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Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23/4-1998 določila
besedilo:

na železnico, kar je stalno izražena potreba ljudi, ki žive ob
cestah, ter pomembno okoljevarstveno vprašanje.

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.D., IZ
NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE
GRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE V SMERI PUCONCIHODOŠ-DRŽAVNA MEJA,

Med pogoji za hitri postopek so opredeljene izredne potrebe
države. V rokovno določenih mednarodnih obveznostih države,
v gospodarskih interesih slovenskega gospodarstva, v interesu
države za vključitev v mednarodne blagovne tokove, v
ustvarjanju okolju prijaznejših razmer in v ustvarjanju življenju
prijaznejšega bivalnega okolja so dani razlogi, ki utemeljujejo
izredne potrebe države. Ker je mogoče izvajanje gradnje proge
zagotoviti le s posojili, za katera da poroštvo država, je
utemeljen sprejem Zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih
za financiranje gradnje železniške proge v smeri PuconciHodoš-državna meja po hitrem postopku.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Odvijanje gradnje neposredne železniške povezave Republike
Slovenije z Republiko Madžarsko v skladu z dogovorjenim
časovnim razporedom in njenim pravočasnim dokončanjem,
ki temelji na podpisani in ratificirani mednarodni pogodbi, je
vsekakor izjemnega pomena za slovensko gospodrstvo in za
mednarodni ugled države ter za uresničevanje s to pogodbo
povezane materialne odgovornosti.

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:

Dograditev te proge je obenem pogoj za boljšo povezanost
slovenskega železniškega omrežja z evropskim železniškim
omrežjem in s tem povezano pritegnitvijo blagovnih tokov.

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

Enako velja za preusmeritev prometnih blagovnih tokov s cest
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in načrtovanimi potrebnimi finančnimi sredstvi za njeno
uresničevanje, ki ju je sprejela Vlada Republike Slovenije.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA

V proračunu države ni mogoče zagotoviti finančnih sredstev, ki
so v letu 1998 potrebna za nemoteno in pravočasno odvijanje
projekta gradnje proge za neposredno železniško povezavo med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko. Izvajalcu gradnje
proge s predlaganim zakonom omogočamo, da si bo potrebna
sredstva, ki jih ni mogoče zagotoviti neposredno v proračunu
države, zagotovil s posojili. Poroštvo države bo izvajalcu omogočilo
najem potrebnih posojil pod ugodnejšimi pogoji. S temi finančnimi
sredstvi bo mogoče izvesti dela, katerih izvedba je v investicijskem
programu z dinamiko gradnje. Država si na tak način tudi omogoča
prerazporeditev mednarodno sprejetih obveznosti na daljše
časovno obdobje.

Državni zbor Republike Slovenije je s sprejetjem Nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture zavezal
nosilce programa za njegovo realizacijo. V ta program je vključena
tudi gradnja nove proge za neposredno povezavo Slovenije z
Madžarsko na razdalji Puconci-Hodoš-državna meja.
Gradnja nove neposredne železniške povezave med Slovenijo
in Madžarsko na razdalji Puconci-Hodoš-državna meja pomeni
prednost za Slovenijo zato, ker bo to najkrajša zveza med Koprom
in državami vzhodne Evrope, s tem pa bodo ustvarjene tudi boljše
trgovske možnosti za pritegnitev tovora v pristanišče Koper po
slovenskih progah.
Dodatni razlog za gradnjo te proge je tudi povečana možnost
preusmeritve cestnega tovornega prometa, ki poteka po
slovenskih cestah, na železnico. S tem bodo prebivalcem ob
cestah, kjer poteka tovorni promet proti vzhodni Evropi,
zagotovljene boljše življenjske razmere in človeku prijaznejše
okolje, celotni Sloveniji pa izboljšane okoljevarstvene razmere,
saj je železniški pred drugimi vrstami prometa (predvsem cestnim)
prijaznejši do okolja in ohranitve prostora.

3. FINANČNE POSLEDICE
Republika Slovenija je z ratifikacijo Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi
neposredne železniške povezave sprejela obveznost, da bo
financirala gradnjo proge in spremljajočih infrastrukturnih objektov
v delu, ki poteka po slovenskem ozemlju. Vlada Republike Slovenije
je ob upoštevanju sprejetih mednarodnih obveznosti naložila
Ministrstvu za promet in zveze in Ministrstvu za finance, da v
proračunu zagotovita potrebna sredstva. Pristojni ministrstvi
bosta sredstva zagotovili, s predlaganim zakonom pa je dana
možnost za najem kreditov za izvedbo gradnje proge in njeno
pravočasno dokončanje ter za vračanje sredstev v obdobji, ki je
daljše od obdobja gradnje te proge.

