina
regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih
prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust."

3. FINANČNE POSLEDICE
Z vključitvijo vseh prejemkov iz delovnega razmerja v osnovo za
prispevke za socialno varnost se bo razširila osnova za prispevke
za socialno varnost.

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.

Ocenjujemo, da se bodo zaradi tega v letu 1998 povečali prihodki
ZPIZ za okoli 1,6 milijarde tolarjev, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije za okoli 890 milijonov tolarjev in državnega
proračuna za okoli 28 milijonov tolarjev.

V 6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

4. člen

"Ne glede na prvi odstavek tega člena in ne glede na to, če je z
zakoni drugače določeno, plačujejo delodajalci prispevke za
socialno varnost od drugih bruto prejemkov iz delovnega razmerja
od osnov, določenih v tretjem, četrtem in petem odstavku 3.
člena tega zakona."
Sedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo novi tretji,
četrti, peti in šesti odstavek.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/
96 in 34/96) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

"S tem zakonom se določa tudi osnova za obračunavanje in
plačevanje prispevkov za socialno varnost od drugih prejemkov
iz delovnega razmerja."

"7. a člen
Ne glede na določbe zakonov se v izračun osnov za pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega
zavarovanja, zavarovanja za primer nezaposlenosti in
nadomestila za čas porodniškega dopusta štejejo tudi drugi
prejemki iz delovnega razmerja, od katerih se po tem zakonu
plačujejo prispevki za socialno varnost."

2. člen
V 2. členu se na koncu člena črta pika in doda besedilo:
"(- v nadaljnjem besedilu: zakoni)."
3. člen

6. člen

V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in ne glede na to,
če je z zakoni drugače določeno, plačujejo zavezanci prispevke
za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega
razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili
stroškov v zvezi z delom, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi."

"Glede obračunavanja in plačevanja prispevkov, zamudnih
obresti, prisilne izterjave in drugih vprašanj postopka se uporabljajo
določbe zakona o davčnem postopku, tega zakona in zakonov."
7. člen

Za tretjim odstavkom se dodata četrti in peti odstavek, ki se
glasita:

V 18. členu se v prvem odstavku besedilo "od 1,000.000 do
6,000.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 1,000.000 do
18,000.000 tolarjev".

"Prispevki za socialno varnost iz prejšnjega odstavka se
obračunavajo in plačujejo iz bruto prejemkov.

V prvi alinei se besedilo" - če ne obračuna in ne plača" nadomesti
z besedilom če ne obračuna ali ne plača".

Ne glede na prejšnji odstavek se prispevki za socialno varnost iz
prejšnjega odstavka obračunavajo in plačujejo:
- pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih pomočeh
ter povračilih stroškov v delu, ki presegajo s predpisom vlade
določen znesek teh prejemkov, ki se v skladu z zakonom o
dohodnini ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov;

poročevalec, št. 59

8. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.

36

OBRAZLOŽITEV:
Glede na navedeno je predlagatelj menil, da je primerno, da se v
tem zakonu ne uporabljajo določbe posameznih sistemskih
zakonov, če je glede osnov za plačevanje prispevkov, ki se
nanaša na druge prejemke iz delovnega razmerja v teh zakonih
drugače določeno. Iz navedenih primerov tudi izhaja, da ni mogoče
podati enoznačne rešitve v smeri ukinitve določenih členov, saj
se osnove za prispevke določajo dokaj različno. Predlagatelj pa
meni, da je potrebno v osnovo za prispevke vključiti vse prejemke
iz delovnega razmerja, ki dejansko, poleg plače tudi predstavljajo
plačilo za opravljeno delo. Predlagatelj se sicer zaveda
pomanjkljivosti tovrstne rešitve, ki pa jo je mogoče doreči samo z
dopolnitvami sistemskih zakonov s tega področja.

1. S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prispevkih za socialno varnost se bodo vključili v osnovo za
obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost tudi
drugi prejemki iz delovnega razmerja, ki niso plače.
V Republiki Sloveniji je sistem prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje urejen z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94), sistem
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje z zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93), sistem prispevka za porodniško varstvo z
zakonom o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93 in 71/
94) in sistem prispevka za zaposlovanje z zakonom o prispevkih
za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in 34/96). Osnove za
obračun prispevkov in osnove za določitev pravic iz naslova
socialne varnosti so določene v navedenih sistemskih zakonih.
Tako je v 1. členu tega zakona določeno, da se nanaša le na
obračunavanje in plačevanje ter stopnje prispevkov za socialno
varnost, ne pa na osnove za plačevanje prispevkov. Na podlagi
odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 74/94) so v zakonu
določene tudi stopnje vseh prispevkov za socialno varnost, za
katere je s področnimi zakoni določeno, da o njih odloča Državni
zbor.

V 2. členu je dodano sklicevanje na področne zakone in sicer:
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o
družinskih prejemkih in zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, ki sistemsko urejajo področje plačevanja
prispevkov za socialno varnost. S tem redakcijskim dopolnilom
je nedvomno razvidno, da se sklicevanje na zakone nanaša le na
navedene zakone, ki urejajo področje socialne varnosti.
V 3. členu je navedeno, da se v osnovo za prispevke vključujejo
vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno z bonitetami in
stimulacijami in povračili stroškov v zvezi z delom. V osnovo za
prispevke se vključujejo od osnove, od katere se plačuje davek
od osebnih prejemkov, razen v primeru regresov za letni dopust,
kjer je osnova določena v višini 70% poprečne plače v Sloveniji
za predpretekli mesec.

Z vključitvijo določenih osnov, od katerih se prispevki za socialno
varnost v skladu s sistemskimi zakoni ne plačujejo v osnovo za
prispevke, je bilo potrebno v tem zakonu dodati (v 1. člen), da se
s tem zakonom določa tudi osnova za plačilo prispevkov od
izplačil iz delovnega razmerja. Glede na to, da so v področnih
zakonih s tega področja osnove drugače opredeljene, je bilo
potrebno s tem zakonom določiti, da se prispevki plačujejo tudi
od teh osnov ne glede na drugačno opredelitev osnov v zakonih,
s katerimi so bili prispevki uvedeni. Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju tako v drugem odstavku 229. člena
določa, da se v osnovo za izplačevanje prispevkov ne vštevajo
nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemki iz 46. člena
zakona. V 46. členu pa je izrecno našteto, kaj se ne všteva v
izračun pokojninske osnove, kot npr. posamične nagrade za delo,
ki ga je delavec opravil izven okvira svojega rednega dela; prejemki,
ki pomenijo povračila materialnih stroškov; nagrade ob delovnih
jubilejih; prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del
plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki; boni,
odpravnine, prejemki zaradi upokojitve in drugi. V tretjem odstavku
50. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju je določeno, da
se v osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov ne štejejo
prejemki, izplačani za neposredno skupno porabo.

V 4. členu predloga zakona je določeno, da tudi delodajalec
plačuje prispevke za socialno varnost od vseh prejemkov, od
katerih plača prispevke tudi delojemalec oziroma zavarovanec.
Glede na to, da je v posebnih zakonih s področja socialne varnosti
določeno, kaj se vključuje v osnovo za pravice na posameznem
področju, je potrebno zaradi vključitve določenih prejemkov v
osnovo za prispevke izvesti tudi vključitev teh osnov v osnovo
za pravice. Tako je z novim 7. a členom določeno, da se vse
osnove, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost
vključijo tudi v osnovo za odmero pravic po teh zakonih.
Nadalje je v predlogu zakona določena uporaba predpisov o
davčnem postopku glede na prenehale veljavnosti postopkovnih
določb zakona o dohodnini, zakona o davkih občanov in zakona
o davku od dobička pravnih oseb ter dopolnjene kazenske
določbe.
Zakon naj bi stopil v veljavo 1. januarja 1998.

2. člen

ČLENI ZAKONA, KI SE MENJAJO:

Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci,
delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiški zavod za
zaposlovanje in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu:
zavezanci) skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94), z zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list

1. člen
S tem zakonom se določa obračunavanje in plačevanje ter stopnje
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno
zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje
(v nadaljnjem besedilu: prispevki za socialno varnost) v skladu z
zakoni, na podlagi katerih so prispevki uvedeni.
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RS, št. 9/92 in 13/93), z zakonom o družinskih prejemkih (Uradni
list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) in z zakonom o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91 - popravek, 12/92, 71/93, 2/94 - popravek in 38/94).

Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje in občine
plačujejo prispevke za socialno varnost v rokih, določenih za
plačilo prispevkov delodajalcev.

3. člen

7. člen

Zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače
in iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s
predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno.

Prispevki za socialno varnost delodajalcev in zavezancev iz 4.
člena tega zakona se vštevajo med odhodke pred ugotovitvijo
dobička.

Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri domačem delodajalcu
in so razporejeni na delo v tujino, plačujejo prispevke za socialno
varnost od osnove, od katere se po posebnem zakonu plačuje
davek od plač, če ni z zakoni ali mednarodnimi sporazumi drugače
določeno.

15. člen
Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov, ki
jih plačujejo zavezanci iz 2. člena tega zakona, razen fizičnih
oseb, in glede obresti ter pravice do vračila nepravilno ali preveč
plačanih prispevkov in obresti se uporabljajo določbe posebnega
zakona, ki se nanašajo na zastaranje pri plačevanju davka od
dobička pravnih oseb.

V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno
varnost iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne štejejo
drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter
vračanje prispevkov; prisilne izterjave; odpisa zaradi neizterljivosti;
poroštva; zastaranja in kaznovanja se za prispevke, ki jih plačujejo
fizične osebe iz 2. člena tega zakona, uporabljajo določbe zakona
o dohodnini, če ni s tem zakonom oziroma posebnimi predpisi
drugače določeno.

Prispevke za socialno varnost po tem členu obračunavajo
delodajalci - izplačevalci plač ob dvigu sredstev za izplačilo plač,
plačujejo pa jih v šestih dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje
do prvega naslednjega izplačila plač.
6. člen

18. člen

Delodajalci plačujejo prispevke za socialno varnost od bruto plač
in od bruto nadomestil plač za čas odsotnosti z dela v skladu s
predpisi o delovnih razmerjih, ki bremenijo delodajalce, če z zakoni
ni drugače določeno.

Z denarno kaznijo od 400.000 do 6,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek fizična oseba, z denarno kaznijo od 1,000.000 do
6,000.000 tolarjev pa se kaznuje pravna oseba:

Zavezanci za prispevke delodajalcev iz prejšnjega odstavka so
tudi zavarovanci, ki nimajo plače, razen zavarovancev iz 5. člena
tega zakona.

- če ne obračuna in ne plača v roku prispevkov za socialno
varnost od osnove in na način, kot je določeno v 3., 4. in 6. členu
tega zakona in, če nepravilno obračuna in plača prispevke za
socialno varnost (3., 4. in 6. člen);

Prispevki za socialno varnost iz prvega odstavka tega člena se
obračunavajo ob dvigu sredstev za izplačilo plač, plačujejo pa se
v šestih dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje do prvega
naslednjega izplačila plač.

- če ne dostavi ali če ne dostavi v roku davčnemu organu
obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma plačilne liste
za zaposlene (16. člen).
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške
iz prve alinee prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

Prispevke za socialno varnost iz drugega odstavka tega člena
plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec;
zavezanci, ki so tudi delodajalci pa plačujejo prispevke najpozneje
v šestih dneh po izplačilu plač.

poročevalec, št. 59

38

15. december 1997

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

NOTRANJIH

ZADEVAH

(ZNZ-F)
- EPA 334 - II - hitri postopek

zagotoviti poenotenje instituta zavarovalne dobe s povečanjem
z zakonodajo Evropske zveze. Predloženi predlog zakona sodi
v sklop varčevalnih ukrepov države, ki jih je nujno čim prej
uveljaviti.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembra 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike
Slovenije, iz razloga izrednih potreb države, obravnava in
sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o notranjih zadevah po hitrem postopku, saj je nujno čim prej

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve,
- dr. Gorazd TRPIN, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

UVOD

največ 18 mesecev zavarovalne dobe.

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Štetje zavarovalne dobe s povečanjem je, poleg tega zakona,
urejeno za posamezna področja še v drugih zakonih in v sklepih
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Inštitut zavarovalne dobe s povečanjem je urejen v Zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 208. člen (Uradni list
RS, št. 12/92, 56/92, 13/93, 43/93, 67/93, 5/94, 67/94, 7/96, 1/97sklep, 29/97- odločba) in velja za delavce - zavarovance, ki
opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, ki jih po dopolnitvi
določene starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.

Skladno s tem določa štetje zavarovalne dobe s povečanjem v
99. členu tudi Zakon o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/
80, 38/88, 27/89, 80/90 in Uradni list RS, št.19/91, 58/93). Po
določbi tega člena imajo pravico do štetja zavarovalne dobe s
povečanjem v Ministrstvu za notranje zadeve pooblaščene uradne
osebe in delavci na določenih dolžnostih organov za notranje
zadeve, katerih delovna sposobnost se bistveno zmanjšuje zaradi
narave nalog, ki jih opravljajo oziroma posebnih pogojev dela (12
mesecev dejansko opravljenega dela se šteje za 16 mesecev

Stopnja povečanja zavarovalne dobe je odvisna od teže in
škodljivosti dela oziroma od narave dela in sme znašati največ
50%. Torej se delavcem 12 mesecev dejanskega dela šteje za
15. december 1997
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javnih uslužbencev.

zavarovanja) ter pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge
pilotov zračnih plovil (12 mesecev dejansko opravljenega dela se
šteje za 16 mesecev zavarovanja ).

Predlagatelj meni, da je potrebno navedeni institut zavarovalne
dobe s povečanjem ohraniti v naši ureditvi le tistim delavcem, ki
opravljajo težka in za zdravje škodljiva dela oziroma, ki delajo na
takšnih delovnih mestih, ki jih glede na naravo in težavnost dela
po določeni starosti niso zmožni več opravljati.

Na podlagi 112. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92, 58/93) imajo
pod enakimi pogoji pravico do štetja zavarovalne dobe s
povečanjem tudi določeni delavci Uprave za izvrševanje
kazenjskih sankcij.

2. Cilji in načela zakona

Prav tako se v zvezi z določbami Zakona o vladi za delavce
Varnostno informativne službe glede zavarovalne dobe s
povečanjem uporabljajo določbe Zakona o notranjih zadevah.

S predlaganimi spremembami zakona želi predlagatelj slediti
naslednjim ciljem in načelom:
- v okviru varčevalnih ukrepov spremeniti podlago za določanje
delovnih mest, na katerih se še šteje zavarovalna doba s
povečanjem, in sicer le za opravljanje dela na delovnih mestih,
kjer so delavci še vedno izpostavljeni škodljivim vplivom, kjer
opravljajo delo, kjer je ogroženo njihovo življenje in kjer opravljajo
take naloge, ki jih po dopolnitvi določene starosti ne bodo mogli
več opravljati,

Na dan 31.10.1997 je naslednje število delavcev, ki se jim šteje
zavarovalna doba s povečanjem:
1. Ministrstvo za notranje zadeve - 6863 delavcev,
2. Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij - 754 delavcev,
3. Slovensko obveščevalna-varnostna agencija - 315 delavcev.

- ohraniti institut zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem,
vendar samo za tiste kategorije pooblaščenih uradnih oseb, ki so
posebej ogrožene, in ki kljub uporabi vseh splošnih in posebnih
varstvenih ukrepov svojega dela ne bodo mogle opravljati po
določeni starosti,

Po dostopnih informacijah se v drugih državah institut štetja
zavarovalne dobe s povečanjem opušča oziroma se ureja na
drugačen način. Tako so delavci, ki opravljajo določena težka,
škodljiva ali nevarna dela, oziroma dela, ki jih ni možno več
opravljati po dopolnitvi določene starosti, vključeni v ločene sisteme
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V razvitih
državah obstajajo poleg sistema obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja tudi različne oblike prostovoljnih
dodatnih zavarovanj, v katerih se delavcem v poklicih, ki jih ne bi
mogli opravljati do dopolnitve starosti za pridobitev pravice do
starostne pokojnine po splošnih predpisih, zagotavljajo predčasne
oziroma dodatne pokojnine.

- s podzakonskim aktom na podlagi zakonskih določb opredeliti
posamezna delovna mesta, kjer se bo še štela zavarovalna doba
s povečanjem ter tako poenotiti določanje takih mest.
3. Finančne posledice zakona
Uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona bo
vplivala na prerazporeditev skupnega obsega sredstev,
namenjenih za stroške dela v okviru posameznega organa, saj
ne potrebno več plačevati posebnega prispevka v višini 8,4 %. V
skupnem obsegu sredstev državnega proračuna, namenjenih
za delo državne uprave, pa ta sprememba ne bo pomenila
dodatnih obremenitev.

Predlagane določbe tega zakona so prehodne narave in bodo
omogočile selektiven pristop k določanju delovnih mest, na katerih
se šteje zavarovalna doba s povečanjem, in sicer le za tista dela,
kjer je to še potrebno. Določbe bodo veljale le do sprejema
predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne dobe s povečanjem
za policiste oziroma do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj

2. člen

BESEDILO ČLENOV

Vlada Republike Slovenije določi najkasneje v 30 dneh od
uveljavitve tega zakona delovna mesta pooblaščenih uradnih
oseb, na katerih se v skladu s tem zakonom šteje zavarovalna
doba s povečanjem?

1. člen
V Zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št.28/80, 38/88 in
27/89, in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93) se prvi
odstavek 99. člena spremeni tako, da se glasi:

3. člen

"Poooblaščenim uradnim osebam, ki opravljajo naloge na terenu,
so izpostavljene vremenskim in drugim škodljivim vplivom in je pri
izvajanju nalog posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje, se
vsakih 12 mesecev dejanskega opravljanja dela šteje za 16
mesecev zavarovanja."

Akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je
potrebno uskladiti z določbami tega zakona in z aktom Vlade
Republike Slovenije najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve akta
iz prejšnjega člena.
4. člen

Drugi odstavek se črta.

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

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
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OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:

K 2. členu:

Institut zavarovalne dobe s povečanjem se v predlaganem
besedilu omejuje samo na ožjo skupino delavcev, ki opravljajo
posebno težka in zdravju škodljiva dela. Gre za delavce, ki
pretežno opravljajo delo na terenu in so izpostavljeni neposredno
vremenskim in drugim škodljivim vplivom, njihova narava dela pa
je takšna, da je ogroženo njihovo zdravje in življenje. Za ostale
delavce pa se predlaga ukinitev zavarovalne dobe s povečanjem
glede na njihovo naravo dela, in sicer v vseh organih, kjer se
navedeni institut uporablja na podlagi določb zakona o notranjih
zadevah.

Ta člen določa pristojnost Vlade Republike Slovenije, da s
posebnim aktom določi delovna mesta, na katerih se šteje
zavarovalna doba s povečanjem, kar bo omogočilo selektiven in
restriktiven pristop.
K 3. členu:
Člen določa obveznost organa, da v določenem roku uskladi
akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z
določbami tega zakona in akta vlade.
K 4. členu:

v

Člen določa rok uveljavitve zakona.

dolžnostih organov za notranje zadeve, katerih delovna
sposobnost se bistveno zmanjšuje zaradi narave nalog, ki jih
opravljajo oziroma posebnih pogojev dela.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
99. člen

Pooblaščenim uradnim osebam, ki opravljajo naloge pilotov zračnih
plovil, se vsakih 12 mesecev dejansko opravljenega dela šteje
za 18 mesecev zavarovanja ob pogojih, ki jih določajo predpisi za
pilote zračnih plovil."

"Pooblaščenim uradnim osebam se vsakih 12 mesecev
dejanskega opravljenega dela šteje za 16 mesecev zavarovanja.
Pravico po prejšnjem odstavku imajo tudi delavci na določenih
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je eden izmed zakonov, ki je pripravljen v skladu z usmeritvami
varčevalnih ukrepov in predvideva selektivni pristop do
določanja delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba
s povečanjem.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBRAMBI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembra 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker

- Tit TURNŠEK, minister za obrambo,
- Marija RIBIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za obrambo.

valna doba s povečanjem. Za 12 mesecev dejanskega opravljanja
dela jim pripada 15 mesecev zavarovanja. Taka ureditev je povzeta
tudi v prehodnih določbah (108. člen) sedaj veljavnega zakona o
obrambi (Ur. list RS, št. 82/94 in 44/97).

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

V ministrstvu je v skladu s to določbo 4437 delavcev, ki se jim
šteje zavarovalna doba s povečanjem.

Inštitut zavarovalne dobe s povečanjem je urejen v zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list SRS, št. 27/83,
21/87, 48/87 in 27/89 in Ur. list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/
91) in velja za delavce - zavarovance, ki opravljajo posebno
težka in zdravju škodljiva dela, ki jih po dopolnitvi določene starosti
ni moč uspešno poklicno opravljati. Štetje zavarovalne dobe s
povečanjem je, poleg tega zakona, urejeno za posamezna
področja še v drugih zakonih in v sklepih Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.

V preteklosti je bilo ocenjeno, da je navedeni institut štetja
zavarovalne dobe s povečanjem zajel preveliko število delavcev
ter da je treba zagotoviti bolj selektiven pristop k določanju tovrstnih
delovnih mest, in sicer za čas, ko bo štetje zavarovalne dobe za
težka, škodljiva ali nevarna dela oziroma dela, ki jih ni možno
opravljati po dopolnitvi določene starosti, urejeno s posebnimi
predpisi.

Skladno s tem določa štetje zavarovalne dobe s povečanjem v
136. člen zakona o obrambi in zaščiti (Ur. list RS št. 15/91 in 18/
91), kjer je določeno, da se delavcem v upravnih organih, pristojnih
za obrambne zadeve, ter v teritorialni obrambi, ki opravljajo
posebno težka in zdravju škodljiva dela oziroma dela, na katerih
po določeni starosti ne morejo več uspešno delati, šteje zavaro15. december 1997

2. Cilji in načela zakona
S predlaganimi spremembami zakona želi predlagatelj v skladu z
varčevalnimi ukrepi spremeniti merila za določanje delovnih mest,
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3. Finančne posledice zakona

na katerih se še šteje zavarovalna doba s povečanjem, in sicer le
za tista dela, na katerih so delavci izpostavljeni škodljivim vplivom
in kjer opravljajo take naloge, ki jih po dopolnitvi določene starosti
na bodo mogli več opravljati. Na ta način bi se ohranil inštitut štetja
zavarovalne dobe s povečanjem samo za določene kategorije
delavcev, ki opravljajo vojaško službo.

Uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona bo
vplivala na zmanjšanje skupnega obsega proračunskih sredstev,
namenjenih za plačilo posebnega prispevka za obračun delovne
dobe s povečanjem.

povečanjem se za delavce, ki opravljajo vojaško službo,
uporabljajo predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona."

BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. člen

V zakonu o obrambi (Ur. list RS, št. 82/94 in 44/97) se spremeni
prvi odstavek 108. člena tako, da se glasi:
" (1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju oziroma
predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavarovalne dobe s

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

OBRAZLOŽITEV
V prvem odstavku 108. člena zakona o obrambi je določeno, da
se do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju oziroma
predpisov, ki bodo uredili štetje zavarovalne dobe s povečanjem
za delavce, ki poklicno delajo na obrambnem področju, uporabljajo
predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve zakona. S predlagano
spremembo so krog upravičencev do zavarovalne dobe s
povečanjem omejuje na delavce, ki v ministrstvu opravljajo vojaško
službo v skladu s 47. členom zakona o obrambi, in sicer na

določene pripadnike stalne sestave Slovenske vojske, Centra
vojaških šol in Obveščevalno varnostne službe. Pri tem se bo
krog upravičencev določil na podlagi kriterijev, določenih v vladni
uredbi o določitvi del na področju obrambe in zaščite, na katerih
se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ter o načinu plačila
prispevkov (Ur. list RS, št. 57/92). S predlagano spremembo ni
več pravne podlage za štetje zavarovalne dobe s povečanjem v
upravnem delu ministrstva za obrambo.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA

preneha delovno razmerje s pravico do pokojnine, če imajo najmanj
25 (moški) oziroma 20 let (ženske) skupne pokojninske dobe.
Pokojnina se jim odmeri v višini 85% pokojninske osnove, ki jo
predstavlja njegova povprečna mesečna plača v zadnjem
koledarskem letu oziroma primerljiva plača za zaposlenega
delavca v Teritorialni obrambi z enako izobrazbo kot delavca, ki
je bil zaposlen brez razporeditve do upokojitve, če je to zanj
ugodneje.

108. člen
(zavarovanje)
(1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju oziroma
predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavarovalne dobe s
povečanjem, se uporabljajo za delavce, ki poklicno delajo na
obrambnem področju, predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve
tega zakona.

(3) Odločbo o prenehanju delavnega razmerja s pravico do
pokojnine izda minister. Odločba je dokončna.

(2) Delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih, socialnih
in drugih pravic po 14. členu ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Ur l. RS št. 1/91-1) s pristopom v Teritorialno obrambo
Republike Slovenije in delavcem, ki so bili pripadniki stalne sestave
Teritorialne obrambe na dan 18.7.1991, pa jih v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona ni mogoče razporediti na delo oziroma
jim zagotoviti druge ustrezne zaposlitve niti izven državne uprave,
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(4) Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
(5) Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih in
pokojnino po tem zakonu se zagotavljajo iz proračuna Republike
Slovenije.
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VIŠINI

DELOM

POVRAČIL

IN

STROŠKOV

NEKATERIH

PREJEMKOV

V

ZVEZI

Z

DROGIH

(ZPSDP)

- EPA 336 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V
ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker
jp eden izmed zakonov, ki sodijo na področje ukrepov

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Povračila stroškov v zvezi z delom, kot so dnevnice za službena
potovanja v državi, stroški prevoza (kilometrina), stroški prenočevanja, terenski dodatek, regres za prehrano med delom, stroški
prevoza na delo in z dela in nadomestilo za ločeno življenje,
urejajo različni predpisi. To velja tudi za odpravnino ob odhodu v
pokoj.
Za gospodarstvo so ti prejemki urejeni s splošno kolektivno
pogodbo za gospodarstvo in s panožnimi kolektivnimi pogodbami.
Za upravne, pravosodne in druge državne organe so povračila
stroškov v zvezi z delom urejena z akti pristojnih organov, za
15. december 1997

nacionalenga varčevalnega ukrepa in se ga obravnava skupaj
z ostalimi zakoni, ki zagotavljajo varčevanje javnofinančnih
sredstev.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Drževnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekratarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

druge negospodarske dejavnosti pa s kolektivno pogodbo za
posamezno dejavnost. Vsi predpisi s področja negospodarskih
dejavnosti urejajo omenjena povračila na enak način, zato je tudi
višina teh povračil v vseh dejavnostih negospodarstva enaka.
Višino odpravnine ob odhodu v pokoj določa za zaposlene v
državnih organih zakon o delavcih v državnih organih, za
funkcionarje (poslance, sodnike itd.) akti pristojnih organov, za
pooblaščene uradne osebe in delavce na določenih dolžnostih v
organih za notranje zadeve in kazensko poboljševalnih zavodih
zakon o notranjih zadevah, za vse druge zaposlene v negospodarskih dejavnostih pa kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti oziroma kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti
(zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, kulturne
dejavnosti, raziskovalna dejavnost).

poročevalec, št. 59

3. Finančne posledice

Posledica neenotne ureditve je različna višina navedenih
prejemkov. Razlike so očitne med gospodarstvom in negospodarskimi dejavnostmi. Tako so dnevnice za službena potovanja v
državi, terenski dodatek in regres za prehrano med delom v
negospodarskih dejavnostih višje kot v gospodarstvu. Povračila
drugih stroškov v zvezi z delom kot so kilometrina, povračilo
stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilo stroškov
prenočevanja in nadomestilo za ločeno življenje pa so v
gospodarstvu in v negopospodarskih dejavnostih izenačena.
Največje razlike med gospodarstvom in negospodarskimi
dejavnostmi so pri dnevnicah za službena potovanja v državi.
Tako je glede na določila splošne kolektivne pogodbe za
gospodarstvo dnevnica 3.500 SIT, v negospodarskih dejavnostih
pa je dnevnica 6.387 SIT.

Glede na to, da so dnevnice za službena potovanja v državi,
terenski dodatek, regres za prehrano med delom in višina
odpravnine ob odhodu v pokoj pri proračunskih porabnikih višje
od zneskov, ki jih določa ta zakon, bo predlagani zakon vplival na
znižanje sredstev, ki se pri proračunskih porabnikih namenjajo
za ta namen. Obsega sredstev za izplačila drugih prejemkov, ki
jih ureja ta zakon pa zaradi uveljavitve zakona ne bo potrebno
spreminjati.

BESEDILO ČLENOV

Glede višine odpravnine ob odhodu v pokoj pa so razlike tudi
med posameznimi dejavnostmi negospodarstva.
Zakon o delavcih v državnih organih določa, da znaša odpravnina
oziroma nagrada ob upokojitvi tri zadnje plače delavca.
Po zakonu o notranjih zadevah pripada delavcu organa za notranje
zadeve ob upokojitvi odpravnina v višini treh zadnjih plač. Izjema
so delavci, ki so delali nad 10, nad 15 oziroma nad 20 let kot
pooblaščene uradne osebe ali kot delavci na posebnih dolžnostih.
Za te zaposlene zakon določa odpravnino v višini štiri, petih
oziroma šestih zadnjih plač. Te določbe zakona o notranjih zadevah
se uporabljajo tudi za pooblaščene uradne osebe v kazensko
poboljševalnih zavodih.
Kolektivne pogodbe, ki urejajo odpravnino ob upokojitvi za
zaposlene v negospodarstvu pa določajo, da pripada delavcu ob
upokojitvi nagrada v višini ene povprečne mesečne čiste plače v
gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece za vsakih
dopolnjenih pet let delovne dobe oziroma v višini ene povprečne
mesečne čiste plače delavca za pretekle tri mesece za vsakih
dopolnjenih pet let delovne dobe, če je to za delavca ugodneje.

1. člen
S tem zakonom se za zaposlene v državnih organih, organih
lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih
podjetjih, v bankah, ki so v večinski lasti države in v Slovenski
razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava (v
nadaljnjem besedilu: delodajalci) določajo:
- dnevnice za službena potovanja v državi,
- kilometrina,
- povračilo stroškov prenočevanja,
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
- terenski dodatek,
- regres za prehrano med delom,
- nadomestilo za ločeno življenje in
- odpravnina ob odhodu v pokoj.
2.člen
Prejemki iz prejšnjega člena se izplačujejo pod pogoji in na način,
določen s kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo
izplačevanje teh prejemkov, v višini, ki je določena s tem zakonom.

Obstoječe razlike niso utemeljene. Zato je ta vprašanja potrebno
enotno urediti za vse zaposlene v tako imenovanem "javnem
sektorju". Odpraviti kaže razlike in višino posameznih prejemkov
uskladiti s finančnimi možnostmi.

3. člen
Dnevnica za službeno potovanje v državi znaša:
»
- 3.500 tolarjev, če traja potovanje več kot 12 ur;

2. Cilji in poglavitne rešitve zakona
Temeljni cilj zakona je, da se:
- povračila stroškov v zvezi z delom kot so dnevnice za službena
potovanja v državi, stroški prevoza in prenočevanja na službenem
potovanju, terenski dodatek, stroški prevoza na delo in z dela,
regres za prehrano med delom in nadomestilo za ločeno življenje
in
- odpravnina ob odhodu v pokoj
enotno uredijo za vse zaposlene v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih
podjetjih, v bankah, ki so v večinski lasti države in v Slovenski
razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava.

- 1.750 tolarjev, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
- 1.218 tolarjev, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
Do dnevnice za službeno potovanje, ki traja od 6 do 8 ur je
zaposleni upravičen le v primeru, če se je službeno potovanje
pričelo vsaj dve uri pred začetkom oziroma končalo vsaj dve uri
po preteku rednega delovnega časa.
4. člen

Višina povračil stroškov v zvezi z delom naj se izenači z višino,
določeno s splošno kolektivno pogodbo za gospodarske
dejavnosti oziroma z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot odhodek. Odpravnina ob odhodu v pokoj pa naj se
določi v višini trikratnega zneska povprečne plače v Republiki
Sloveniji. Vsa navedena povračila in prejemki naj se izplačujejo
zaposlenim pod pogoji, določenimi s kolektivnimi pogodbami in
drugimi predpisi, ki urejajo njihovo izplačevanje, zakon pa naj
določi višino, do katere je možno te prejemke izplačevati.
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Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene
se za vsak prevoženi kilometer 'določi v višini 30 % cene
motornega bencina - 98 oktanov.
5. člen
Stroški prenočevanja na službenem potovanju se zaposlenemu
povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki ga
odobri delodajalec.
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Terenski dodatek znaša dnevno 21% dnevnice za službeno
potovanje v državi, ki traja nad 12 ur in je določena s tem zakonom.

Znesek iz 7. člena tega zakona pa se usklajuje vsakih šest
mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister,
pristojen za delo.

7. člen

12. člen

Regres za prehrano med delom znaša 500 tolarjev za dneve
prisotnosti na delu.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delodajalec, ki izplačuje višje zneske kot so določeni s
tem zakonom.

6. člen

8. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pri delodajalcu, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov
prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna
kilometrina v višini 15% cene motornega bencina - 98 oktanov.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe:
- tretjega odstavka 70. člena zakona o delavcih v državnih organih
(Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93) in
- 102.člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/
80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93).

9. člen
Nadomestilo za ločeno življenje se določi kot nadomestilo stroškov
stanovanja v višini 22.994 tolarjev in kot nadomestilo stroškov
prehrane v višini 28.104 tolarjev.

Z dnem uveljavitve tega zakona se za zaposlene iz 1. člena tega
zakona prenehajo uporabljati določbe kolektivnih pogodb in drugih
predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom.

10. člen
Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji.

14. člen
11. člen

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

Zneski iz 3. in 9. člena tega zakona se usklajujejo na enak način
kot izhodiščne plače za I. tarifni razred.

OBRAZLOŽITEV
Višina terenskega dodatka je tako kot do sedaj vezana na višino
dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja nad 12 ur.

Zakon določa višino povračil stroškov za službena potovanja v
državi, in sicer dnevnic, kilometrine in stroškov prenočevanje ter
višino terenskega dodatka, regresa za prehrano med delom,
povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, nadomestila za
ločeno življenje in odpravnine ob odhodu v pokoj. Vsi navedeni
prejemki naj bi se tudi v bodoče izplačevali v skladu s kolektivnimi
pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo izplačevanje,
vendar največ do višine, ki jo določa ta zakon. Zakon torej določa
le najvišji možni znesek posameznih povračil in drugih prejemkov,
ne opredeljuje pa pogojev za njihovo izplačevanje. Ti pogoji morajo
biti opredeljeni v kolektivnih pogodbah oziroma drugih predpisih.

Glede povračila stroškov prenočevanja na službenem potovanju
zakon določa, da se ti stroški povrnejo v višini računa za
prenočevanje v hotelu. Račun za prenočevanje pa se prizna za
tisto vrsto hotela, ki jo odobri delodajalec, ki je zaposlenega napotil
na službeno potovanje.
Kot nadomestilo za uporabo lastnega avtomobila v službene
namene pripada zaposlenemu kilometrina. Višino kilometrine pa
zakon določa v odstotku od cene 98 oktanskega motornega
bencina.

Zakon naj bi veljal za zaposlene v državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti, v agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih
podjetjih, v bankah, katerih večinski lastnik je država ter Slovenski
razvojni družbi in v drugih pravnih osebah javnega prava kot sta
npr. Banka Slovenije, Slovenska izvozna družba.

Stoški prevoza na delo in z dela se zaposlenim povrnejo v višini
stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. V primeru, da
zaposleni nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom
pa se zaposlenemu prizna kilometrina v višini 15% cene
98 oktanskega motornega bencina.

Višino dnevnic za službena potovanja v državi, višino regresa za
prehrano med delom in nadomestila za ločeno življenje določa
zakon v absolutnih zneskih, in sicer v višini, ki jo določa splošna
kolektivna pogodba za gospodarstvo. Zakon določa, da se ti
zneski usklajujejo na enak način kot izhodiščne plače z izjemo
regresa za prehrano, ki se usklajuje vsakih šest mesecev z
rastjo cen prehrambenih izdelkov. Tako usklajevanje regresa za
prehrano določa tudi splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo.