Republika Slovenija je v oktobru 1996 z Republiko Madžarsko
podpisala meddržavni sporazum o vzpostavitvi neposredne
železniške povezave. Sporazum je v letu 1997 ratificiral Državni
zbor Republike Slovenije (Zakon o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o
vzpostavitvi neposredne železniške povezave - BHUNZP Uradni list RS, št. 51/97 - Mednarodne pogodbe št. 16/97). V
sporazumu je med drugim opredeljen rok dokončanja proge za
vzpostavitev neposredne železniške povezave, ki obvezuje obe
strani in je četrto četrtletje leta 1999. Vzpostavitvi neposredne
železniške povezave do določenega roka sta zavezani pogodbeni
stranki in za izpolnitev pogodbe tudi odškodninsko odgovorni.

Anuitetni načrt za najeto posojilo in s tem proračunske obveznosti
države za njegovo vračanje so prikazane v prilogi 2.

BESEDILO ČLENOV

Projekt gradnje proge za neposredno železniško povezavo med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko že teče. Investitor
proge je Republika Slovenija in ta mora iz proračuna ali drugih
virov zagotoviti potrebna finančna sredstva za izvedbo projekta
in njegovo dokončanje v roku, ki je predviden z mednarodno
pogodbo.

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih
železnic, d. d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje
železniške proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja.

Načrtovani stroški gradnje so 83.356.000 ECU.V letu 1996 je bilo
za dela porabljeno 61.000 ECU. Leta 1997 je bilo za dela porabljeno
4.433.000 ECU. V proračunu za leto 1998 je zagotovljenih
7.586.000 ECU. Dinamika porabe finančnih sredstev glede na
načrtovano izvedbo del je prikazana v prilogi 1.
t
Za nakup zemljišč, potrebnih za gradnjo proge, je Državni zbor z
Zakonom o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
železniške proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja in
dograditvijo drugega tira železniške proge Koper-Divača (Uradni
list RS, št. 38/96) pooblastil javno podjetje Slovenske železnice,
d.d. S pogodbo, ki ureja modernizacijo, graditev in vzdrževanje
železniške infrastrukture, so te prevzele tudi izvedbo gradnje te
proge. Tako je javno podjetje Slovenske železnice, d.d., izvajalec
gradnje te proge.

Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice, obresti in
stroške posojil, katerih skupna višina glavnic ne presega
71.276.000 ECU v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan uveljavitve zakona, pod temi pogoji:
- rok odplačila glavnice je najmanj 10 let;
- vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega
posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti posojila;
- strošek rezervacije sredstev posojila je lahko največ 0,5 odstotka
od nečrpanega zneska posojila in se obračuna od pogodbeno
določenega datuma črpanja posojila dalje.
2. člen
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije
sklene minister, pristojen za finance, na podlagi sklepa Vlade
Republike Slovenije.

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE
ZAKONA

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

Cilj predlaganega zakona je omogočiti zagotovitev potrebnih
finančnih sredstev za gradnjo proge v skladu z dinamiko gradnje
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OBRAZLOŽITEV
1. člen opredeljuje posojilojemalca, ki mu Republika Slovenija
daje poroštvo, in pogoje za najetje posojila. Zaradi preprečitve
vpliva inflacije in sprememb valutnih tečajev je vrednost glavnice
posojil navedena v ECU.

8. maj 1998

2. člen kol pristojnega za podpis pogodb o poroštvu zakon določa
ministra, pristojnega za finance,
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PRILOGA 1
POTREBNA
SREDSTVA
leto/kvartal

v 000 SIT

v 000 ECU

v 000 ECU

skupaj 1996

11.407

61

skupaj 1997

828.910

4.433

skupaj 1998

2.777.311

14.852

46.737

250

III. kv

1.171.368

6.264

IV. kv

1.559.206

8.338

7.266

skupaj 1999

7.033.070

37.610

37.610

I. kv

1.623.534

8.682

8.682

II. kv

1.879.163

10.049

10.049

III. kv

1.773.134

9.482

9.482

IV. kv

1.757.239

9.397

9.397

skupaj 2000

4.936.800

26.400

26.400

I. kv

2.055.691

10.993

10.993

II. kv

1.606.891

8.593

8.593

III. kv

1.274.218

6.814

6.814

15.587.498

83.356

71.276

I. - II. kv

SKUPAJ:

7.266

1ECU = 187 SIT
CENE APRIL 1998
LETNA INFLACIJSKA STOPNJA V LETIH 1998, 1999 IN 2000
NI UPOŠTEVANA!