15. december 1997

Odpravnina ob odhodu v pokoj je določena v višini treh povprečnih
plač v Republiki Sloveniji. Glede na to, da imamo bruto plačni
sistem pomeni ta odpravnina tri povprečne bruto plače.
Predlog zakona ureja tudi način usklajevanja navedenih prejemkov
ter določa kazenske sankcije za kršitelje.
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Predlog zakona o

UKINITVI

DOPUST

PRAVICE

ZA

LETO

REGRESA

1998

ZA

LETNI

(ZURD98)

- EPA 337 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UKINITVI PRAVICE REGRESA ZA
LETNI DOPUST ZA LETO 1998,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker

UVOD
1. Ocena stanja
Pravico do regresa za letni dopust uveljavlja večina delavcev v
Republiki Sloveniji na podlagi kolektivnih pogodb, za določene
kategorije zaposlenih pa je ta pravica urejena z zakonom. Regres
za letni dopust je imel prvotno socialni značaj in je bil namenjen
delnemu kritju stroškov dopusta delavcev z nižjimi plačami,
ščasoma pa se je pravica do regresa razširila na vse zaposlene.
Zakonsko je pravica do regresa za letni dopust urejena z:
- 28. členom Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92 in 44/94odločba US) za poslance
- 55. členom Zakona o sodniški službi (Ur. I. RS, št. 19/94 in 8/96)

15. december 1997

je eden zakonov, ki sodijo na področje ukrepov nacionalnega
varčevalnega ukrepa in se ga obravnava skupaj z ostalimi
zakoni, ki zagotovljajo varčevanje javnofinančnih sredstev.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

za sodnike in
- 74. členom Zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) za
ustavne sodnike.
Za ostale funkcionarje državnih organov pa se smiselno uporabljajo določbe zgoraj navedenih zakonov. Za predsednika in člane
Vlade RS se uporablja Zakon o poslancih. Ta zakon se uporablja
tudi za predsednika države.
Za državne tožilce, državne pravobranilce in njihove pomočnike
ter za družbenega pravobranilca in njegove namestnike se v
zvezi s pravico do regresa uporablja Zakon o sodniški službi.
Za predsednika in člane računskega sodišča ter za varuha
človekovih pravic in njegove namestnike pa se uporablja Zakon
o ustavnem sodišču.

2. Razlogi za izdajo zakona in poglavitne rešitve

BESEDILO ČLENOV

V okviru usmeritve ekonomske politike na področju javnih financ
in ukrepov nacionalnega varčevanja v letu 1998, naj bi se
zmanjšala tudi sredstva, namenjena za zaposlene v državnih
organih, organih lokalnih skupnosti ter javnih zavodih, javnih
podjetjih, agencijah, skladih, bankah in družbah, ki so v večinski
lasti države oziroma jih je le-ta ustanovila. V ta namen se predlaga,
da se funkcionarjem, direktorjem oziroma poslovodnim delavcem
v navedenih organih in službah ne izplača oziroma ukine regres
za letni dopust v letu 1998.

1. člen
Ne glede na določbe zakonov in drugih predpisov oziroma
kolektivnih pogodb, ki urejajo pravico do regresa za letni dopust,
v letu 1998 ne pripada regres za letni dopust funkcionarjem v
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, direktorjem
oziroma poslovodnim delavcem javnih zavodov, javnih podjetij,
agencij, skladov, bank in družba, ki so v večinski lasti države
oziroma katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.
2. člen

3. Finančne posledice

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

Predlagani zakon pomeni prihranek javnofinančnih sredstev.

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom se za leto 1998 ukinja pravica do regresa
za letni dopust vsem funkcionarjem v državnih organih (v Uradu
Predsednika Republike, Državnem zboru RS, Državnem svetu
RS, Vladi RS in njenih službah, na Ustavnem sodišču RS,
Računskem sodišču RS, pri Varuhu človekovih pravic, na
sodiščih, državnih tožilstvih, državnih pravobranilstvih, pri

Družbenem pravobranilstvu ter v organih za postopek o
prekrških), funkcionarjem organov lokalnih skupnostih,
direktorjem oziroma poslovodnim delavcem javnih zavodov, javnih
podjetij, agencij, skladov, bank in tistih družb, ki so v večinski lasti
države oziroma jih je ustanovila Republika Slovenija.

/
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Predlog zakona o

POROŠTVU

REPUBLIKE

RESTRUKTURIRANJE

PODJETIJ

S

SLOVENIJE

ZA

OBVEZNOSTI

PODROČJA

ELEKTROGOSPODARSTVA

(ZPROE)
- EPA 348 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 41. seji dne 11/12-1997 določila
besedilo:

plačilne sposobnosti podjetij elektrogospodarstva bi pričelo
povzročati motnje v oskrbi z električno energijo in s tem veliko
gospodarsko škodo.

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RESTRUKTURIRANJE OBVEZNOSTI PODJETIJ S
PODROČJA ELEKTROGOSPODARSTVA,

Stabilna oskrba države z energijo spada med prioritetne potrebe
države, sanacija terjatev in obveznosti podjetij elektrogospodarstva in premogovništva pa je potreben predpogoj za
nemoteno poslovanje teh podjetij in uresničevanje resolucije o
strategiji rabe in oskrbe z energijo.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni predlog zakona po hitrem
postopku, zaradi izvedbe potrebe države glede na posledice,
ki bi lahko nastale z ne sprejemom tega zakona, to je zagotovitve
nemotenega poslovanja podjetij v elektrogospodarstvu.

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- Alojz KOVŠE, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti.

Predlog zakona je intervencijske narave. Odlašanje z rešitvijo
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celotnih stroškov, tako proizvodnje, prenosa in distribucije
upoštevaje pri tem obračun amortizacije po slovenskih
računovodskih standardih.

I. UVOD
1. Ekonomski položaj podjetij s področja
elektrogospodarstva

Ekonomski položaj podjetij s področja elektrogospodarstva
prikažemo na osnovi sledečih sumarnih podatkov:

Iz analize poslovanja elektroenergetskega sistema Slovenije v
obdobju 1991-1996 in devetih mesecev letošnjega leta je mogoče
ugotoviti, da elektroenergetski sistem zadovoljivo opravlja svojo
primarno vlogo, dolgoročno zanesljive in zadostne oskrbe z
električno energijo ob upoštevanju tehnološke učinkovitosti ter
sprejemljivosti za okolje in prostor. Gospodarska uspešnost pa ni
vedno zadovoljiva, ker niso izpolnjeni ostali za to potrebni pogoji.

v mio SIT
• Prenešena revalorizirana izguba iz preteklih let
(1993-1996)
• Izguba iz tekočega poslovanja v obdobju 1-9/97
• Kratkoročna zadolženost na dan 30. 9. 1997
• Dolgoročna zadolženost na dan 31. 12. 1997

Tega cilja ni mogoče v celoti izpolniti zato, ker še niso bile sanirane
obveznosti iz preteklih let in tudi cenovna politika
ni v celoti sledila
ciljem, ki so bili predvideni v RESROE1. Da bi podjetja
elektrogospodarstva lahko sama izpolnjevala obveznosti iz
kreditnih pogodb bo potrebna postopna harmonizacija cen kot
izhaja iz navedene resolucije, ki bo omogočila podjetjem pokritje

1
1

Vrednost revalor. osnovnega kapitala na dan
31.12.1996
Letni prihodek od prodaje električne energije
(ocena za 1.1997)

54.783,0
16.722,4
20.723,3
72.494,9
652.289,0
102.443,3

IZGUBA E E S
(skupna izguba na zadnji dan posamezmega leta)

leto
21.12.93
31.12.94
31.12.95
31.12.96
osnovni

Izguba
Osnovni kapital *
Delež
v mio DEM izg. v kap.
v mio SIT
v mio DEM v mio SIT
5,20
22.492
295
432.348
5.662
5,43
28.008
343
6.313
515.385
6.370
6,49
36.331
413
559.879
652.889
602
7.175
8,39
54.783
kapital zajema tudi reva orizacijo

7.500

n(0
3
Ol
N
•

.500
21.12.93

■ 400

H i '• I
'
> « f •*
HilwP
'
■RiHKii
' ss<
mmtrnmmđmm
1' Sllllfl M8WP
31.12 95

31.12.94
•kapital'

31.12.96

'izguba
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Izguba v obdobju 1-9/97 pomeni 30,5 % povečanje izgube iz
preteklih let, Kumulirana izguba znaša že 10,96 % vrednosti
osnovnega kapitala.

Podjetja EES zaradi prenizkega prihodka tudi v letu 1996 niso bila
sposobna odplačevati dospelih obveznosti. R Slovenija je bankam
v letu 1996 namesto dolžnikov izpolnjevala poroštvene obvez
nosti, vendar je kasneje blokirala žiro račune dolžnikov in si s tem
prisilno poravnala svoj vložek, kar v ničemer ni pomenilo sanacije
razmer v EES.

Kratkoročna zadolženost na dan 30. 9. 1997 se je povečala z
ozirom na stanje 31.12.1996 za 17 %.
Porast dolgoročne zadolženosti konec leta 1997 bo napram koncu
leta 1996 predvidoma znašala 20 %.

Konec leta 1996 je bil sprejet ZUSFPE (Ur. I. 59/96), katerega
namen je bil delna razbremenitev podjetij starih obveznosti do
države, ko je le ta poravnavala kreditne obveznosti podjetij
elektrogospodarstva in premogovništva, ter zaradi nezmožnosti
odplačila kreditov (glavnic in obresti) v letu 1996 in 1997
zamaknitev teh obveznosti za 18 mesecev. Iz učinkov ZUSPFE
izhaja, da bi znašale skupne kreditne obveznosti v letih 1996 in
1997 pred izvedbo Zakona 20.102,2 mio SIT. Po izvedbi Zakona
je za leto 1996 Republika Slovenija denarno dokapitalizirala 916,8
mio SIT, knjigovodsko pa 1.242,1 mio SIT. Za leto 1997 je Republika
Slovenija knjigovodsko dokapitalizirala 2.984,1 mio SIT. Iz
navedenega izhaja, da se je večina obveznosti, ki so zapadle v
letih 1996 in 1997 prenesla v naslednja leta z najetjem novih
kreditov.

Finančne obremenitve, ki izhajajo iz dolgoročne in kratkoročne
zadolženosti (% delež obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite
ter glavnice za dolgoročne kredite) so v primerjavi s prihodkom
znašale 1995 leta 7,25 %, v letu 1996 že 17,53 %, v obdobju 1-9/
97 pa zaradi delovanja Zakona o ukrepih za sanacijo tinančnega
položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in Rudnikov
rjavega premoga v zapiranju 9,6 %, ter v 1998 letu 21,89 %.
Večina kreditnih obveznosti, ki bi jih restrukturirali, izhajajo iz najetja
kreditov v obdobju 1974-1985, ko so se v EES izvajale intenzivne
investicijske aktivnosti (kot reakcija na velike težave pri preskrbi
z električno - redukcije) v letu 1973.

Poleg tega je Vlada v letih 1993, 1994 in 1995 dovolila zmanjšani
obračun amortizacije v višini vračila dolgoročnih kreditov iz
preteklih let ter za izvedbo najnujnejših investicij (dokončanje že
začetih investicij in najnujnejših novih investicij). Navedeni ukrep
je sicer zmanjšal potrebo po "potrebnem prihodku", kar je
zmanjšalo knjigovodsko izgubo (olepšalo rezultat poslovanja), v
ničemer pa ni prispevalo h izboljšanju likvidnostnega položaja
podjetij elektroenergetskega sistema.

Več kot 70 % vseh obveznosti se nanaša na NEK, okrog 23 % pa
naTEŠ. Gre za kredite, katerih odplačevanje je bilo zaradi državnih
reprogramov odlagano skozi obdobje več kot 20 let.
Nato je v obdobju 1986-1992 EES praktično izvajal investicije iz
lastnih sredstev oziroma sredstev uporabnikov. V obeh primerih
je šlo za sredstva, ki niso imela cene (stroškov obresti). Od leta
1993 naprej, pa so se med viri sredstev čedalje bolj pojavljala
kreditna sredstva.

V letu 1996 je Vlada Republike Slovenije zasledovala v
gospodarskih načrtih podjetij s področja elektrogospodarstva cilj
obračunavanja polne amortizacije po določilih slovenskih
računovodskih standardov, vendar pa je zaostajanje pri prilaganju cen pomenilo, da je elektroenergetski sistem prejel le 31,93 %
denarno pokrite amortizacije. Posledično se je močno povečala
izguba. Likvidnostni položaj podjetij in zagotovitev pogojev za
odplačilo obveznosti iz najetih kreditov lahko zagotovi samo
zadosti velik prihodek od prodaje električne energije, kar pa
zahteva hitrejše prilagajanje cen rasti stroškov in usklajevanje s
cenami v primerljivih evropskih državah.

Razpoložljiva lastna sredstva podjetij s področja elektrogospodarstva zaradi restriktivne cenovne politike (denarno nepokrita
amortizacija) niso zadoščala za večjo udeležbo lastnih sredstev
pri financiranju razvoja. To je imelo za posledico (1) povečanje
stroškov EES ter (2) upočasnitev izvajanja investicij. V obdobju v
zadnjih 10 let smo imeli sorazmerno majhen obseg vlaganj v
elektrogospodarstvo, kar je bilo preseženo šele z zadnjim ciklom
vlaganj, ki je bil začet v letih 1993-1994.
2. Dosedanji ukrepi za sanacijo finančnega položaja
elektrogospodarstva

Iz zgoraj navedenega sledi, da so bili vsi dosedaj izvedeni ukrepi
kratkoročno naravnani, zaradi česar se potreba po sanaciji podjetij
elektroenergetskega sistema ciklično vedno znova in znova
pojavlja.

Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev je EES že v preteklosti
reševal problematiko nezadostnih sredstev z najemanjem
kreditov za restrukturiranje starih obveznosti in najemanjem novih
kreditov, tako kratkoročnih kot dolgoročnih.

3. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Pri obravnavi in sprejemanju vrednotene elektroenergetske
bilance EES za leto 1995 je zaradi neuravnoteženosti med prihodki
in odhodki, Vlada RS na svoji 136. redni seji dne 30.3.1995 sprejela
sklep II/5, s katerim je proračun RS prevzel v letu 1995 obveznost
poravnave kreditov, za katere je ob njihovem najetju dala jamstvo
RS v višini 8.700 mio SIT. Dejansko je bilo iz proračuna zaradi
pomanjkanja sredstev poravnano Savskim elektrarnam 408,9
mio SIT in Termoelektrarni Šoštanj 204,3 mio SIT. Ker R Slovenija
za leto 1995 in delno za leto 1994 svoje obveze ni mogla urediti s
cenovno politiko, je v decembru 1995 s sprejetjem Zakona o
poroštvu R Slovenije (Ur. I. 1/12 1996) omogočila Nuklearni
elektrarni Krško, Termoelektrarni Šoštanj in Termoelektrarni
Trbovlje najetje kreditov za poravnavo obveznosti starih kreditov.
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Težave v poslovanju, ki izhajajo iz pomanjkanja sredstev (tako
kratkoročnih za zagotavljanje tekoče likvidnosti, kot dolgoročnih
za zagotavljanje potrebnih sredstev za investicije) se kažejo v
višini zadolženosti elektrogospodarskih podjetij.
- Skupna zadolženost EES se je v obdobju 1993-1997 povečala
iz 650 mio DEM (konec leta 1993) na 1.006 mio DEM (konec leta
1997). Kratkoročna zadolženost se je v tem času povečala za
21.1 % (od 184,5 mio DEM na 223,7 mio DEM), dolgoročna pa za
68.2 % (od 465,4 mio DEM na 782,6 mio DEM), kar samo potrjuje
veliko pomanjkanje lastnih investicijskih sredstev
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STANJE ZADOLŽENOSTI V EES
v mio DEM
stanje
na dan
31.12.1993

kratkoročne obveznosti
obveznosti krat ko ročni skupaj % medlrt.
do dobav.
krediti
kratk. obv. Povečanja
61,4
184,5
123,1

domači
krediti
14,2

dolgoročne obveznosti
1NO
skupaj
krediti
dol(. obv.
451,2
465,4

*/• medlcL
povečanja

skupaj
zadoli.
649,9

skupni
% medle!
povečanja

31.12.1994

72,4

105,7

178,2

97

28,9

524,9

553,7

119

731,9

113

31.12.1995

59,7

88,1

147,7

83

194,7

444,4

639,1

115

786,8

108

31.12.1996

106,6

84,1

190,7

129

404,3

248,0

652,4

102

843,0

107

31.12.1997*

137,4

86,3

223.7

117

782,6

120

1.006,3

119

'kratkoročne obveznosti se nanašajo na stanje 30.9.97
dolgoročnih obveznosti zaradi reprogramov ne ločujemo več na domače in INO

Gibanje zadolženosti EES
1200
1000
800
S
LU
°
S
£

600
400
200
0

Q skupaj kratk. obv. ■ »kupaj dolg. obv.
a

- Obstoječi obseg dolgoročnih kreditov povzroča letno veliko
obveznost za vračanje zapadlih glavnic in pripadajočih obresti.
Zaradi vpliva zakona ZUSFPE je znašala obveznost vračil
dolgoročnih kreditov v 1996 letu 7.991,2 mio SIT in v 1997 letu
12.673,5 mio SIT. Obveznost v 1998 letu naraste na 21.538,7 mio
SIT, v 1999 pa znaša 17.939,4 mio SIT.

- Iz zgoraj navedenih podatkov sledi, da se je povečal delež
skupne zadolženosti (kratkoročna in dolgoročna zadolženost) v
prihodku iz 7,25 % v 1995 letu na 21,89 % v letu 1998.
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08-dec-97
ZADOLŽENOST IN CENA ELEKTRIČNE
ENERGIJE
SIT/KWh
#

1995

1996

1998

1-9/1997

1

elementi
obresti za obstoječa kratkoročne kredite

0,17

0,15

0,14

0,15

2

anuitete za obstoječe dolgoročne kredite

0,46

1,51

0,86

2,24

3

skupaj

0,63

1,66

1,00

2,39

4

prihodek

8,69

9,47

10,42

10,92

5

% delež zadolženosti v ceni el. energije

7,25

17,53

9,60

21,89

% DELEŽ ZADOLŽENOSTI V CENI EL. ENERGIJE

Z zamaknitvijo teh obveznosti na kasnejši čas, ko bi z
dinamičnejšim prilagajanjem cen električne energije dosegli
ugodnejše pogoje za vračanje kreditnih obveznosti, bi se s tem
zmanjšala verjetnost potrebe, da bi Republika Slovenija kot garant
za te kredite morala poravnavati obveznosti EES.

Pri tako visokih letnih obveznostih ter pri sedanjem nivoju cen
električne energije in restriktivni cenovni politiki EES ni sposoben
normalno poslovati in istočasno vračati kredite. To pa pomeni, da
obstoja velika verjetnost, da bo Republika Slovenija ob zapadlosti
teh obveznosti morala le te kot garant poravnati.

15. december 1997
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1
2
3

Vrste kreditov
Obveznosti
kreditov z
Jamstvom RS po
Ur.l. 59/69
SKUPAJ l jamst.
Ur.l. 89*9

OBVEZNOSTI IZ VRAČIL INVESTICIJSKIH KREDITOV Z JAMSTVOM RS
PO Ur. I. 69/69 PO POSAMEZNIH LETIH
na osnovi obstoječih kreditov na dan 5. IZ. 1997
199«
1999
2000
2001
2002
Glavnic« 8.936.672 7.S40.039 6.449.692 3.804.122 1.959.816
Obresti 4.622.613 2.677.85« 1.848.206 1.200.129 991.309
Skupa) 13.458.286 10.217.896 8.297.897 6.004.251 2.951.124

2003
2004
2005
2006
1.786.244 1.786.337 1.«46.063 1.645.069
823.673 «62.790 501 .««8 343.348
2.609.817 2.449.127 2.146.731 1.988.417

Obveznosti vračil in ve s. kreditov z jamstvom RS
14.000.000

t 8.000.000
M
§
° 6.000.000

1998

1999

2000

2001

- Glavnica

2003

2004

-Obresti

4. Načela in cilji zakona

2005

2006

"-Skupaj

Na ta način bo tudi dosežen cilj te dejavnosti, to je dolgoročna
zanesljivost in zadostnost oskrbe z električno energijo rabe ob
sprejemljivosti proizvodnje in oskrbe glede na okolje in prostor
ter s tem povezano čim manjše tveganje.

Zakon omogoča podjetjem elektrogospodarstva, da restrukturirajo
obveznosti nastale iz naslova posojilnih pogodb, ki zapadejo v
plačilo v letu 1998 in 1999, to je, da glavnice in obresti pričnejo
odplačevati najprej v letu 2000. Na ta način se bodo bremena, ki
so največja v letih 1998 in 1999 porazdelila na naslednja leta, ko
so te obveznosti nekoliko nižje. S tem aneksom bo podjetjem
omogočeno, da z jamstvom države najamejo nova posojila, na
osnovi katerih bodo lažje odplačevala letne anuitete. Elektrogospodarska podjetja bodo skupaj z drugimi ukrepi zmožna sama vračati
posojila in ne bi bilo nevarnosti, da bi jih moral plačati porok.

5. Finančne posledice
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje
obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva ne povečuje
potencialnih obveznosti Republike Slovenije, ki lahko postanejo
javni dolg. Ocenjujemo, da predlagani zakon pripomore k
zmanjševanju verjetnosti, da bodo posamezne dospele
obveznosti, za katere jamči Republika Slovenija plačane v breme
poroštev in tako postane javni dolg.

Z navedenim zakonom se zagotovijo podjetjem poroštva za
restrukturirane kredite v opredeljenem obsegu, ki pa se ne bo
povečal nad že danega. Pri tem pa se samo opredelijo pogoji,
dinamika, ročnost in zavarovanje.

Z zakonom naj bi Republika Slovenija omogočila podjetjem
elektrogospodarstva, da kot sanacijski ukrep prerazporedijo in
zmanjšajo velikost obveznosti dospevajočih v letu 1998 in 1999
iz naslova servisiranja posojil z jamstvom Republike Slovenije in
tako vzpostavijo ob rezultatih drugih sanacijskih ukrepov nemoteno
finančno poslovanje.To je neobhodni pogoj za smotrno opravljanje
dejavnosti podjetij elektrogospodarstva in za investiranje na osnovi
sprejetih programov.

Za zagotovitev sposobnosti odplačevanja s strani posameznih
podjetij bo potrebna postopna harmonizacija cen, kot izhaja iz
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe z energijo, ki bo omogočila,
da bodo cene pokrivale celotne stroške proizvodnje, prenosa in
distribucije električne energije vključno s polno amortizacijo po
slovenskih računovodskih standardih. Z navedenim ukrepom bo
podjetjem elektrogospodarstva omogočeno, da bodo ob izpolnitvi
ostalih potrebnih ukrepov sami odplačevali sprejete obveznosti.
poročevalec, št. 59

2002

56

- restrukturiranje mora vključevati najmanj 24 mesečni odlog
odplačila glavnice,
- obrestne mere novih obveznosti ne smejo biti višje od obrestnih
mer obveznosti, ki se nadomeščajo,
- višina novih glavnic mora biti enaka višini glavnic, ki se
nadomeščajo, s pripadajočimi obrestmi,
- zavarovanje upnikovih terjatev iz novih kreditov mora biti
urejeno s pogodbo, ki jo skleneta upnik in dolžnik.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za restrukturiranje obveznosti
podjetij s področja elektrogospodarstva nastalih iz naslova
posojilnih pogodb s poroštvom sklenjenih na podlagi zakona o
ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja
elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju
(Uradni list RS, št. 59/96), ki zapadejo v plačilo 1998 in 1999.

4. člen
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost, pridobi
pravico do povračila izplačanih zneskov in stroškov, ki so ji v
zvezi s tem nastali.

2. člen
Restrukturiranje obveznosti po tem zakonu pomeni:

5. člen

- najemanje kreditov za odplačilo zapadlih glavnic in obresti
obstoječih kreditov z državnim poroštvom,
- spremembo pogojev plačila obstoječih kreditov (restrukturiranje).

Poroštvene pogodbe z upniki sklene minister, pristojen za finance, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz 3. člena tega zakona.

3. člen

6. člen

Republika Slovenija daje poroštvo iz 1. člena tega zakona za
obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva pod naslednjimi
pogoji:

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

III. OBRAZLOŽITEV
V prvem členu zakona je opredeljeno za katere kredite, ki
zapadejo v letu 1998 in 1999 daje poroštvo Republika Slovenija in
sicer v skupni višini 25 mlrd SIT.

bodo iz njih izhajale in sicer:
- 24 mesečni odlog plačila,
- opredeljena zgornja višina obrestne mere,
■ opredeljena višina novih glavnic ter
• kakor je urejeno zavarovanje njihovih terjatev.

Navedeno restrukturiranje se nanaša tudi na kredite, ki so bili
sklenjeni na osnovi zakona o ukrepih za sanacijo finančnega
položaja podjetij s področju elektrogospodarstva in rudnikov
rjavega premoga v zapiranju (Uradni list RS, št. 59/96).
V drugem členu predloga zakona je opredeljeno kaj vključuje
posamezni kredit, to je zapadle glavnice in obresti od teh glavnic.

V četrtem členu predloga zakona je določeno, da ima RS
nasproti dolžnikov, za katere obveznosti je dala poroštvo,
regresno terjatev v primeru, če namesto njih izpolni porokovano
obveznost.

V tretjem členu predloga zakona so opredeljeni pogoji pod
katerimi naj bodo sklenjeni posli restrukturiranja (najem novih
kreditov), da bo Republika Slovenija jamčila za obveznosti, ki

V petem členu predloga zakona je določeno pooblastilo ministru
za finance, da z upniki sklene poroštvene pogodbe ob izpolnitvi
vseh pogojev določenih v tem predlogu zakona.

15. december 1997
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- EPA 328 - II - skrajšani postopek
Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru dne 10.
decembra 1997 poslala v obravnavo predlog zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o davku od dobička
pravnih oseb (ZDDPO-?) - skrajšani postopek (EPA 328-II).
Državni svet Republike Slovenije je dne 13. marca 1997
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembi
zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C) EPA 50-II (navedeni predlog zakona bo obravnavan v
prvi obravnavi, ker matično delovno telo ne podpira
skrajšanega postopka), dne 25. marca 1997 pa še
poslanec mag. Janez Kopač predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih
oseb (ZDDPO-?) - prva obravnava - EPA 59-II, ki urejata
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka predlogov zakonov, ki sta
ga predložila Državni svet in poslanec mag. Janez
Kopač še nista končana, je predsednik Državnega zbora
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki
ga je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

ker gre za ugodnejšo rešitev za davčne zavezance, kar je v
skladu z ekonomsko politiko Vlade Republike Slovenije na
področju varčevanja in spodbujanja gospodarske rasti.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku
s predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku,
15. december 1997
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le v primeru, da davčni zavezanec razporedi do četrtine dobička
za udeležbo v dobičku.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

3. FINANČNE POSLEDICE

Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/
93, 20/95, 34/96), ki ureja sistem obdavčevanja dobička pravnih
oseb, je bil prvič uveljavljen za fiskalno leto 1991 in nazadnje
dopolnjen in spremenjen sredi leta 1996 (uveljavljen za fiskalno
leto 1997).

Ocena je, da bo zaradi spremenjenega preoblikovanja
investicijske olajšave prišlo do zmanjšanja priliva davka od
dobička pravnih oseb v proračun RS, vendar navedenega
zmanjšanja ni mogoče oceniti.

S spremembo zakona, ki je bila sprejeta v prvi polovici leta 1995,
se je davčna stopnja 30%, nadomestila s sedaj veljavno stopnjo
25%. Z znižanjem davčne stopnje se je glede na primerjalne
stopnje v drugih državah povečala konkurenčnost davčnih
zavezancev na tujih trgih. Davčna stopnja 25% pomeni predvsem
spodbudo za uspešne davčne zavezance.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V 39. členu zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) se v prvem odstavku številka
"40%" nadomesti s številko "20%".

Sredi leta 1996 so se z zadnjo spremembo zakona povečale
olajšave za investiranje, in sicer iz 20% na 40% investiranega
zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna
motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar
največ v višini davčne osnove. Koriščenje davčne olajšave je
vezano na razporeditev dobička. Le davčni zavezanec, ki ne
razporedi dobička za udeležbo v dobičku, ima pravico do
koriščenja navedene olajšave. Če davčni zavezanec razporedi
dobiček za udeležbo v dobičku pred potekom petih let po letu, v
katerem je izkoristil davčno olajšavo, mora za znesek izkoriščene
davčne olajšave povečati davčno osnovo v letu razporeditve
dobička za udeležbo v dobičku.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Davčnemu zavezancu, ki ne razporedi več kot 25% dobička za
udeležbo v dobičku, se prizna dodatna davčna olajšava v višini
20% investiranega zneska iz prvega in drugega odstavka tega
člena, vendar največ v višini davčne osnove. Če davčni
zavezanec razporedi več kot 25% dobička za udeležbo v dobičku
pred potekom treh let po letu, v katerem je izkoristil dodatno
davčno olajšavo, mora za znesek izkoriščene dodatne davčne
olajšave povečati davčno osnovo v letu razporeditve dobička za
udeležbo v dobičku."
2. člen

2. PREDLAGANE REŠITVE

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja tudi za obračun davka od
dobička pravnih oseb za leto 1997.

Zaradi pospeševanja investiranja se predlaga, da se davčna
olajšava za investiranje razdeli v dva dela; polovica olajšave se
prizna brez dodatnih pogojev, medtem ko bi se polovica priznala

OBRAZLOŽITEV:
Z zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o davku od dobička
pravnih oseb se sedanja davčna olajšava v višini 40%
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva,
ki se prizna samo ob pogoju, da davčni zavezanec ne razporedi
dobička za udeležbo v dobičku, razdeli v dva dela, in sicer se

davčna olajšava v višini 20% investiranega zneska prizna v
vsakem primeru, to je tudi v primeru, da davčni zavezanec
razporedi dobiček za udeležbo v dobičku, dodatnih 20% pa samo
v primeru, da ne razporedi več kot 25% dobička za udeležbo v
dobičku. Olajšava velja za dobo treh let.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA:

odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno
osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema.

39. člen

Davčni zavezanec, ki izkoristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh
odstavkih, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku. Če
davčni zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred
potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo,
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku.

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 40%
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva,
vendar največ v višini davčne osnove.
V primeru finančnega najema se davčna olajšava po prejšnjem
poročevalec, št. 59
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Predlog zakona o
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0

IN

DOPOLNITVAH

DOHODNINI

(ZDoh-?)

- EPA 329 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je 10/12-1997 predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
(ZDoh-?) - skrajšani postopek - EPA 329-II.
Poslanec mag. Janez Kopač, je 25. marca 1997 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini (ZDoh-E) - prva obravnava
- EPA 60-II, dne 9. decembra 1997 pa še poslanca Franc
Pukšič in Branko Kelemina predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-?) -prva
obravnava (EPA 323-II), ki urejata enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon. Ker zakonodajna postopka predlogov zakonov, ki so ju predložili
poslanci še nista končana, je predsednik Državnega
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
zakona, ki ga je v obravnavo predložila Vlada Republike
Slovenije.

zakona o dohodnini v neskladju z ustavo, ker ne izvzema v
celoti iz obdavčenja tistih zneskov, ki jih roditelj mora nameniti
preživljanju svojega otroka, da bi bil le-temu zagotovljen
življenjski minimum. Državni zbor Republike Slovenije mora to
neskladnost odpraviti do konca leta 1997.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 9/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOHODNINI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku
s predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije v mesecu decembru 1997.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini sprejme po
skrajšanem postopku, zaradi realizacije odločbe Ustavnega
sodišča Republike Slovenije, po kateri je določba 10. člena

15. december 1997

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance.
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Znesek, ki zagotavlja minimalne življenjske stroške otroka, je
ugotovljen na podlagi metodologije ugotavljanja minimalnih
življenjskih stroškov, ki je bila zasnovana leta 1994 in katere
nosilec je dr. Tine Stanovnik z Inštituta za ekonomska raziskovanja,
naročnik pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sredi letošnjega
leta odločilo, da se navedena metodologija dogradi z določenimi
dodatnimi preračuni in študijami in oblikuje tako imenovana začasna metodologija ugotavljanja minimalnih življenjskih stroškov, ki
jo bo ministrstvo uporabljalo predvsem za določanje višine socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, minimalne plače ipd.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Z zakonom o dohodnini (Ur.l.RS, št. 71/93, p. 2/94, 7/95, 14/96 odločba US in 44/96), s katerim je določen sistem obdavčitve
dohodkov fizičnih oseb, je v 10. členu določena posebna olajšava
za vzdrževane družinske člane, po kateri se zavezancem, ki
vzdržujejo družinske člane, prizna za prvega otroka in za vsakega
drugega vzdrževanega družinskega člana zmanjšanje osnove
za dohodnino za znesek, ki znaša 10% letne poprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji. Za vsakega nadaljnega otroka
pa se olajšava poveča za 5% navedene plače.

V skladu z navedeno metodologijo minimalni življenjski stroški za razliko od tako imenovane Šumijeve metodologije ugotavljanja
življenjskih stroškov, ki v celoti temelji na normativistični
metodologiji - niso pojmovani ne kot absolutna kategorija in tudi
ne kot povsem relativna kategorija. Metodologija je namreč
koncipirana kot kombinacija absolutnega in relativnega pristopa
in se zgleduje po metodologiji, ki je v uporabi v ZDA in nekaterih
drugih razvitih državah. Osnovna značilnost metodologije je, da
se na osnovi prehrambene košarice, ki jo določajo strokovnaki
za prehrano, izračunajo stroški za prehrano, za posamezne tipe
potrošnika. Za določitev minimalnih življenjskih stroškov se tako
izračunani stroški pomnožijo z recipročno vrednostjo deleža
stroškov za prehrano v celotnih stroških gospodinjstva oziroma
z razmerjem med celotno porabo in porabo za hrano. Vrednost
tega razmerja se določi na podlagi analize anket o potrošnji v
gospodinjstvih.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zvezi z navedenimi
določbami zakona o dohodnini novembra 1996 z odločbo (Ur.l.RS,
št. 68/96) ugotovilo, da so le-te v neskladju z ustavo, ker ne
izvzemajo v celoti iz obdavčenja tistih zneskov, ki jih roditelj mora
nameniti preživljanju svojega otroka, da bi bil le-temu zagotovljen
življenjski minimum. Državni zbor mora to neskladost odpraviti
najkasneje v enem letu od objave navedene odločbe v uradnem
listu, to je do konca novembra 1997.
Razlog za spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini je torej
navedena odločba ustavnega sodišča. Zaradi navedenega je
predlagan sprejem zakona po skrajšanem postopku.

Znesek, ki zagotavlja minimalne življenjske stroške otroka znaša
po izračunih, opravljenih v skladu z navedeno metodologijo
ugotavljanja minimalnih življenjskih stroškov, 24.600 tolarjev
mesečno oziroma približno 295.000 tolarjev na letni ravni, kar
preračunano v delež od poprečne plače znaša 17% poprečne
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji (podatki so preračunani
glede na podatek o poprečni mesečni plačil zaposlenih v RS za
mesec julij 1997). Po stopnji 22% preračunan učinek v obliki
zmanjšanja dohodnine zavezanca po predlogu znaša 5.411
tolarjev mesečno oziroma cca 65.000 tolarjev na letni ravni. To
poenostavljeno povedano pomeni, da bo zavezancu, ki vzdržuje
otroka, iz obdavčitve izključen del dohodka, ki ga namenja za
preživljanje otroka v višini minimalnih življenjskih stroškov v višini
295.000 tolarjev letno in bo zaradi navedenega plačal za 65.000
tolarjev manj dohodnine.

Poleg navedenega je v zakonu predlagana še sprememba, ki je
sicer predlagana v sklopu varčevalnih ukrepov ekonomske politike
Vlade za leto 1998, in sicer uvedba obdavčitve dohodkov iz
dejavnosti ne glede na status zavezanca, torej tudi za
neregistrirane dejavnosti, kar je ukrep z namenom podpore
programa za preprečevanje dela na črno.
2. PREDLAGANE REŠITVE
Predlagane rešitve glede uveljavljanja posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane so zastavljene v smeri izpolnitve
odločbe ustavnega sodišča, in sicer da se iz obdavčitve izvzame
tisti znesek, ki ga zavezanec mora vložiti v preživljanje svojega
otroka za zagotavljanje življenjskega minimuma. Glede na to, da
je kot izhodišče za zadostitev ustavnosti določbe 10. člena
določen znesek, ki zagotavlja življenjski minimum, iz tega smiselno
izhaja rešitev, po kateri je za vsakega otroka potrebno izvzeti
enak znesek neobdavčljivega dela dohodka, in sicer ne glede na
vrstni red otroka ali glede na dohodkovni status zavezanca, ki
uveljavlja olajšavo za vzdrževanega otroka.

Primerjava navedene olajšave s sedanjo, ki znaša 10% letne
poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji oziroma 14.355
tolarjev mesečno in 172.000 tolarjev na letni ravni pokaže, da je
sedaj dejanski učinek olajšave v obliki zmanjšanja dohodnine
različen glede na višino dohodkov posameznika, in sicer znaša
mesečno za zavezanca s 50% poprečne plače 2.460 tolarjev, za
zavezanca s poprečno plačo 5.064 tolarjev, za zavezanca s
trikratno poprečno plačo 6.511 tolarjev in za zavezanca s petkratno
poprečno plačo 7.235 tolarjev. Po predlagani rešitvi bodo vsi
zavezanci, ne glede na velikost dohodka in število otrok, za
vsakega vzdrževanega otroka realizirali olajšavo v obliki
zmanjšanja dohodnine v višini 5.411 tolarjev.