V LETIH 1996 IN 1997 JE BILO PORABLJENIH 4.494.000 ECU
V PRORAČUNU ZA LET01998 JE ZAGOTOVLJENIH
1.418.590 000 SIT, KAR ZNAŠA 7.586.000 ECU.

ZA IZVEDBO INVESTICIJE DODATNO POTREBUJEMO ŠE
71.276.000 ECU.
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AMORTIZACIJSKI NAČRT
Kredit : 71.276.000 ECU
Odplačilna doba : 13 let z vključenim 3 letnim moratorijem
Obrestna mera : 6,575 % letno
Datum

Črpanje

30.11.1998
28.02.1999
31.05.1999
31.08.1999

7.266.000,00
8.682.000,00
10.049.000,00
9.482.000,00

30.11.1999

9.397.000,00

28.02.2000

10.993.000,00

31.05.2000
31.08.2000
30.11.2000
31.05.2001
31.08.2001
31.05.2002
31.08.2002
31.05.2003
31.08.2003

8.593.000,00
6.814.000,00

Glavnica

Obresti

Skupaj

381.580,13

381.580,13

1.009.114,57

1.009.114,57

1.655.995,94

1.655.995,94

31.05.2004
31.08.2004
31.05.2005
31.08.2005
31.05.2006
31.08.2006

3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00

2.231.193,38
2.343.198,50
2.343.198,50
2.343.198,50
2.343.198,50
2.343.198,50
2.343.198,50
2.226.038,50
2.108.878,65
1.991.718,73
1.874.558,80
1.757.398,88
1.640.238,95

2.231.193,38
2.343.198,50
2.343.198,50
2.343.198,50
2.343.198,50
2.343.198,50
5.906.998,50
5.789.838,50
5.672.678,65
5.555.518,73
5.438.358,80
5.321.198,88
5.204.038,95

31.05.2007

3.563.800,00

1.523.079,03

5.086.879,03

31.08.2007

3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00

1.405.919,10
1.288.759,18

4.969.719,10

31.05.2008
31.08.2008
31.05.2009
31.08.2009
31.05.2010
31.08.2010
31.05.2011

1.171.599,25
1.054.439,33
937.279,40
820.119,48
702.959,55

4.735.399,25
4.618.239,33
4.501.079,40
4.383.919,48
4.266.759,55

3.563.800,00

585.799,63

4.149.599,63

31.08.2011

3.563.800,00

468.639,70

4.032.439,70

31.05.2012
31.08.2012
31.05.2013

3.563.800,00
3.563.800,00
3.563.800,00
71.276.000,00

351.479,78
234.319,85
117.159,63

3.915.279,78
3.798.119,85
3.680.959,63
112.873.460,44

SKUPAJ:
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41.597.460,44

4.852.559,18
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Predlog zakona o

TROŠARINAH

(ZTro)

- EPA 1555 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23/4-1998 določila
besedilo:

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O TROŠARINAH,

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Nevenka BEČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance,
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 4.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 7/5-1997 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
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

SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
(pripadnost trošarin)

1. člen
(vsebina zakona)

Prihodki od trošarin pripadajo proračunu Republike Slovenije.

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja
trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter
mineralnih olj (v nadaljnjem besedilu: trošarinski izdelki), ki se
na območju Republike Slovenije sprostijo v porabo.
(2) Območje Republike Slovenije pomeni ozemlje pod suverenostjo Republike Slovenije, vštevši zračni prostor in morska
območja, nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost ali
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom.

4. člen
(definicije)
Za namene tega zakona imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
1. trošarinski zavezanec je proizvajalec oziroma uvoznik
trošarinskih izdelkov oziroma oseba, na katero se v skladu s
tem zakonom lahko prenese trošarinska obveznost;
2. imetnik trošarinskega dovoljenja je fizična oziroma pravna
oseba, ki pridobi trošarinsko dovoljenje carinskega organa,
da v okviru opravljanja svoje dejavnosti v trošarinskem
skladišču proizvaja, obdeluje, predeluje, dodeluje (v nadaljnjem
besedilu: proizvaja), skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske
izdelke pod režimom odloga plačila trošarine;
3. trošarinsko dovoljenje je odločba, ki jo izda carinski organ
pravni oziroma fizični osebi, da lahko v okviru opravljanja
svoje dejavnosti, v trošarinskem skladišču proizvaja, skladišči,
prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga

2. člen
(obseg obdavčitve)
(1) Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih
na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Slovenije) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v Slovenijo.
(2) Uvoz trošarinskih izdelkov je vsak vnos trošarinskih izdelkov
v Slovenijo, če ni s tem zakonom drugače določeno.