V skladu z veljavno ureditvijo se posebna olajšava določa v obliki
zmanjšanja osnove za dohodnino, kar pomeni, da zaradi
progresivnosti stopenj dejansko realizirajo višjo olajšavo
zavezanci z višjimi dohodki, saj se za olajšavo zmanjšana osnova
zavezanca uvrsti v progresivno lestvico za odmero dohodnine in
je zaradi tega dejanski učinek zmanjšanja davčne obveznosti
odvisen od individualne stopnje dohodnine posameznega
zavezanca.

V skladu s predlagano rešitvijo bodo v primerjavi z veljavno
ureditvijo pridobili zavezanci v nižjih dohodkovnih razredih do
poprečne plače, medtem ko bodo zavezanci v dohodkovnih
razredih iznad poprečne plače bolj obdavčeni. Opravljena bo torej
prerazporeditev davčnih obveznosti znotraj kategorije
zavezancev, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske
člane.

Izenačitev olajšave za vse zavezance je mogoče doseči na ta
način, da se olajšava ne obračunava po individualnih stopnjah
zavezancev, temveč po neki enotni stopnji. V predlogu zakona je
uporabljena stopnja dohodnine v višini 22%. Z navedeno rešitvijo
pa se spremeni tudi način obračuna posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane, in sicer se za razliko od sedanje
ureditve, ko se posebna olajšava, tako kot druge olajšave po 7.,
8. in 9. členu zakona o dohodnini, uveljavlja v obliki zmanjšanja
osnove za dohodnino, po predlagani ureditvi obračuna v obliki
zmanjšanja dohodnine.
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V skladu s predlagano rešitvijo bo tudi pri olajšavi za druge
vzdrževane družinske člane in za otroke z motnjo v telesnem in
duševnem razvoju opravljena sprememba v načinu obračuna
zmanjšanja dohodnine po enotni stopnji v višini 22%. Zneski
posebne osnove za preračun olajšave pa za te dve kategoriji
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zavezancev ostanejo nespremenjeni. Po stopnji 22% preračunani
učinek v obliki zmanjšanja dohodnine za otroka, motenega v
telesnem in duševnem razvoju in hudo bolnega otroka bo po
predlogu znašala 15.915 tolarjev na mesečni ravni oziroma
191.000 na letni ravni, za drugega vzdrževanega družinskega
člana pa 3.183 tolarjev mesečno oziroma 38.200 tolarjev na letni
ravni.

Hkrati je v zvezi z olajšavo za vzdrževane družinske člane
predlagana tudi ukinitev zmanjševanja olajšave za lastne
dohodke vzdrževanih družinskih članov, kar pomeni dodatno
povečanje olajšave, ki se v skladu z veljavno ureditvijo zmanjša,
če ima vzdrževani družinski član lastne dohodke. Tako se lahko
po veljavni ureditvi v primeru, da so ti lastni dohodki vzdrževanih
družinskih članov višji od olajšave, olajšava izniči.

Po predlagani rešitvi so med upravičence do povečane olajšave
vključeni tudi zavezanci, ki vzdržujejo hudo bolne otroke, ki so
glede višine olajšave izenačeni z otroki, motenimi v telesnem in
duševnem razvoju, tako kot to velja v skladu z zakonom o
družinskih prejemkih za pravico do dodatka za nego otroka.
Poslej naj bi se kot dokazilo za uveljavljanje navedene davčne
olajšave uporabljala mnenja, ki jih za potrebe zakona o družinskih
prejemkih za uveljavljanje dodatka za nego otroka, izdajajo
izvedenske komisije, ki razvrstijo otroke glede na vrsto bolezni
oziroma motnje v telesnem in duševnem razvoju na podlagi
pravilnika o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka
(Ur.l.RS, št. 26/96).

V nadaljevanju so v tabelah prikazani učinki spremembe olajšave
za vzdrževane družinske člane. Ob tem je potrebno opozoriti,
da v izračunih niso prikazani prejemki, ki jih od sredine leta 1996
prejema večina družin z otroci v Republiki Sloveniji iz naslova
otroškega dodatka, ki trenutno znaša od 2.462 do 7.738 tolarjev
(v odvisnosti od dohodkovnega položaja družine) ter prejemki
družin z otoci, motenimi v telesnem in duševnem razvoju in
hudo bolnimi otroci, ki poleg otroškega dodatka (če so do tega
upravičene) prejemajo tudi dodatek za nego otroka, ki trenutno
znaša 10.552 tolarja.

Tabela 1: Prikaz dejanskega učinka olajšave za zdrave otroke po veljavni ureditvi in po predlogu
zakona ob predpostavki, da ima zavezanec, ki uveljavlja olajšavo kot edini vir
dohodka plačo, ki je izražena v procentu od povprečne plače v Republiki Sloveniji
- v SIT
Pri višini
bruto plače
izražene v %
od poprečne
plače v RS

Dejanski učinek olajšave v višini
10% povprečne plače v RS s
povečevanjem za 5% za
vsakega nadaljnega otroka po
veljavni ureditvi

Dejanski učinek olajšave v višini 17%
povprečne plače v RS preračunane po
enotni stopnji v višini 22% v skladu s
predlogom zakona

1 otrok

2 otroka

3 otroci

1 otrok

2 otroka

3 otroci

50%

2.460

6.149

6,875

5.411

6.875

6.875

80%

2.804

6.493

11.413

5.411

10.822

12.967

100%

5.064

10.551

15.471

5.411

10.822

16.233

150%

5.234

12.830

22.958

5.411

10,822

16.233

200%

5.354

13.384

24.085

5.411

10.822

16.233

300%

6.511

16.111

27.687

5.411

10.822

16.233

500%

7.235

18.087

32.556

5.411

10.822

16.233
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Tabela 2: Prikaz dejanskega učinka olajšave za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju
ter za druge vzdrževane družinske člane po veljavni ureditvi in po predlogu zakona
ob predpostavki, da ima zavezanec, ki uveljavlja olajšavo kot edini vir dohodka plačo,
ki je izražena v procentu od povprečne plače v Republiki Sloveniji
-v SIT
Pri višini
bruto plače
izražene v %
od poprečne
plače v RS

Dejanski učinek olajšave za
otroka, motenega v telesnem in
duševne razvoju v višini 50%
povprečne plače v RS

Dejanski učinek olajšave za
vzdrževane družinske člane v višini
10% povprečne plače v RS

veljavna ureditev predlog zakona

veljavna ureditev

predlog zakona

50%

6.875

6.875

2.460

3.183

80%

12.642

12.967

2.803

3.183

100%

16.700

15.916

5.064

3.183

150%

25.490

15.916

5.353

3.183

200%

26.617

15.916

5.353

3.183

300%

30.580

15.916

6.511

3.183

500%

36.172

15.916

7.234

3.183

Tabela 3: Učinki spremembe posebne olajšave v primerjavi s sedanjim sistemom pri zavezancih,
ki imajo zdrave otroke, otroke z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju in za dnjge
vzdrževane družinske člane
- v SIT
Pri višini
bruto plače
izražene v %
od poprečne
plače v RS

Olajšava za zdrave otroke

Olajšava za otroke
z zmerno, težjo in
težko motnjo v
telesnem in
duševnem razvoju

Olajšava za druge t
vzdrževane
daižinske člane

1 otrok

2 otroka

3 otroci

50%

+2.951

+ 726

0

0

+723

80%

+2.607

+4.330

+1.554

+325

+380

100%

+ 347

+ 272

+ 763

-784

-1.881

150%

+

177

-2.077

-6.724

-9.574

-2.170

200%

+

57

-2.561

-7.851

-10.701

-2.170

300%

-1.100

-5.288

-11.453

-14.664

-3.328

500%

-1.824

-7.264

-16.322

-20.256

-4.051
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Nadalje bo v predlogu zakona predlagana rešitev, po kateri bodo
poslej zavezanci za davek od dohodka iz dejavnosti tudi fizične
osebe, ki niso vpisane v ustrezni register ali drugo predpisano
evidenco. V skladu s sedanjo ureditvijo je zavezanec za davek
od dohodkov iz dejavnosti le fizična oseba, ki opravlja dejavnost
in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na
območju Republike Slovenije. Predlagana rešitev pomeni realizacijo
enega od ukrepov, sprejetega v okviru programa, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije v zvezi s preprečevanjem dela na
črno.

Posebna osnova iz prejšnjega odstavka znaša:
- 17% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za
vsakega vzdrževanega otroka ali
- 50% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za
otroka z zmerno, težjo in težko motnjo v telesnem in duševnem
razvoju ter za hudo bolnega otroka; če je otrok v dnevnem
institucionalnem varstvu, v katerem ima brezplačno oskrbo pa
30% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Navedena osnova se ne priznava zavezancu, katerega otrok je
zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v
katerem ima brezplačno oskrbo, v času, ko je v zavodu;

V predlogu zakona bo predlagana tudi rešitev, po kateri bodo
zavezanci za dohodnino tudi nerezidenti Republike Slovenije, ki
bodo bivali na območju Republike Slovenije najmanj šest mesecev,
pri čemer se pri izpolnjevanju navedenega pogoja upošteva
skupen čas dejanske prisotnosti nerezidenta na območju
Republike Slovenije. Navedena rešitev je povzeta iz predloga
zakona o spremembi zakona o dohodnini, ki ga je vložil poslanec
Janez Kopač.

- 10% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za
vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana.
Za uveljavljanje posebne olajšave, določene na podlagi posebne
osnove iz druge alinee drugega odstavka tega člena, se uporablja
mnenje pooblaščene izvedenske komisije, ki je izdano z namenom
uveljavljanja dodatka za nego otroka z zmerno, težjo ali težko
motnjo v telesnem in duševnem razvoju in za hudo bolnega otroka
v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.
Navedena izvedenska komisija na podlagi enakih kriterijev izda
mnenje tudi za otroka, starejšega od 18 let, z zmerno, težjo ali
težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju ali hudo bolnega
otroka.

3. FINANČNE POSLEDICE
S sprejemom tega zakona se bo opravila prerazporeditev davčnih
obveznosti med zavezanci, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane
družinske člane. Zmanjšala se bo davčna obveznost tistih fizičnih
oseb, ki imajo dohodke izpod povprečne plače, povečala pa se
bo davčna obveznost tistih fizičnih oseb, ki imajo dohodke iznad
povprečne plače. Povečala se bo tudi davčna obveznost tistih
fizičnih oseb, ki opravljajo neregistrirano dejavnost ter oseb, ki
niso rezidenti Republike Slovenije in njihov skupni čas bivanja v
Sloveniji znaša najmanj šest mesecev.

Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za
priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana
dejansko preživljal."
4. člen

Sprememba zakona ne bo imela vpliva na prihodke proračuna.

V prvem odstavku 11. člena se v prvi alinei besedilo "olajšave za
vzdrževanega družinskega člana, predpisane v prvem odstavku
10. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: posebna olajšava)"
nadomesti z besedilom "osnove, določene po tretji alinei drugega
odstavka 10. člena tega zakona". Zadnji stavek, ki se glasi
"razvezanemu zakoncu se plačana preživnina prizna do višine
posebne olajšave;" se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"razvezanemu zakoncu se plačana preživnina prizna do višine
posebne osnove, določene po tretji alinei drugega odstavka
10. člena tega zakona;"

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95, 14/96 odločba US in 44/96) se v drugem odstavku 5. člena črta beseda
"nepretrgoma".
2. člen

V drugi alinei se besedilo "olajšave za vzdrževanega družinskega
člana" nadomesti z besedilom "osnove, določene po tretji alinei
drugega odstavka 10. člena tega zakona".

Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
"Osnova za dohodnino, določena v 6. členu tega zakona, se
zmanjša za zneske, določene v 7., 8. in 9. členu tega zakona. Na
podlagi tako zmanjšane osnove za dohodnino se v skladu s
stopnjami dohodnine, določene v 12. členu tega zakona, določi
znesek odmerjene dohodnine. Tako določen znesek odmerjene
dohodnine se zmanjša za znesek posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane, določene v skladu z 10. in 11. členom
tega zakona.

V tretji alinei se beseda "olajšave" nadomesti z besedilom "osnove,
določene po prvi alinei drugega odstavka 10. člena tega zakona;".
V četrti alinei se namesto podpičja doda besedilo "ali če ima
zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od staršev;"
V peti alinei se za besedo "vnuk" doda besedilo "pod pogoji iz
tretje alinee,", namesto podpičja pa se doda besedilo "ali če je
zavezancu vnuk zaupan na podlagi sodbe sodišča;"

Posebna olajšave za vzdrževane družinske člane se zavezancem prizna največ v višini obračunane dohodnine zavezanca."

V šesti alinei se besedi "posebne olajšave" nadomesti z besedilom
"posebne osnove, določene po tretji alinei drugega odstavka
10. člena tega zakona."

3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

V drugem odstavku se v tretjem stavku besedilo "lahko zavezanec
uveljavlja posebno olajšavo do višine, določene v 10. členu tega
zakona" nadomesti z besedilom "se zavezancu plačana
preživnina lahko prizna do višine posebne osnove, določene v
drugem odstavku 10. člena tega zakona." V četrtem stavku se
besedi "olajšave" nadomestita z besedo "osnove".

" Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna posebna
olajšava. Posebna olajšava se ugotovi tako, da se posebna
osnova, določena v drugem odstavku tega člena, pomnoži z
enotno stopnjo dohodnine v višini 22%.
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5. člen

8. člen

V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Za 107. členom se doda nov 125. člen, ki se glasi:

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je
zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti tudi fizična oseba,
ki opravlja dejavnost na območju Republike Slovenije in ni vpisana
v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco."

"125. člen
Samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja deiavnost,
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
18,000.000 tolarjev, če pri izplačilu prejemkov in drugih dohodkov
ne obračuna in plača davkov po odbitku ali jih ne obračuna in
plača v roku ali jih nepravilno obračuna in plača (prvi, drugi in tretji
odstavek 107. člena tega zakona).

6. člen
Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:
"Davčna osnova za zavezanca iz drugega odstavka 37. člena
tega zakona je razlika med ugotovljenim prihodkom in
dokumentiranimi stroški."

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe."

7. člen

9. člen

55. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:

Črta se tretji odstavek 136. člena.

"Za zavezance, ki zahtevajo ugotavljanje dobička po 53. in 54.
členu tega zakona ter za zavezance po drugem odstavku 37.
člena tega zakona, se ne uporabljajo določbe 46., 47., 48., 50., in
51. člena tega zakona."

10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.

OBRAZLOŽITEV
1. V skladu s 1. členom predloga zakona se sedanja ureditev, po
kateri je nerezident zavezanec za dohodnino ob pogoju, da biva
nepretrgoma najmanj šest mesecev na območju Republike
Slovenije in dosega določene dohodke, spremeni tako, da bo
nerezident zavezanec za dohodnino, če bo bival na območju
Republike Slovenije najmanj šest mesecev, pri čemer se pri
izpolnjevanju navedenega pogoja upošteva skupen čas dejanske
prisotnosti nerezidenta na območju Republike Slovenije.

v načinu obračuna zmanjšanja dohodnine po enotni stopnji v
višini 22%. Zneski posebne osnove za preračun olajšave pa za
te dve kategoriji zavezancev ostanejo nespremenjeni.
Po predlagani rešitvi so med upravičence do povečane olajšave
vključeni tudi zavezanci, ki vzdržujejo hudo bolne otroke, ki so
glede višine olajšave izenačeni z otroki, motenimi v telesnem in
duševnem razvoju, tako kot to velja v skladu z zakonom o
družinskih prejemkih za pravico do dodatka za nego otroka, ki je
hudo bolan ali s telesno in duševno prizadetostjo. Poslej naj bi se
kot dokazilo za uveljavljanje navedene davčne olajšave
uporabljala mnenja, ki jih za potrebe zakona o družinskih prejemkih
za uveljavljanje dodatke za nego otroka, izdajajo izvedenske
komisije, ki razvrščajo otroke glede na vrsto bolezni oziroma
motnje v telesnem in duševnem razvoju na podlagi pravilnika o
kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka (Ur.l.RS, št. 26/
96).

2. Z 2. členom predloga zakona je določen način izračuna
dohodnine ob upoštevanju različnih olajšav, in sicer tako, da se
olajšave po 7., 8. in 9. členu zakona, tako kot doslej, upoštevajo v
obliki zmanjšanja osnove za dohodnino, posebna olajšava za
vzdrževane družinske člane pa v obliki zmanjšanja obračunane
dohodnine.
3. V skladu s 3. členom predloga zakona je realizirana odločba
ustavnega sodišča, in sicer da se iz obdavčitve izvzame tisti
znesek, ki ga mora zavezanec vložiti v preživljanje svojega otroka
v višini, ki zagotavlja eksistenčni minimum. Določbe 10. člena
zakona o dohodnini so spremenjene tako, da se za razliko od
veljavne ureditve poveča znesek, ki se ne vključuje v obdavčitev
zavezanca, ki vzdržuje otroka, in sicer s sedanjih 10% na 17%
letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, istočasno
pa se preračun zmanjšanja dohodnine opravi ne kot doslej po
individualni stopnji dohodnine zavezancev, temveč za vse
zavezance na podlagi enotne stopnje dohodnine, ki znaša 22%.
Po predlagani rešitvi bodo vsi zavezanci, ne glede na velikost
dohodka in število otrok za vsakega vzdrževanega otroka
realizirali olajšavo v obliki zmanjšanja dohodnine, ki preračunano
po zadnjih znanih podatkih o poprečni mesečni plači zaposlenih v
RS znaša 5.411 tolarjev. V skladu s predlagano rešitvijo bo tudi
pri olajšavi za druge vzdrževane družinske člane in za otroke z
motnjo v telesnem in duševnem razvoju opravljena sprememba
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Hkrati je v zvezi z olajšavo za vzdrževane družinske člane
predlagana tudi ukinitev zmanjševanja olajšave za lastne dohodke
vzdrževanih družinskih članov, kar pomeni dodatno povečanje
olajšave, ki se v skladu s sedanjo ureditvijo zmanjša, če ima
vzdrževani družinski član lastne dohodke.
4. S 4. členom predloga zakona se odpravlja predvsem dikcijska
neusklajenost 11. člena zakona o dohodnini, ki je posledica
spremembe 10. člena zakona. Hkrati pa je določba razširjena z
rešitvijo, po kateri se za vzdrževanega družinskega člana šteje
tudi pastorek, če ima zavezanec, ki ga vzdržuje, pravico do
posebne olajšave za enega od staršev ter vnuk, če je zavezancu
zaupan na podlagi sodbe sodišča.
5. S 5. do 7. členom predloga zakona se kot zavezanca za davek
od dohodkov iz dejavnosti določa tudi fizično osebo, ki opravlja
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dejavnost na območju Republike Slovenije in ni vpisana v ustrezni
register ali drugo predpisano evidenco. S tem dobi davčni organ
pravno podlago za odmero davka od dohodka fizične osebe, ki
dejavnost opravlja na črno. Posebej je opredeljena davčna osnova
ter določba, da navedeni zavezanci nimajo pravice do uveljavljanja
olajšav, ki so vezane na opravljanje dejavnosti in jih lahko
uveljavljajo zavezanci, ki opravljajo registrirano dejavnost

izplačevalec prejemkov in dohodkov, od katerih se plačuje davek
po odbitku, tega ne obračuna in plača ali ga ne obračuna in plača
v roku ali ga nepravilno obračuna in plača.
7. V 9. členu se zaradi uveljavitve obdavčitve dobička iz kapitala
od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu črta določba
tretjega odstavka 136. člena zakona, ki je sedaj različna od
siceršnje ureditve obdavčitve tovrstnih dobičkov iz kapitala.

6. V 8. členu so določene kazenske določbe za primer, če

od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana,
predpisane v prvem odstavku 10. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: posebna olajšava), in razvezani zakonec, če mu je s
sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine;
razvezanemu zakoncu se plačana preživnina prizna do višine
posebne olajšave;

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
5. člen
Dohodnino plačuje fizična oseba s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji (rezident), ki ima v posameznem koledarskem
letu na njenem območju dohodke iz 2. člena tega zakona (v
nadaljnjem besedilu: zavezanec) razen, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

- oseba, ki nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ta manjša
od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana,
ki je v celem letu, za katero se dohodnina odmerja, živela z
zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z
zakonsko zvezo;

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije,
če je bivala na njenem območju nepretrgoma najmanj šest
mesecev in je na tem območju dosegala dohodke iz 2. člena tega
zakona.

- otroci oziroma posvojenci do 18. leta starosti; če nadaljujejo
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in niso v delovnem razmerju
največ do 26. leta starosti, po 26. letu starosti pa, če imajo status
rednega študenta; za delo nezmožen otrok oziroma posvojenec
pa ne glede na starost. Izjemoma se šteje za vzdrževanega
otroka tudi otrok oziroma posvojenec starejši od 18 let, ki se ne
izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za
zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem
gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma
so ta manjša od višine posebne olajšave;

10. člen
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna posebna
olajšava. Za prvega otroka in za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana, se osnova zmanjša za znesek, ki znaša
10% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Za
vsakega nadaljnjega otroka se olajšava poveča za 5% navedene
plače.
Za otroka z zmerno, težjo in težko motnjo v telesnem in duševnem
razvoju znaša olajšava 50% letne poprečne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji.

- pastorek, pod pogoji iz prejšnje alinee, če starša nista zavezanca
za dohodnino;
- vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega
od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev;

Če ima vzdrževani družinski član lastne dohodke, se znesek
olajšave zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni dohodki tega
člana. Znesek olajšave se ne zmanjša za prejemke iz 4. točke 19.
člena tega zakona, prispevek za preživljanje otroka, štipendije in
plačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno
praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu, za prejemke
iz naslova plačila za začasno ali občasno opravljanje dela učencev
in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij,
ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o
koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja in za
sorazmerni del družinske pokojnine, ki jo prejema vzdrževani
družinski član.

- starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih sredstev
za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave.
Olajšava se prizna pod pogojem, da starši oziroma posvojitelji
živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v
institucionalnem varstvu v socialno varstvenem zavodu ali v drugi
družini in zavezanec krije stroške teh storitev. Olajšava se uveljavi
na podlagi potrdila o plačilih. Olajšava se prizna pod enakimi pogoji
tudi za starše oziroma posvojitelje zavezančevega zakonca, če
zakonec ni zavezanec za dohodnino.
Za istega vzdrževanega družinskega člana se prizna posebna
olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika,
do celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo
sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavil pravico do posebne
olajšave za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna
vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. Za otroka, za
katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali
dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo preživljanje,
lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo do višine, določene

Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za
priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana
dejansko preživljal in v tem času doseženi lastni dohodki tega
člana.
11. člen
Vzdrževani družinski člani po tem zakonu so:
- zakonec, ki nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ta manjša
15. december 1997
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v 10. členu tega zakona. Če je prispevek zavezanca manjši od
njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če zavezanec ne
prispeva za preživljanje otroka, se razlika do njemu pripadajočega
dela ali celotni del njemu pripadajoče posebne olajšave prizna
staršu, kateremu je otrok zaupan.

55. člen
Za zavezance, ki zahtevajo ugotavljanje dobička po 53. in 54.
členu tega zakona, se ne uporabljajo določbe 46., 47., 48., 50. in
51. člena tega zakona.
136. člen

Zavezancu, ki mu je kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti
edini vir dohodkov, se prizna posebna olajšava za vzdrževane
družinske člane tudi za vse člane gospodinjstva, ki sodelujejo pri
doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je to edini vir dohodkov,
pod pogojem, da njegov zakonec nima drugih lastnih dohodkov. V
takem primeru pripada zavezancu posebna olajšava tudi za
otroke družinskih članov, katerim bi pripadala posebna olajšava
po tretji alinei prvega odstavka tega člena, če bi bili zavezanci za
dohodnino.

Določba drugega odstavka 11. člena tega zakona se uporablja
že pri odmeri dohodnine za leto 1993.
Določba druge alinee 58. člena tega zakona se prične uporabljati
1. januarja 1997.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka je zavezanec za
davek od dobička iz kapitala fizična oseba, ki dosega dobiček s
prodajo delnic in deležev v kapitalu iz 16. točke 19. člena zakona,
če je bila prodaja izvršena pred potekom dveh let od dneva
pravnomočnosti sklepa sodišča o potrditvi prisilne poravnave

37. člen
Zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: davek iz dejavnosti) je fizična oseba, ki opravlja dejavnost
(v nadaljnjem besedilu: zasebnik) in je vpisana v ustrezni register
ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije.

poročevalec, št. 59

Določbi prve in druge alinee tretjega odstavka 83. člena tega
zakona se pričneta uporabljati 1.1.1995.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

PREKRŠKIH

(ZP-J)

- EPA 344 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 4/12-1997 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je 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:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREKRŠKIH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Bojan ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku,
zaradi uskladitve zakona v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije.

II. Cilji in načela zakona

UVOD

S predlaganim zakonom predlagatelj izpolnjuje zahteve 129.,
130. in 132. člena Ustave Republike Slovenije, ki določajo, da
sodnike (med katere je po odločbi Ustavnega sodišča potrebno
šteti tudi sodnike za prekrške) voli in razrešuje Državni zbor
Republike Slovenije na predlog Sodnega sveta. Po Ustavi je torej
le Sodni svet tisti organ, ki je pristojen predlagati kandidata za
izvolitev v sodniško funkcijo, kot tudi predlagati razrešitev sodnika.
Smiselno izhaja iz navedenih ustavnih določb, da je v naši državi
lahko sodnik za prekrške le tisti, ki ga na predlog Sodnega sveta
v trajno funkcijo izvoli Državni zbor.

I. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno
ustavnosti, začetem na pobudo sodnikov Senata za prekrške
Republike Slovenije, dne 13.11.1997 z odločbo opr. št. U-l-167/97
razveljavilo določbe 258.b, 258.C, 258.Č, 258.f, 258.g, četrtega
stavka tretjega odstavka 258.h in šestega odstavka 258.h člena
Zakona o prekrških in 21. člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prekrških. Ker gre za pravno praznino, ki
je nastala po razveljavitvi naštetih določb in ker obstaja tudi
dejanska potreba po kar najhitrejšem reševanju problematike
volitev in razrešitev sodnikov za prekrške, se je predlagatelj odločil
za v nadaljevanju predlagane spremembe nekaterih členov
Zakona o prekrških.
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III. Razlogi za skrajšani postopek
V skladu z 204.a členom Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagatelj ocenjuje, da je podan razlog za sprejem
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(2) Če se Sodni svet ne strinja z mnenjem o kandidatu, ki ga je
predlagal Svet sodnikov za prekrške, v roku desetih dni zahteva,
da se predlog ponovno prouči. Če Svet sodnikov za prekrške po
ponovni proučitvi vztraja pri mnenju, je to za Sodni svet obvezno.

tega zakona po skrajšanem postopku. Iz izrekov odločb
Ustavnega sodišča Republike Slovenije opr.št. U-l-117/93, U-p159/96, U-l-321/96 in U-l-167/97 izhaja , da je nekatere določbe
Zakona o prekrških potrebno uskladiti z Ustavo Republike
Slovenije.

(3) Vse ostale pristojnosti Sodnega sveta, kot so določene v
Zakonu o sodiščih in Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94 in 8/96), ima po tem zakonu Svet sodnikov za prekrške.

IV. Finančne posledice zakona
Zakon ne prinaša finančnih obremenitev za proračun Republike
Slovenije.

258.Č člen
Vodje organov za postopek o prekrških iz prvega odstavka 258.a
člena tega zakona imenuje in razrešuje minister, pristojen za
pravosodje izmed sodnikov za prekrške na predlog Sveta
sodnikov za prekrške. Za predsednika Senata za prekrške
Republike Slovenije in predstojnike organov za postopek o
prekrških prve stopnje ter njihove namestnike se smiselno
uporabljajo določbe Zakona o sodiščih, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno.«.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/93, 42/85,
2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93. 61/96
in 35/97) se za 258.a členom dodajo 258. b, 258.c in 258.Č členi,
ki se glasijo:

2.člen
V 258.d členu se v zadnji alinei pika nadomesti s podpičjem in
doda nova alinea, ki se glasi:

»Svet sodnikov za prekrške
258.b

»- da je dopolnil 27 let.«.

(1) Svet sodnikov za prekrške oblikuje mnenje o kandidatih za
sodnika za prekrške, oceniuje njihovo službo, odloča o
nezdružljivosti funkcije sodnika za prekrške, daje mnenje k
predlogu proračuna za organe za postopek o prekrških in mnenje
Državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti
sodnikov za prekrške ter osebja organov za prekrške ter opravlja
druge zadeve, če zakon tako določa.

Za 258.e člehom se dodata nova 258.f in 258.g člena, ki se
glasita:

(2) Svet sestavlja enajst članov, ki jih volijo sodniki za prekrške
izmed sebe, pri čemer se iz vsakega okrožja, določenega v 116.
členu Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št.19/94 in 45/95) izvolita po
dva sodnika za prekrške, trije sodniki za prekrške pa se izvolijo
iz vrst sodnikov za prekrške Senata za prekrške Republike
Slovenije. Predsednika Sveta sodnikov za prekrške izvolijo člani
z večino vseh glasov s tajnim glasovanjem.

(1) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše ministrstvo,
pristojno za pravosodje, na predlog predsednika Senata za
prekrške Republike Slovenije ali po uradni dolžnosti. Razpis se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo ne
more biti krajši od petnajstih dni.

3.člen

»Postopek za izvolitev sodnika za prekrške
258.f člen

(2) Razpisni postopek vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
V postopku se smiselno uporablja določba 15. člena Zakona o
sodniški službi. Kandidature se posredujejo Svetu sodnikov za
prekrške.

(3) Mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške prve stopnje
izdelajo člani Sveta sodnikov za prekrške, ki so izvoljeni iz vrst
sodnikov za prekrške prve stopnje, mnenje o kandidatih za
sodnika za prekrške druge stopnje pa izdelajo člani Sveta
sodnikov za prekrške, izvoljeni iz vrst sodnikov Senata za
prekrške Republike Slovenije.

258.g člen
(1) Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva, pristojnega za
pravosodje, povabi Svet sodnikov za prekrške na razgovor
prijavljene kandidate, ki prvič kandidirajo na prosto mesto sodnika
za prekrške. Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem
gradivu in na podlagi neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na razgovoru, oblikuje mnenje glede predlogov za izvolitev. V
mnenju razvrsti Svet sodnikov za prekrške kandidate glede na
oceno o primernosti za izvolitev ter utemelji razloge za sprejeto
razvrstitev.

(4) O ugovorih zoper mnenja o kandidatih za sodnika za prekrške
in drugih ugovorih ter zahtevah Sodnega sveta v zvezi s ponovno
proučitvijo mnenja o kandidatu odloča Svet sodnikov za prekrške
v polni sestavi
(5) S poslovnikom, ki ga Svet sodnikov za prekrške sprejme z
večino vseh glasov, se uredi način odločanja o zadevah, ki niso
zajete v prejšnjem odstavku ter druga vprašanja v zvezi z delom
Sveta sodnikov za prekrške.

(2) Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje Svet sodnikov za
prekrške Sodnemu svetu. V nadaljnjem postopku se smiselno
uporabljajo določbe od 19. do 23. člena Zakona o sodniški službi,
če s tem zakonom ni drugače določeno.«.

Vloga Sodnega sveta
258. c člen

4. člen

(1) Sodni svet opravi izbiro in predlaga Državnemu zboru
kandidate za izvolitev v funkcijo sodnika za prekrške in razrešitev
sodnika za prekrške.

poročevalec, št. 59

V tretjem odstavku 258.h člena se na koncu doda besedilo , ki se
glasi:
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»O uvrstitvi v plačilni razred odloči Svet sodnikov za prekrške. ».

»(6) Vlogo personalnega sveta po Zakonu o sodniški službi v
postopku za ocenjevanje dela sodnika za prekrške opravlja Svet
sodnikov za prekrške.«.

določenih v 116. členu Zakona o sodiščih. Na zborih se evidentirajo
kandidati za člane Sveta sodnikov za prekrške in takoj nato
opravijo volitve. Na smiselno enak način volitve opravi tudi Senat
za prekrške Republike Slovenije. Minister, pristojen za pravosodje,
izda podrobnejša navodila o volitvah. Svet sodnikov za prekrške
mora v petnajstih dneh po opravljenih volitvah opraviti konstitutivno
sejo in pričeti z delom.

5.člen

6.člen

Minister, pristojen za pravosodje, v petnajstih dneh po uveljavitvi
tega zakona skliče zbore sodnikov za prekrške po območjih,

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

Členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v svoji zadnji odločbi opr.
št. U-l-167/97, sprejeti dne 13.11.1997, med drugim zapisalo:
»...na podlagi 130. člena Ustave lahko voli sodnike Državni zbor
le na predlog Sodnega sveta, katerega sestava je določena v
131. členu Ustave. Sedanje (razveljavljene) določbe o izvolitvi
sodnikov za prekrške glede na njihovo pristojnost, ko lahko
izrečejo za prekršek tudi kazen zapora in ko se neizterjana
denarna kazen lahko spremeni v kazen zapora, so v nasprotju z
določbami 129. in 130. člena Ustave.«.

sodnikov za prekrške. Ta organ bo oblikoval mnenja o kandidatih,
ocenjeval njihovo službo, odločal o nezdružljivosti funkcije sodnika
za prekrške in opravljal tudi druge zadeve, ki jih sicer poleg
ustavnih pristojnosti za sodnike sodišč splošne pristojnosti in
specializiranih sodišč opravlja Sodni svet. V258. b členu je določena
sestava Sveta sodnikov za prekrške, kot tudi način odločanja v
tem organu. Vzpostavljeno je dvodomno odločanje, v določenih
primerih pa odloča Svet kot en organ. Na ta način (ob izrecno
poudarjeni določbi glede ugovorov zoper mnenja) je vsakemu
kandidatu zagotovljena dostopnost funkcije sodnika za prekrške
pod enakimi pogoji.

Predlagatelj je v pričujočem zakonskem predlogu sledil zahtevam
citirane odločbe Ustavnega sodišča, ki Ustavo razlaga na način,
da v določenih segmentih sodnikov za prekrške ni mogoče ločevati
od sodnikov sodišč splošne pristojnosti. Prepoved ločevanja se
v tem trenutku še posebej nanaša na postopek njihove izbire,
volitev in razrešitev. Po predlagani ureditvi bo te funkcije kot
izključno pristojni organ (130. člen Ustave) opravljal Sodni svet.
Glede na mnenje Ustavnega sodišča, da v preostalem delu
obravnavane problematike ni nujno potrebno vezati sodnikov za
prekrške na sistemsko ureditev, sprejeto v Zakonu o sodniški
službi in Zakonu o sodiščih, je predlagatelj ravnal nekoliko drugače.
Za opravljanje nekaterih pristojnosti (ki jih sicer za sodnike rednih
sodišč opravlja Sodni svet) je ustanovil poseben organ, Svet

Nadalje je predlagatelj, skladno z določilom 129. člena Ustave
Republike Slovenije, določil starostno mejo in druge pogoje za
izvolitev sodnika za prekrške. S tem zakonom je predlagatelj
uredil tudi prve volitve članov Sveta sodnikov za prekrške in
sicer tako, da se bodo volitve lahko izvedle v najkrajšem možnem
času in se bo čim hitreje konstituiral Svet sodnikov za prekrške,
posledično pa se bodo lahko hitro začeli postopki za izvolitev
sodnikov za prekrške. Način volitev omogoča, da bodo v Svetu
sodnikov za prekrške enakomerno zastopani sodniki za prekrške
prve stopnje iz cele Slovenije.

- da je opravil pravniški državni izpit.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

258. h člen
(1) Funkcija sodnika za prekrške je trajna.

Pogoji za izvolitev sodnikov za prekrške

(2) Sodnik za prekrške je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega
službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom,
kolikor ta zakon ne določa drugače.

258.d člen
Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje
splošne pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski
jezik;
- da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
- da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno
diplomo pravne fakultete;
15. december 1997

(3) Plača sodnika za prekrške se določi po enakih osnovah, z
enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika rednega
sodišča.
Plača sodnika za prekrške prve stopnje se določi enako kot
plača okrajnega sodnika.
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Plača sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike
Slovenije se določi enako kot plača sodnika okrožnega sodišča.