8. maj 1998

9

poročevalec, št. 30

(5) Pri prenehanju veljavnosti dovoljenja oproščenega
uporabnika, razen v primerih iz šestega in sedmega odstavka
tega člena, je plačilo trošarine za izdelke, ki so na zalogi in
skladiščeni v obratu oproščenega uporabnika, odloženo do
30. dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo veljati.
(6) Če trošarinsko skladišče ali oproščeni uporabnik preneha
poslovati zaradi likvidacije oziroma stečaja, je plačilo trošarine
še naprej odloženo, dokler trošarinski izdelki, ki so na zalogi
na dan začetka postopka stečaja ali likvidacije, niso sproščeni
v porabo v postopku likvidacije ali stečaja oziroma, dokler so
skladiščeni vtem ali drugem trošarinskem skladišču ali obratu
oproščenega uporabnika, toda največ do dneva, ko so
trošarinski izdelki odpremljeni upniku na podlagi sklepa o
razdelitvi premoženja.
(7) Če trošarinsko dovoljenje ali dovoljenje oproščenega
uporabnika trošarinskih izdelkov preneha veljati zaradi
združitve, je plačilo trošarine še naprej odloženo, dokler niso
trošarinski izdelki, ki so na zalogi, sproščeni v porabo v
postopku združitve ali dokler so skladiščeni v drugem
trošarinskem skladišču oziroma obratu oproščenega
uporabnika ali, dokler niso odpremljeni, toda največ do 180.
dneva, ki sledi dnevu prijave združitve za vpis v register.

plačila trošarine;
4. trošarinsko skladišče je eden ali več med seboj povezanih
ograjenih površin ali prostorov, ki tvorijo tehnološko enoto,
kjer imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja, skladišči,
prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga
plačila trošarine in, ki mora biti vidno označena in fizično ločena
od preostalih površin ali prostorov;
5. režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša na
proizvodnjo, skladiščenje in gibanje trošarinskih izdelkov, na
podlagi katere je obveznost za plačilo trošarine odložena;
6. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov je fizična oziroma
pravna oseba, ki pod pogoji, določenimi s tem zakonom, pridobi
dovoljenje carinskega organa, da lahko v okviru svoje
dejavnosti za namene iz 44. in 55. člena tega zakona nabavlja
trošarinske izdelke brez plačila trošarine (v nadaljnjem
besedilu: oproščeni uporabnik);
7. obrat oproščenega uporabnika je prostor, naprava oziroma
oprema, v kateri so hranjeni trošarinski izdelki, ki jih je
oproščeni uporabnik nabavil za potrebe svoje dejavnosti brez
plačila trošarine;
8. uvoznik trošarinskih izdelkov je carinski dolžnik, določen v
skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik trošarinskih
izdelkov iz tujine.

PREVOZ TROŠARINSKIH IZDELKOV POD REŽIMOM
ODLOGA PLAČILA TROŠARINE, TROŠARINSKI
DOKUMENT

NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI
5. člen
(kdaj nastane trošarinska obveznost)
(1)
1.
2.
(2)

7. člen
(prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine)

Trošarinska obveznost nastane, ko so:
trošarinski izdelki proizvedeni v Sloveniji;
trošarinski izdelki uvoženi v Slovenijo.
Trošarinska obveznost se lahko prenese od proizvajalca
oziroma uvoznika na imetnika trošarinskega dovoljenja
oziroma oproščenega uporabnika ob pogojih in na način,
določenim s tem zakonom.

(1) Trošarinski izdelki se lahko prevažajo pod režimom odloga
plačila trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skladišče, iz
obrata oproščenega uporabnika v trošarinsko skladišče ter
pri uvozu v trošarinsko skladišče;
2. iz trošarinskega skladišča v obrat oproščenega uporabnika
ter pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika;
3. iz trošarinskega skladišča v izvoz;
4. če je za njih takoj po vnosu v Slovenijo dovoljena začasna
hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek, postopek
carinskega skladiščenja (razen v prosto carinskih
prodajalnah), uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga,
predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza ali,
če so vnešeni v prosto carinsko cono.
(2) Za prevoz trošarinskih izdelkov, ki so uvoženi za namene
oproščenega uporabnika, mora uvoznik carinskemu organu
predložiti izjavo oproščenega uporabnika, da še ni izkoristil
količinske omejitve iz dovoljenja.
(3) Prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila
trošarine je dovoljen samo, če ga spremlja trošarinski
dokument, razen če je s tem zakonom ali na njegovi podlagi
izdanim predpisom drugače določeno.
(4) Prejšnji odstavek se nanaša na prevoz vseh trošarinskih
izdelkov, tudi, če je za njih predpisana trošarina po stopnji 0.

REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE
6. člen
(režim odloga plačila trošarine)
(1) Plačilo trošarine se odloži, če:
1. se proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov opravlja
v trošarinskem skladišču;
2. so trošarinski izdelki skladiščeni v obratu oproščenega
uporabnika;
3. se trošarinski izdelki prevažajo pod pogoji, določenimi s tem
zakonom.
(2) Pri uvozu trošarinskih izdelkov se plačilo trošarine odloži, če
je za njih takoj po vnosu v Slovenijo dovoljena začasna hramba
ali je zanje začet carinski tranzitni postopek, postopek
carinskega skladiščenja (razen skladiščenja v prosto carinskih
prodajalnah), uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga,
predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza, ali
so vnešeni v prosto carinsko cono.
(3) Če so uvoženi trošarinski izdelki sproščeni v prost promet v
skladu s carinskimi predpisi, se plačilo trošarine odloži, če so
neposredno po sprostitvi v promet, vnešeni v trošarinsko
skladišče ali v obrat oproščenega uporabnika.
(4) Pri prenehanju veljavnosti trošarinskega dovoljenja, razen v
primerih iz šestega in sedmega odstavka tega člena, je plačilo
trošarine za trošarinske izdelke, ki so na zalogi, odloženo do
30. dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo veljati, razen, če
so bili trošarinski izdelki pred potekom tega roka sproščeni v
porabo oziroma, če so bili odpremljeni v drugo trošarinsko
skladišče ali v obrat oproščenega uporabnika.
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8. člen
(trošarinski dokument)
(1) Trošarinski dokument je listina, ki spremlja prevoz trošarinskih
izdelkov, s katero se dokazuje gibanje trošarinskih izdelkov
pod režimom odloga plačila trošarine, odprema iz oziroma
prejem trošarinskih izdelkov v trošarinsko skladišče, odprema
in prejem trošarinskih izdelkov oproščenemu uporabniku in
izvoz trošarinskih izdelkov ter vrsta in količina trošarinskih
izdelkov pod tem režimom.
(2) Trošarinski dokument mora izdati vsaka oseba, ki prevaža
trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine.
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3. so bili uporabljeni za namene carinske kontrole;
4. so bili predloženi in uporabljeni za namene kontrole kvalitete,
ki jo v trošarinskem skladišču opravljajo pooblaščene osebe;
5. so bili uničeni pod nadzorom carinskega organa;
6. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za katerega
imetnik trošarinskega dovoljenja dokaže, da je nastal zaradi
višje sile (razen kraje) ali, da je neločljivo povezan s procesom
proizvodnje, skladiščenja in prevoza izdelkov;
7. je bil alkohol popolnoma denaturiran v skladu s 44. členom
tega zakona;
8. so bili tobačni izdelki denaturirani in uporabljeni za industrijske
oziroma hortikulturne namene.
(3) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine odpusti:
1. ko so trošarinski izdelki odposlani in skladiščeni v
trošarinskem skladišču in, če je imetnik trošarinskega
dovoljenja potrdil prejem pošiljke na izvodu trošarinskega
dokumenta;
2. če so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene iz 44. ali
55. člena tega zakona in so določeni v dovoljenju carinskega
organa iz 27. člena tega zakona.
(4) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine odpusti, če:
1. so bili trošarinski izdelki uporabljeni kot vzorci za analize v
zvezi s testiranjem proizvodnje v njegovih proizvodnih
prostorih ali skladišču;
2. so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene carinske
kontrole;
3. so bili trošarinski izdelki predloženi in uporabljeni za namene
kontrole kvalitete, ki jo v njegovih proizvodnih prostorih ali
skladišču opravljajo pooblaščene osebe;
4. so bili trošarinski izdelki uničeni pod nadzorom carinskega
organa;
5. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za katerega
dokaže, da je nastal zaradi višje sile (razen kraje) in
primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom proizvodnje,
skladiščenja in prevoza izdelkov, za katerega proizvodnjo so
bili trošarinski izdelki porabljeni.
(5) Imetniku trošarinskega dovoljenja se odpusti plačilo trošarine
po 2. do 6. točki drugega odstavka tega člena, oproščenemu
uporabniku pa po 1. do 5. točki prejšnjega odstavka pod
pogojem, da imetnik pridobi dovoljenje carinskega organa.
(6) Uvozniku se plačilo trošarine odpusti:
1. v primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona, če v
roku 15 dni prejme potrditev imetnika trošarinskega dovoljenja
oziroma oproščenega uporabnika, da je prevzel pošiljko;
2. če dokaže, da so trošarinski izdelki, ki so bili uvoženi v okviru
carinskega odložnega postopka, dejansko iznešeni iz
Slovenije.
(7) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona
se plačilo trošarine odpusti, če so trošarinski izdelki
skladiščeni v drugem trošarinskem skladišču in to na
trošarinskem dokumentu potrdi imetnik trošarinskega
dovoljenja tega drugega trošarinskega skladišča.
(8) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona
se plačilo trošarine odpusti, če:
1. so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo, in je bila trošarina
plačana s strani kupca; če so bili trošarinski izdelki v postopku
stečaja in likvidacije prodani imetniku trošarinskega dovoljenja
ali oproščenemu uporabniku, in je skladiščenje potrjeno v
trošarinskem dokumentu;
2. so bili trošarinski izdelki odpremljeni iz trošarinskega skladišča
ali obrata oproščenega uporabnika upniku (na podlagi
razdelitve premoženja) in je bila hkrati plačana trošarina ali,
če je upnik - imetnik trošarinskega dovoljenja, potrdil prejem
pošiljke na trošarinskem dokumentu.
(9) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz sedmega odstavka 6. člena tega zakona se
plačilo trošarine odpusti, če so bili trošarinski izdelki