(5) Kolikor s tem zakonom ni določeno drugače, veljajo za sodnike
za prekrške smiselno določbe Zakona o sodniški službi glede:

(4) Ne glede na ostale določbe tega zakona o uvrstitvi v plačilni
razred se sodniki za prekrške, ki so to funkcijo opravljali pred
uveljavitvijo tega zakona, pri prvi uvrstitvi ne morejo uvrstiti v
plačilni razred, ki bi imel za posledico nižjo plačo, kot je bila plača,
ki sojo na podlagi začasnih koeficientov prejemali pred uveljavitvijo
tega zakona. V plačilnih razredih sodniki za prekrške nato redno
ne napredujejo, dokler po ostalih določbah tega zakona ne
presežejo plačilnega razreda, v katerega so bili uvrščeni pri prvi
uvrstitvi.

- napredovanja;
- kriterijev za izbiro in napredovanje in postopek ocenjevanja
dela;
- sodniških dolžnosti in nezdružljivosti funkcije sodnika za
prekrške;
- dopustov ;
- izobraževanja;
- premestitve in dodelitve sodnika za prekrške drugemu sodišču;
- osebne evidence;
- prenehanje funkcije in razrešitve;
- disciplinskega postopka in začasne odstranitve iz službe.

poročevalec, št. 59
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

DAVKU

ZAKONA

0

PROMETNEM

(ZPD-?)

- EPA 347 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je dne 11/12-1997 predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-?) skrajšani postopek (EPA 347-11). Poslanec mag. Janez
Kopač je dne 1. avgusta 1997 predložil Državnemu
zboru v obravnavo predlog zakona o spremembi zakona
o prometnem davku - prva obravnava (EPA 245-II), ki
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
v obravnavo predložil poslanec, še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila Vlada
Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 11.12.1997 določila
besedilo:

ker gre za spremembo zakona s katero se zagotovijo dodatna
sredstva za državni proračun za leto 1998.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PROMETNEM DAVKU,

Vlada Republike Slovenije je 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 Republike
Slovenije in njegovih delovnih telesih sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku, s predlogom, da ga Državni zbor Republike Slovenije
obravnava na izredni seji Državnega zbora.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku,

15. december 1997
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3. FINANČNE POSLEDICE

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO
ZAKONA
V letu 1998 si bo vlada prizadevala izvajati politiko čim bolj
uravnoteženih javnih financ. Navedeni cilj bo možno doseči z
izvedbo nacionalnega varčevalnega programa v katerega okvir
sodi tudi sprejem ukrepov, s katerimi se bodo povečali prihodki
proračuna in s tem zagotavljalo uresničevanje ciljev vladne politike
na tem področju.
Zaradi sprememb nekaterih davčnih predpisov, s katerimi se
razbremenjuje gospodarstvo (povečanje davčnih olajšav za
investicije in zmanjšanje obdavčitve z davkom na izplačane plače)
je potrebno zagotoviti dodatne vire prihodkov iz naslova posrednih
davkov.

S predlagano spremembo, bo zagotovljenih cca 14,6 mlrd tolarjev
dodatnih virov za državni proračun.
BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96 in 57/97) se v 1. točki
21. čleria besedilo: "ob izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju
vrednostnih papirjev oziroma osebi, ki jo je izdajatelj pooblastil za
izdajo vrednostnih papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o
vrednostnih papirjih;" spremeni tako, da se glasi:
"od prometa vrednostnih papirjev in od meničnih kreditov;"
2. člen

2. PREDLAGANE REŠITVE
Iz navedenih razlogov se predlaga povišanje stopnje davka od
prometa storitev od vseh storitev, razen od prometa storitev, ki je
določen v drugih tarifnih številkah tarife davka od prometa storitev,
ki je sestavni del zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št
4/92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US. 71/93, 16/96 in 57/97)
ter od storitev, za katere je določena davčna oprostitev, in sicer s
5% na 6,5%.
Zaradi težav pri izvajanju zakona, ki so vodile k neplačevanju
davka od prometa storitev, opravljenih na ozemlju Republike
Slovenije, je podana natančnejša opredelitev davčnega
zavezanca, da v primeru, ko promet stontev opravijo tuje pravne
oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in ki nimajo sedeža
oziroma poslovne enote na ozenil|u Republike Slovenije, prometni
davek plača naročnik oz. plačnik storitve
Zaradi pospešitve prometa z vrednostnimi papirji se predlaga
oprostitev plačevanja prometnega davka od prometa vrednostnih
papirjev in meničnih kreditov. Zaradi te spremembe je potrebno
črtati 4. in 8. točko prvega odstavka 24 člena, ki določata davčno
osnovo pri prometu vrednostnih papirjev in meničnih kreditov ter
tarifno številko 4 tarife davka od premeta storitev. Oprostitev
prometnega davka od vrednostnih papirjev je tudi v skladu z
ureditvijo davka na dodano vrednost, po kateri promet vrednostnih
papirjev v državah EU rii obdavčen.

V 22. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi.
"Ne glede na določbe prvega odstavka je zavezanec za davek
od prometa storitev pravna oseba ali zasebnik, naročnik oziroma
plačnik storitve, čo mu storitev opravi tuja fizična ali pravna oseba,
ki nima sedeža oziroma poslovne enote na območju Republike
Slovenije."
3. člen
V 24, členu se v prvem odstavku črtata točki 4) in 8)
Dosedanje točke 5) do 7) postanejo točke 4) do 6), točki 9) in 10)
postaneta točki 7) iri 8).
4. člen
V tarifi davka od prometa storitev se v tarifni številki 1 tarife
stopnja "5%" nadomesti s stopnjo "6,5%".
Črta se tarifna številka 4.
5. člen
Ta zakon začne veliati 1. januarja 1998.

OBRAZLOŽITEV:
7. zakonom o prometnem davku se obdavčuje vse promete
proizvodov namenjene končni potrošnji oziroma vse promete
storitev, razen tistih, za katom zakon predpisuje davčno oprostitev.
S predlagano spremembo se bo povečala stopnja davka od
prometa storitev od 5% na 6,5% za, vse storitve, ki niso obdavčene
po drugih tarifnih številkah davka od prometa storitev.
V 1. točki 21. člena je predlagana oprostitev od prometa
vrednostnih papirjev in meničnih kreditov. Po sedanji ureditvi se
prometni davek ne plačuje le ob izdaji vrednostnih papirjev pri
izdajatelju. Zaradi te spremembe je potrebno črtati 4) in 8) točko

24. člena, ki določata davčno osnovo pri prometu vrednostnih
papirjev in meničnih kreditih ter tarilno številko 4 tarife davka od
prometa storitev, ki določa za promet vrednostnih papirjev in
meničnih kreditov stopnjo prometnega davka v višini 0,1%.
V 22 členu se bo z dodatno opredelitvijo davčnega zavezanca
pri opravljanju prometa storitev s strani tuje pravne ali fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost in ki nimajo sedeža oziroma
poslovne enote na ozemlju Republike Slovenije zagotovilo, da se
prometni davek plača od vsakega prometa storitev opravljenega
na ozemlju Republike Slovenije.

15. december 1997

22. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:

1. Zavezanec za davek od prometa storitev je pravna oseba in
zasebnik, ki opravi storitev.
2. Če storitev opravi fizična oseba za račun pravne osebe ali
zasebnika, je ne glede na prvi odstavek fega člena zavezanec
za davek od prometa storitev pravna oseba ali zasebnik, ki se
mu opravi storitev. Davčni zavezanec odtegne prometni davek
pri plačilu storitve.
,

(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US, 71/
93, 16/96 in 57/97)
21. člen
Davek od prometa storitev se ne plačuje:

24. člen

1) ob izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnih papirjev
oziroma osebi, ki jo je izdajatelj pooblastil za izdajo vrednostnih
papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o vrednostnih papirjih; od
storitev dajanja kreditov za likvidnost bank iz primarne emisije; od
deponiranja deviznih prihrankov; od obresti;

Osnova za davek od prometa storitev je:
1) ustvarjena razlika med nabavno in prodajno ceno, provizija
oziroma drugo plačilo - za storitve prometa proizvodov na debelo
in prometa po tretjem odstavku 7. člena tega zakona ter storitve
uvoza proizvodov in druge zunanjetrgovinske storitve;

2) od zavarovanja, katerega uživalec je tuja pravna ali fizična
oseba v tujini; od zavarovanja ladij, ki plujejo v mednarodnih vodah,
oziroma letal, ki letijo na mednarodnih linijah, in od dopolnilnega
zavarovanja cestnih vozil in odgovornosti prevoznikov zunaj meja
Slovenije;

2) ustvarjena provizija in drugo plačilo - za storitve zastopanja
tujih pravnih ali fizičnih oseb;
3) ustvarjena provizija in drugo plačilo - za agencijske,
posredniške, zastopniške in komisijske storitve;

3) od prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu, prevoza
potnikov v mestnem in obmestnem prometu z javnimi prevoznimi
sredstvi;

4) borzna cena vrednostnega papirja oziroma cena, ki je bila
dogovorjena in plačana, če je bila prodaja opravljena mimo borze
vrednostnih papirjev; pri brezplačnem prenosu vrednostnih
papirjev je davčna osnova borzna cena, če borzne cene ni, |e
davčna osnova nominalna vrednost vrednostnega papirja;

4) od storitev servisiranja in odpravljanja tovarniških napak na
proizvodih, ki se v garancijskem roku opravljajo kupcem
brezplačno;
5) od izvoznih storitev;

5) ustvarjena provizija in drugo plačilo
storitve in storitve plačilnega prometa;

Za izvozne storitve po tej točki se štejejo storitve, opravljene med
osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s sedežem
v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s predpisi Republike
Slovenije in mednarodnimi pogodbami.

za bančne in borzne

6) ustvarjena zavarovalna premija - za zavarovalne storitve;
7) vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri igrah na srečo,
zmanjšana za vrednost dobitkov;-

6) od prireditev, katerih dohodek je namenjen za humanitarne
namene;

Za vsako vrsto iger i ta srečo se posebej določi davčna osnova.

7) od dajanja v najem ali podnajem:
8) znesek meničnega kiedita za menične kredite; če se menični
• kredit glasi v tuji valuti, se preiačuna po tečaju, ki velja ob nastanku
davčne obveznosti (nakupu enotne menične golice);

- stanovanjskih prostorov,
- prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene.

9) cena gradbene storitve, zaiačunana investitorju

8) od zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva;

10) prodajna cena. zmanjšana za nabavi o ceno pijač in drugih
proizvodov vključno z davkom otl prometa proizvodov, ki ga je
izvajalec gostinskih storitev plačal pri nabavi.

9) od storitev izobraževanja v osnovnem, srednjem in visokem
šolstvu;

11) od storitev posredovanja zaposlitve in posredovanja dela na
podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo sklene pristojni republiški upravni
organ;

Osnova za obračun davka od obrtnih storitev (popravila in
servisiranje proizvodov s trajnejšo uporabno vrednostjo) se lahko
zmanjša za vrednost nadomestnih delov in drugega materiala, ki
je bil f rabljen pri takih storitvah, če je izvajalec storitve plačal
davek od prometa proizvodov pri nabavi oziroma ga obračuna in
plača ob vgraditvi in če je v računu izkazan posebej.

12) od storitev, ki jih opravljajo humanitarne organizacije pri
uresničevanju ciljev, zaradi katerih so bile ustanovljene;

Tarifa davka od prometa storitev

10) od storitev, ki jih opravljajo podjetja ali zavodi za zaposlovanje
invalidov, ustanovljeni po posebnem zakonu;

Tar. št. 1

13) od poštnih storitev, razen od telegrafskih in telefonskih storitev;

Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa vseh storitev, razen
" od prometa storitev, ki so določene v drugih tarifnih številkah
tarife, ali je zanje s tem zakonom določena davčna oprostitev.

14) od storitev odvetnikov in notarjev;
15) od storitev državnih organov, opravljenih drugim državnim
organom;

Po tej tarifni številki se plačuje tudi davek od klasičnih igei na
srečo - loterija (številčna loterija, loterija s trenutno znanim

16) od verskih storitev.
15. december 1997

75

Davek se plača pri davčnem organu ob izdaji menice.

dobitkom, kviz loterija), tombola, loto, športna napoved in druge
športne stave in srečolov ter od storitev prometa proizvodov po
tretjem odstavku 7. člena tega zakona.

Za menice, ki se izdajajo v Republiki Sloveniji na podlagi
mednarodnih kreditnih pogodb, ki jih domače osebe sklenejo s
tujimi osebami, ni obvezna uporaba enotnih meničnih golic. Taka
menica je lahko izpolnjena tudi v tujem jeziku, davek od teh menic
pa zaračuna in vplača domača banka najpozneje ob vnovčenju
menice.

Opomba:
Davčni zavezanec po drugem odstavku te tarifne številke je
prireditelj iger na srečo, ki ima dovoljenje pristojnega organa za
prirejanje iger na srečo.

Če je bil od menice, izdane v tujini in plačljive v Republiki Sloveniji
že plačan davek oziroma taksa po tujih predpisih, se davek po tej
tarifni številki ne plača. Če od takšne menice še ni bil plačan
davek oziroma taksa po tujih predpisih, se plača davek po tej
tarifni številki.

Tar. št. 4
Po stopnji 0,1% se plačuje davek od prometa vrednostnih papirjev
in od meničnih kreditov.
Opombe:

Pri menicah, izdanih v tujini in plačljivih v Republiki Sloveniji je
davčni zavezanec menični upnik, davek po tej tarifni številki pa
se plača ob odkupu menice od domače banke.

1) Od menic, izdanih v Republiki Sloveniji se plača davek po tej
tarifni številki izključno z nakupom in uporabo enotnih meničnih
golic.

poročevalec, št. 59

2) Davek od prometa vrednostnih papirjev po tej tarifni številki se
plačuje od 1. januarja 1993
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

DOHODNINI

(ZDoh-?)

- EPA 323 - II - prva obravnava

Poslanca Franc Pukšič in Branko Kelemina sta 9.
decembra 1997 predložila Državnemu zboru v obravnavo
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o dohodnini (ZDoh-?) - prva obravnava (EPA 323-II)
Poslanec mag. Janez Kopač je dne 25. marca 1997
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembi
zakona o dohodnini (Zdoh-E) - prva obravnava (EPA
60-II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi predlog zakona.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je v
obravnavo predložil poslanec mag. Janez Kopač še ni
končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki sta ga v
obravnavo predložila zgoraj navedena poslanca.

poslanec Franc Pukšič
poslanec Branko Kelemina

in ga pošiljata v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur.l. št. 40/93 in 80/94) vlagata spodaj podpisana poslanca

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS sporočata, da bosta pri obravnavi predloga zakona
na sejah delovnih teles in Državnega zbora kot predlagatelja
sodelovala spodaj podpisana poslanca.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOHODNINI

15. december 1997

Franc Pukšič, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
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• Zavezancu katerega obdavčljivi bruto prejemki so znašali v
letu 1996 1.540.710 SIT (povprečna letna bruto plača) se zaradi
črtanja 7. člena za osnova za dohodnino poveča za 170.455
SIT, zaradi česar bi državi plačal za 59.659 SIT več dohodnine.
Hkrati pa bi zaradi 0% stopnje za prvih 350.936 SIT plačal
59.659 SIT manj davka. Zaradi spremembe zakona bi plačal 0
SIT mani davka.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zaradi še zmeraj relativno visoke rasti življenjskih stroškov
katerim ne sledi rast najnižjih plač, se v Sloveniji vse več zaposlenih
in njihovih družin nahaja v socialni stiski. Breme tranzicije ni
enakomerno porazdeljeno med vse sloje prebivalstva, saj po
naši oceni največje breme nosijo predvsem zaposleni s
podpovprečno do povprečno plačo. Ob dejstvu, da se nekatere
nujne in pomembne reforme še niso niti začele, je pa zelo verjetno,
da bodo v bližnji prihodnosti te še dodatno obremenile omenjene
sloje prebivalstva, je naloga države, da z ustreznimi ukrepi izboljša
materialni položaj najbolj ogroženih. Sedaj veljavni zakon o
dohodnini je namreč usmerjen tako, da omogoča večje olajšave
zavezancem z visokimi prejemki kot pa tistim z minimalnimi.Takšen
primer je 7. člen zakona, ki v praksi pomeni naslednje:

• Zavezancu katerega obdavčljivi bruto prejemki pa so znašali v
letu 1996 4.800.000 SIT se zaradi črtanja 7. člena za osnova za
dohodnino poveča za 170.455 SIT, zaradi česar bi državi plačal
za 85.227 SIT več dohodnine. Hkrati pa bi zaradi 0% stopnje za
prvih 350.936 SIT plačal 59.659 SIT manj, s povečanjem davčne
stopnje v višjih in najvišjih razredov pa mora plačati 47.461 SIT
več davka. Zaradi spremembe zakona bi plačal 73.029 SIT
več davka.
S to spremembo želimo zmanjšati socialne razlike (v skladu z
zahtevo sindikatov) in zmanjšati število družin, kiživijo pod pragom
revščine. Korist od te spremembe bo imelo 2/3 vseh zavezancev,
to so zavezanci s povprečnimi in podpovprečnimi prihodki.
Predlagana sprememba bo tudi povečala kupno moč 2/3
prebivalstva in s tem pozitivno vplivala na gospodarsko
konjunkturo.

• Zavezancu katerega obdavčljivi bruto prejemki so znašali v
letu 1996 600.000 SIT se je osnova na podlagi 7. člena za
dohodnino zmanjšala za 170.455 SIT, zaradi česar je državi
plačal za 28.977 SIT manj dohodnine.
• Zavezancu katerega obdavčljivi bruto prejemki pa so znašali v
letu 1996 4.800.000 SIT se je osnova na podlagi 7. člena za
dohodnino zmanjšala tudi za 170.455 SIT, zaradi česar pa je
državi plačal za 85.227 SIT manj dohodnine.

Drugi ukrep pa predvideva povečanje možnosti olajšav za tista
sredstva, ki so vložena v humanitarne, kulturne izobraževalne,
okoljevarstvene, športne ter druge družbeno koristne dejavnosti.
Še posebno se uvaja olajšava za reševanje stanovanjskega
problema zavezanca in sicer z zmanjšanjem osnove za
dohodnino za plačilo tistega dela obresti stanovanjskih kreditov,
ki so višje od obresti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
Glavni ukrep za davčno spodbudo za aktivnejše reševanje
stanovanjskega problema zavezancev pa predvideva, da se
zavezancem, ki z nakupom ali gradnjo stanovanjske hiše ali
stanovanja rešujejo svoj stanovanjski problem odmerjena
dohodnina zmanjša v prvih desetih letih po nakupu ali po začetku
gradnje vsako leto za 20% povprečne letne plače. Poleg tega se
zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, za prvega otroka in
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana še
dodatno poveča odstotek zmanjšanja odmerjene dohodnine.