(3) Trošarinski dokument mora biti izstavljen v 4 izvodih, če ni s
tem zakonom drugače določeno, in sicer:
1. en izvod obdrži pošiljatelj;
2. en izvod spremlja blago in je za prejemnika;
3. en izvod spremlja blago in ga prejemnik podpisanega vrne
pošiljatelju oziroma carinskemu organu;
4. en izvod je namenjen nadzornemu organu namembnega
območja.
9. člen
(potrditev prejema pošiljke in potrditev izvoza)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja in oproščeni uporabnik, ki
prejmeta trošarinske izdelke, morata potrditi prejem pošiljke
imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma oproščenemu
uporabniku, ki sta pošiljko odpremila, carinskemu organu pa
prejem pošiljke, ki jima jo je odpremil uvoznik.
(2) Prejemnik pošiljke iz prejšnjega odstavka potrdi prejem
pošiljke na izvodu trošarinskega dokumenta in označi, da je
vsebina pošiljke preverjena ter ga mora najkasneje v 15 dneh
po prejemu pošiljke vrniti pošiljatelju.
(3) Izvoz trošarinskih izdelkov potrdi carinski organ na
trošarinskem dokumentu, ko se izdelki dejansko iznesejo iz
carinskega območja Slovenije.
10. člen
(oblika in vsebina trošarinskega dokumenta)
(1) Obliko in vsebino trošarinskega dokumenta predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Minister, pristojen za finance, lahko predpiše poenostavitev
postopka odpošiljanja trošarinskih izdelkov med trošarinskimi
skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja ali, kadar
gre za večkratno odpošiljanje istemu prejemniku.
(3) Ce tehnične možnosti to dopuščajo, lahko carinski organ
dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za elektronsko
izmenjavo podatkov.
PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA
TROŠARINE
11. člen
(prenehanje režima odloga plačila trošarine)
Režim odloga plačila trošarine preneha:
1. ko je imetniku trošarinskega dovoljenja, oproščenemu
uporabniku oziroma uvozniku odpuščeno plačilo trošarine;
2. ko trošarina zapade v plačilo.
12. člen
(odpustitev plačila trošarine)
(1) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošarine odpusti:
1. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v trošarinskem skladišču
drugega imetnika trošarinskega dovoljenja in je ta potrdil prejem
pošiljke na izvodu trošarinskega dokumenta;
2. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v obratu oproščenega
uporabnika in je ta potrdil prejem pošiljke na izvodu
trošarinskega dokumenta;
3. ko so trošarinski izdelki izvoženi in je carinski organ na
trošarinskem dokumentu potrdil, da so dejansko iznešeni iz
carinskega območja Slovenije v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošarine od
trošarinskih izdelkov, ki so bili skladiščeni v njegovem
trošarinskem skladišču odpusti, če:
1. so bili uporabljeni kot osnovni material za proizvodnjo drugih
trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;
2. so bili uporabljeni kot vzorci za analize v zvezi s testiranjem
proizvodnje oziroma za znanstvene namene;
8. maj 1998
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15. člen
(drugi primeri nastanka obveznosti za plačilo
trošarine)

skladiščeni v drugem trošarinskem skladišču ali obratu
oproščenega uporabnika, in je to potrjeno v drugem
trošarinskem dokumentu ali če je bilo premoženje pridobljeno
v obdobju 180 dni od dneva, ki sledi dnevu prijave združitve
za vpis v register in so bili trošarinski izdelki odpremljeni za ta
namen, trošarina pa plačana v istem času.

Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko:
1. carinski organ proda odvzete trošarinske izdelke, razen če
jih proda imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma
oproščenemu uporabniku;
2. so v postopku združitve trošarinski izdelki sproščeni v porabo
razen, če je kupec imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma
oproščeni uporabnik;
3. se konča postopek združitve, če so trošarinski izdelki
odpremljeni upniku, razen če je upnik imetnik trošarinskega
dovoljenja oziroma oproščeni uporabnik;
4. so v postopku likvidacije oziroma stečaja sproščeni v porabo
oziroma ko so odpremljeni upniku, razen če je upnik imetnik
trošarinskega dovoljenja oziroma oproščeni uporabnik;
5. je ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, razen za
primanjkljaj, za katerega imetnik trošarinskega dovoljenja
carinskemu organu dokaže, da je nastal zaradi višje sile ali
daje neločljivo povezan s procesom proizvodnje, skladiščenja
ali prevoza trošarinskih izdelkov;
6. kupec uporabi mineralna olja, ki jih je nabavil po znižani stopnji
za druge namene, kot za namene, za katere je predpisana
znižana stopnja trošarine.

NASTANEK OBVEZNOSTI ZA PLAČILO TROŠARINE
13. člen
(nastanek obveznosti za plačilo trošarine)
(1) Obveznost za plačilo trošarine nastane takrat, ko se
trošarinski izdelki sprostijo v porabo. Za sprostitev trošarinskih
izdelkov v porabo se šteje:
- vsaka odprema trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča ali/in iz obrata oproščenega uporabnika trošarinskih
izdelkov, razen če so trošarinski izdelki odpremljeni: drugemu
trošarinskemu skladišču oziroma drugemu obratu oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov, carinskemu skladišču
(razen prosto carinski prodajalni), prosto carinski coni, v
carinskem tranzitnem postopku oziroma v izvoz ter
- vsaka odprema iz proizvodnega obrata trošarinskega
zavezanca, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja.
(2) Pri odpremi trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča
ali iz obrata oproščenega uporabnika, za katero ni v roku 15
dni od dneva odpreme potrjeno, da je pošiljka prispela na
namembni kraj, nastane obveznost za plačilo trošarine
šestnajsti dan po dnevu odpreme.
(3) Če oproščeni uporabnik uporabi trošarinske izdelke za
namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine,
nastane obveznost za plačilo trošarine zadnji dan v mesecu,
v katerem so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo.
(4) Od trošarinskih izdelkov, ki so bili v trošarinskem skladišču
porabljeni kot surovina za proizvodnjo drugih izdelkov
oziroma, ki so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo oziroma
gorivo za ogrevanje ter od primanjkljaja trošarinskih izdelkov,
razen od primanjkljaja iz 6. točke drugega odstavka 12. člena
tega zakona, nastane obveznost za plačilo trošarine zadnji
dan v mesecu, v katerem so bili trošarinski izdelki porabljeni
oziroma v katerem je bil ugotovljen primanjkljaj.
(5) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi četrtega
in petega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti plačana
30. dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če oseba, ki ji je
prenehala veljavnost dovoljenja, ni prejela kopije trošarinskega
dokumenta od prejemnika trošarinskih izdelkov.
(6) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi šestega
odstavka 6. člena tega zakona, mora biti plačana 30. dan po
poteku veljavnosti dovoljenja, če oseba, ki ji je prenehala
veljavnost dovoljenja, ni prejela kopije trošarinskega
dokumenta od prejemnika trošarinskih izdelkov.
(7) Trošarinski zavezanec mora plačati trošarino od predpisanih
osnov po stopnjah oziroma zneskih, ki veljajo na dan nastanka
obveznosti za plačilo trošarine.