• Kar pomeni, da je zavezanec z osem krat večjimi prejemki,
na podlagi 7. člena imel tri krat večjo olajšavo.
Prav tako je tudi nerazumljiva nizka stopnja olajšav iz 9. člena
zakona (3% I). Tu gre za olajšave, ki jih država prizna, če
zavezanec porabi denar za izobraževanje, kulturo, humanitarne
namene, reševanje stanovanjskega problema in podobno. Tri
odstotna olajšava ne dosega in ne more doseči svojega
stimulativnega namena. Praksa v razvitih demokracijah kaže, da
država s stimulativno davčno politiko dosega veliko boljše socialne
in razvojne rezultate kot pa s restriktivno. Denar, ki ga posameznik
nameni za izobraževanje ali kulturne, znanstvene, humanitarne
namene oziroma za reševanje stanovanjskih težav je dva do
trikrat bolj učinkovito porabljen kot pa denar, ki ga država pobira
in transferira po svojih kanalih.

Predlagana dopolnitev zakona bo prispevala k novim investicijskemu valu v gradbeni industriji in s tem posredno prispevala k
povečanju davčnih prihodkov iz naslova prometnega davka,
(višje) dohodnine (novo) zaposlenih v gradbenem sektorju. Hkrati
bo tudi zmanjšalo povpraševanje po najemniških stanovanjih in s
tem izboljšalo možnosti tudi revnejšim družinam, da si zagotovijo
ustrezne stanovanjske prostore.

Dolgoročno kot tudi že na srednji rok prinašajo torej stimulativne
davčne olajšave bistveno več koristi kot pa visoki davki.
2. Cilji in predlagane rešitve

Predlog zakona predvideva tudi možnost zmanjšanja davčne
osnove za celotne izdatke za infrastrukturne storitve, ki presegajo
običajne cene za infrastrukturo v urbanih naseljih.

Z predlaganim zakonom se uvajata dve temeljni spremembi. Prva
se nanaša na način uveljavljanja splošnih olajšav. Druga pa na
povečanje stimulativnih olajšav.
S prvo spremembo se želi razbremeniti davčne zavezance z
najnižjimi prejemki. S črtanjem sedmega člena in z uvedho nove
0 odstotne stopnje dohodnine in s progresivnim povečanjem
davčne stopnje za višje in najvišje razrede se davčno breme
prenese na bogatejše sloje.

V teh primerih gre za ukrepe, ki jih pozna večina zahodnoevropskih davčnih sistemov. V naših razmerah pa so nujno
potrebni, saj mladi med največje probleme uvrščajo ravno
stanovanjski problem. Poleg tega pa ti ukrepi vzpodbujajo razvoj
civilne družbe in dvig izobrazbene stopnje prebivalstva, kar sta
tudi dva pomembnejša cilja na poti razvoja slovenske demokracije
in gospodarstva.

S predlagano spremembo bomo v praksi dosegli naslednje:
• Zavezancu katerega obdavčljivi bruto prejemki so znašali v
letu 1996 600.000 SIT se zaradi črtanja 7. člena za osnova za
dohodnino poveča za 170.455 SIT, zaradi česar bi državi plačal
za 28.977 SIT več dohodnine; zaradi uvedbe 0% stopnje pa ne
bi plačal dohodnine za 350.936 SIT zaradi česar bi državi plačal
59.659 SIT manj davka. Zaradi spremembe zakona bi plačal
30.682 SIT manj davka.
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Učinki teh ukrepov bodo zaznavni že v dveh do treh letih predvsem
v zmanjšanju obremenitve na državne socialne programe, v boljši
izobrazbeni strukturi in s tem tudi bolj konkurenčnim gospodarstvom ter ugodnejših demografskih gibanjih.
Neposredno zmanjšanje prihodkov zaradi dodatnih olajšav bo
delno kompenzirano z višjo davčno stopnjo v dveh najvišjih
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davčnih razredih, ostanek zmanjšanja pa bo pokrit posredno. Če
gledamo državo na dolgi roki in sprejemamo takšne ukrepe, ki
prinašajo pospešen razvoj ne glede na morebitne kratkoročne
negativne učinke na proračun, potem še zmeraj obstaja možnost
za uspešnejši in hitrejši razvoj naše države.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št.71/93, p.2/94, 7/95, 14/
96, 68/96 - odločba US in 44/96) se v 5. členu v drugem odstavku
črta beseda "nepretrgoma".

Predlog zakona prevzema tudi določbo predloga novele zakona
o dohodnine, ki ga je vložil poslanec Janez Kopač in po kateri
bodo zavezanci za dohodnino tudi nerezidenti Republike Slovenije,
ki bodo bivali na območju Republike Slovenije najmanj šest
mesecev, pri čemer se pri izpolnjevanju navedenega pogoja
upošteva skupen čas dejanske prisotnosti nerezidenta na
območju Republike Slovenije.

2. člen
Črta se 7. člen.
3. člen
V osmem členu se v uvodnem stavku "Osnova za dohodnino iz
prejšnjega člena se zmanjša še za:" črta beseda "še".

3. Ocena finančnih posledic zakona
Iz razpoložljivih podatkov ocenjujemo, da zakon kratkoročno ne
bo imel večjih posledic na prihodke proračuna, saj uvedba 0%
davčne stopnje ob hkratni ukinitvi splošne 11% olajšave ne bo
zmanjšalo proračunskih prihodkov. Uvedba dodatnih olajšav pa
kratkoročno lahko povzroči zmanjšanje prihodkov. Srednjeročno
pa se bodo zaradi novega investicijskega zagona povečali drugi
proračunski prihodki in zaradi socialno usmerjene dohodninske
politike zmanjšali drugi proračunski odhodki (socialni transferi
ipd.).

4. člen
V prvem odstavku devetega člena se v 2. točki spremeni besedilo,
tako da se glasi:
"sredstva, porabljena za vzdrževanje stanovanjske hiše ali
stanovanja, s katerem se rešuje stanovanjski problem zavezanca
in odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir za invalida v teh
objektih;"
V prvem odstavku devetega člena se doda nova 15. točka, ki se
glasi:
"15. sredstva, za plačilo tistega dela obresti stanovanjskih kreditov,
ki so višje od obresti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
in če zavezanec s tem rešuje svoj stanovanjski problem;"

S sprejemom tega zakona se bo povečala davčna obveznost
fizičnih oseb, ki niso rezidenti Republike Slovenije, in sicer na
podlagi letne odmere dohodnine od celotnega zneska dohodkov,
doseženih na območju Republike Slovenije.

V prvem odstavku se doda nova 16. točka, ki se glasi:
"16. celotne izdatke za infrastrukturne storitve, ki presegajo
običajne cene za infrastrukturo v urbanih naseljih."
V tretjem odstavku se število "3%" nadomesti s številom "10%".
5. člen
Dvanajsti člen se spremeni tako, da se glasi:
"Stopnje dohodnine so:

Dvanajsti člen se spremeni tako, da se glasi:
"Stopnje dohodnine so:

če znaša letna osnova SIT
nad

350.936
770.355
1.540.710
2.311.066
3.081.421
4.622.131

15. december 1997

do
350.936
770.355
1.540.710
2.311.066
3.081.421
4.622.131

znaša davek

SIT

71.460
341.084
633.819
957.368
1.696.909

SIT
0%
17%
+ 35%
+ 38%
+ 42%
+ 48%
+55%
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nad 770.355
nad 1.540.710
nad 2.311.066
nad 3.081.421
nad 4.622.131

Zneski iz prejšnjega odstavka se valorizirajo s koeficientom
porasta poprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji
po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko leta, za
katero se opravi valorizacija, glede na predhodno leto.
Valorizirane zneske ugotovi minister za finance in jih objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije."
6. člen
Doda se nov 14. a člen, ki se glasi:
"Zavezancem, ki z nakupom ali gradnjo stanovanjske hiše ali
stanovanja rešujejo svoj stanovanjski problem se odmerjena
dohodnina zmanjša v prvih desetih letih po nakupu ali po začetku
gradnje vsako leto za 20% poprečne letne plače.
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se za prvega otroka
in za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana odstotek
iz prejšnjega odstavka poveča še za nadaljnja 2%. Za vsakega
nadaljnjega otroka pa se odstotek iz prejšnjega stavka poveča
še za 1%.

Pravico do tega zmanjšanja ima vsak zavezanec samo enkrat
ob reševanju svojega stanovanjskega problema.
Zmanjšanje odmerjene dohodnine iz prvega odstavka tega člena
se prizna samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna
razlika do celotne višine zmanjšanja odmerjene dohodnine. Če
se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavil
pravico do zmanjšanja odmerjene dohodnine iz prvega odstavka
tega člena, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del
zmanjšanja dohodnine.
Postopke in kriterije za uveljavljanje zmanjšanja odmerjene
dohodnine iz tega člena predpiše minister za finance v roku 60
dni po uveljavitvi zakona."
7. člen
Besedilo prvega odstavka 18. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"Stopnje davka od osebnih prejemkov so:

če znaša osnova za davek
poprečne plače predpreteklega
meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji
(v nadaljnjem besedilu: pop.MP)
nad

do

znaša davek

22,78%
22,78% 50%
50%
100%
100%
150%
150%
200%
200%
300%
300%

0%
17%
50%pop.MP*7,75% +
50%pop.MP*42,75% +
5 0% po p. M P*80,75% +
50%pop.MP*122,75% +
50%pop.MP*201,75% +

35% nad
38% nad
42% nad
43% nad
55% nad

50%pop.MP
100%pop.MP
150%pop.MP
200%pop.MP
300%pop.MP

8. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV
V 1. členu se sedanja ureditev, po kateri je nerezident zavezanec
za dohodnino ob pogoju, da biva nepretrgoma najmanj šest
mesecev na območju Republike Slovenije in dosega določene
dohodke, spremeni tako, da bo nerezident zavezanec za
dohodnino, če bo bival na območju Republike Slovenije najmanj
šest mesecev, pri čemer se pri izpolnjevanju navedenega pogoja
upošteva skupen čas dejanske prisotnosti nerezidenta na
območju Republike Slovenije.
V 2. členu se predlaga črtanje 7. člena osnovnega zakona, ker ta
priznava splošno olajšavo, ki pa ima za posledice močnejše
poročevalec, št. 59

zmanjševanje davčnih obveznosti tistih, ki imajo višjo davčno
osnovo. S črtanjem tega člena in s spremembo osnovnega 12.
člena (4. člen), kjer se uvaja davčna stopnja 0% za prejemke do
350.936 SIT se bodo razbremenili tisti z nizkimi prejemki ter s tem
izboljšala socialna struktura.
S 3. členom se zaradi črtanja 7. člena smiselno popravlja 8. člen.
V 4. členu se dviga stopnja olajšav iz 3% na 10% in uvajajo se
posebno olajšavo za reševanje stanovanjskih vprašanj z
zmanjšanjem osnove za dohodnino za plačilo tistega dela obresti

stanovanjskih kreditov, ki so višje od obresti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije in če zavezanec s tem rešuje svoj
stanovanjski problem.

stanovanjske hiše ali stanovanja rešujejo svoj stanovanjski problem, se odmerjena dohodnina zmanjša y prvih desetih letih po
nakupu ali po začetku gradnje vsako leto za 20% poprečne letne
plače (približno 315.000 SIT letno).
Poleg tega predvideva, da se zavezancem, ki vzdržujejo družinske
člane, za prvega otroka in za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana odstotek iz prejšnjega odstavka poveča še
za nadaljnja 2% in za vsakega nadaljnjega otroka nadal/f še za
1 %. 6. člen zagotavlja pravico do zmanjšanja odmerjene dohodnine
vsakemu zavezancu le enkrat ob reševanju svojega stanovanjskega problema.

Uvaja se tudi posebna olajšava za povrnitev izdatkov za
infrastrukturne storitve, ki presegajo običajne cene za
infrastrukturo v urbanih naseljih in se s tem zmanjša razlike med
mestom in podeželjem (sklep 6. redne seje DZz dne 25. 7. 1997).
Izguba davkov zaradi dodatnih olajšav se kompenzira z
povečanjem davčne stopnje v višjih in najvišjih razredih.
V 5. členu se uvajajo nove stopnje dohodnine tako, da je do
350.936 SIT 0%, naslednja stopnja ostane enake, naslednje pa
se povečujejo progresivno do 5%.

V 7. členu se prilagodi lestvica stopnje davka spremenjeni lestvici
stopnje dohodnine iz 5. člena.

6. člen določa, da zavezancem, ki z nakupom ali gradnjo

9. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Osnova za dohodnino se zmanjša tudi za'

5. člen

1. sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je
Republika Slovenija in katerih vračilni rok je daljši od 12 mesecev;
2. sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske hise ali
stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, za
vzdrževanje teh objektov in odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir za invalida v teh objektih;
3. sredstva, ki jih lastnik naravne znamenitosti ali kulturnega
spomenika vloži v njegovo vzdrževanje v letu, za katero se
dohodnina odmerja, na podlagi dokumentacije izvajalca del, s
katerim je strokovna organizacija za varstvo naravne in kulturne
dediščine soglašala in na podlagi njene ugotovitve, da so izvedena
dela prispevala k ohranjanju naravovarstvenih ali spomeniških
lastnosti nepremičnine, ter sredstva, vložena v nakup likovnih
del, leposlovnih krtjig ter plošč umetniške vrednosti; če davčni
organ dvomi, da gre za takšne predmete, da o tem mnenje minister za kulturo;
4. prispevke in premije, namenjene za povečanje socialne varnosti
zavezanca na področjih pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja, plačane
pravnim osebam s sedežem na območju Republike Slovenije, ter
znesek sredstev, vloženih v nakup zdravil, zdravstvenili in
ortopedskih pripomočkov;
5. sredstva za nakup učbenikov in druge strokovne literature ter
programske opreme;
6. plačane zneske za šolnine (npr. glasbeno, jezikovno,
podiplomsko izobraževanje itd.)
7. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v
naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene,
raziskovalne, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so
izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane
za opravljanje takšnih dejavnosti, ter navedeni prispevki oziroma
darila, izplačana invalidskim organizacijam;
8. plačani znesek sredstev, ki jih zavezanec v skladu s pogodbo
nameni za izgradnjo ali obnovo objektov komunalne infrastrukture,
ki se gradijo na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj;
9. plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s predpisi
o samoprispevku;
10. plačane članarine političnim strankam in sindikatom;
11. sredstva, vložena v deleže in delnice pravnih oseb, ki so
namenjena izključno razvoju znanosti in tehnologije;

Dohodnino plačuje fizična oseba s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji (rezident), ki ima v posameznem koledarskem
letu na njenem območju dohodke iz 2. člena tega zakona (v
nadaljnjem besedilu: zavezanec) razen, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije,
če je bivala na njenem območju nepretrgoma najmanj šest
mesecev in je na tem območju dosegala dohodke iz 2. člena tega
zakona.
7. člen
Osnova za dohodnino se zmanjša za znesek, ki znaša 11%
letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za
katero se odmerja dohodnina.
8. člen
Osnova za dohodnino iz prejšnjega člena se zmanjša še za:
- letno poprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za
katero se dohodnina odmerja, invalidom s 100% telesno okvaro,
če jim je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi
odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega upravnega
organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov;
- 40% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v
letu, za katero se dohodnina odmerja, zavezancem, ki so imeli
prejemke iz naslova plačila za začasno ali občasno opravljanje
dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih
organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi
pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja;
- 8% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu,
za katero se dohodnina odmerja, zavezancem po dopolnjenem
65. letu starosti.
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12. znesek sredstev, ki jih lastnik vloži v obnovo denacionaliziranoga premoženja do višine valorizirane zmanjšane vrednosti
denacionaliziranoga premoženja v primerjavi z vrednostjo
premoženja ob podržavljenju.
13. znesek vplačil v denarju za delnice in za vložke gospodarskih
družb ter za deleže zadrug, vpisanih v sodni register v Republiki
Sloveniji;
14. sredstva, vložena v nakup proizvodov, ki zmanjšujejo porabo
pitne vode, električne energije in so tudi po drugih kriterijih
prijaznejši do okolja; kriterije določi Vlada Republike Slovenije.

Zmanjšanje osnove za namene po tem členu lahko znaša največ
3% osnove za dohodnino iz 6 člena tega zakona, razen
zmanjšanja po 9. točki prvega odstavka tega člena.

Zmanjšanje osnove po 1. in 11. točki prejšnjega odstavka se
prizna za vsak vrednostni papir samo enkrat.

Stopnje dohodnine so:

če znaša letna osnova SfT
nad
770.355
1540.710
2.311.066
3.081.421
4.622,131

Zmanjšanje osnove za namene po tem členu se zavezancu prizna
pod pogojem, da so bila sredstva porabljena osebno za
zavezanca in da so bila dokazana z dokumenti, ki glasijo na
njegovo ime.
12. člen

znaša davek

do

SIT

SIT

770.355
1.540.710
2.311.066
3.081.421
4.622.131

17%
130.960 + 35% nad 770.355
400.584 + 37% nad 1.540.710
685.616 + 40% nad2.3l1.06G
993.758 + 45% nad 3.081.421
1.687.078 + 50% nad 4.622,131

Valorizirane zneske ugotovi minister za finance in jih objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Zneski iz prejšnjega odstavka se valorizirajo s koeficientom
porasta poprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji
po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko leta, za
katero se opravi valorizacija, glede na predhodno leto.

18. člen
Stopnje davka od osebnih prejemkov so:

če znaša osnova za davek
poprečne plače predpreteklega
meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji
{v nadaljnjem besedilu: pop.MP)
nad
do
znaša davek

50%
100%
150%
200%
300%

50%
100%
150%
200%
300%

17%
50%pop.MP* 17% +
50%pOp.MP* 52% +
50%pop.MP* 89% +
50%pop.MP*129% +
50% pop. MP*219% +

Če se plača oziroma pokojnina izplača v več delih, se ob izplačilu
zadnjega dela plače oziroma pokojnine ugotovi višina mesečne
plače oziroma pokojnine in izvrši obračun davka ter poračun
plačanega davka od posameznih delov plače oziroma pokojnine.

35%
37%
40%
45%
50%

nad
nad
nad
nad
nad

50%pop.MP
100%pop.MP
150%pop.MP
200%pop.MP
300%pop.MP

Če se prejemki, ki se vštevajo v osnovo za davek, izplačajo za
več mesecev skupaj, se davek obračuna od celotnega prejemka
po poprečni stopnji davka od enomesečnega prejemka.
Stopnja davka od osebnih prejemkov iz tretje in četrte alinee 15.
člena tega zakona je 25%.
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