16. člen
(nezakonita proizvodnja in nezakonit uvoz)
Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko so
trošarinski izdelki:
1. nezakonito proizvedeni, pridobljeni, v posesti, prevažani,
uporabljeni ali porabljeni oziroma sproščeni v porabo;
2. nezakonito uvoženi in zanje ni bil odobren odlog plačila
trošarine, razen v primeru, da fizična oseba, ki ne opravlja
dejavnosti v zvezi s trošarinskimi izdelki dokaže, da je
trošarinske izdelke pridobila v dobri veri.
PLAČNIKI TROŠARINE
17. člen
(opredelitev plačnikov trošarine)
(1) Oseba, ki mora plačati trošarino, je proizvajalec trošarinskih
izdelkov in uvoznik trošarinskih izdelkov, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(2) Proizvajalec trošarinskih izdelkov po prvem odstavku tega
člena je tudi fizična oseba, ki ima v lasti oziroma uporabi
opremo in surovine za proizvodnjo alkohola oziroma alkoholnih
pijač, katere letna proizvodnja presega količine, dovoljene za
lastno rabo.
(3) Poleg oseb iz prvega in drugega odstavka tega člena, je
plačnik trošarine tudi:
1. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki uporabi
trošarinske izdelke za namene, za katere ni predpisana
oprostitev plačila trošarine;
2. kupec, prejemnik trošarinskih izdelkov iz 1. točke 15. člena
tega zakona;
3. kupec iz 2. točke 15. člena tega zakona;
4. upnik iz 3. točke 15. člena tega zakona;
5. upnik iz 4. točke 15. člena tega zakona;
6. oseba, ki nezakonito proizvede ali uvozi trošarinske izdelke
v smislu 16. člena tega zakona;
7. kupec, ki mineralna olja, ki -jih je nabavil po znižani stopnji
trošarine, uporabi za druge namene, kot za namene, za katere
je predpisana znižana stopnja trošarine.

14. člen
(nastanek obveznosti za plačilo trošarine pri uvozu)
(1) Pri uvozu trošarinskih izdelkov nastane obveznost za plačilo
trošarine kot da bi bila trošarina uvozna dajatev, razen v
primerih, ko je plačilo trošarine odloženo v skladu s tem
zakonom.
(2) Trošarinski zavezanec mora plačati trošarino od predpisanih
osnov po stopnjah oziroma zneskih, ki veljajo na dan nastanka
obveznosti za plačilo trošarine.
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(3) Trošarinsko dovoljenje se ne sme prenašati na druge osebe.
(4) Trošarinsko dovoljenje se lahko nanaša na eno ali več
trošarinskih skladišč.
(5) V trošarinskem dovoljenju mora biti navedeno: lokacija
trošarinskega skladišča oziroma skladišč; pogoji za delovanje
trošarinskega skladišča oziroma skladišč; vrste trošarinskih
izdelkov, ki se lahko v trošarinskem skladišču proizvajajo,
skladiščijo in odpremljajo; druge obveznosti imetnika
trošarinskega dovoljenja do carinskega organa; način
zavarovanja plačila trošarine; kateri carinski organ je pristojen
za nadzor ter obdobje, za katerega je izdano trošarinsko
dovoljenje.
(6) Preden carinski organ izda trošarinsko dovoljenje, mora na
kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo
trošarinskega dovoljenja.
(7) Carinski organ odloči o vlogi za izdajo trošarinskega dovoljenja
v 60 dneh po prejemu popolne vloge.

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA TROŠARINSKIH
SKLADIŠČ
18. člen
(trošarinsko skladišče)
(1) Proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov pod režimom
odloga plačila se lahko opravlja le v trošarinskem skladišču,
za katerega delovanje je carinski organ izdal dovoljenje (v
nadaljnjem besedilu: trošarinsko dovoljenje), če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Trošarinsko skladišče se ustanovi in deluje le na podlagi
trošarinskega dovoljenja.
(3) Podrobnejše pogoje za ustanovitev in delovanje trošarinskega
skladišča, ki so vezani na posamezno vrsto trošarinskih
izdelkov in minimalni obseg poslovanja ter prometa v bodočem
trošarinskem skladišču, predpiše minister, pristojen za finance.

22. člen
(obveznosti imetnika trošarinskega dovoljenja)

19. člen
(kdo lahko zaprosi za trošarinsko dovoljenje)

(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora:
1. zagotoviti ustrezno varovanje trošarinskih izdelkov v
trošarinskem skladišču; nadzirati vse postopke, vključno z
odpremljanjem in prejemanjem trošarinskih izdelkov;
ugotavljati izgube oziroma primanjkljaje; raziskati kakršnokoli
nepravilnost v poslovanju trošarinskega skladišča;
2. zagotoviti vse, kar je potrebno za nemoteno opravljanje
nadzora;
3. voditi evidence zalog trošarinskih izdelkov po vrsti in količini
in evidenco gibanja trošarinskih izdelkov za vsako trošarinsko
skladišče ter nadzornemu carinskemu organu predložiti
mesečni obračun trošarine ter mesečni popis zalog;
4. obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov, ki
jih je navedel v vlogi za izdajo trošarinskega dovoljenja;
5. v primeru statusne spremembe, širitve, omejitve ali opustitve
dejavnosti ali ustanovitve in delovanja novih trošarinskih
skladišč, zaprositi carinski organ za spremembo trošarinskega dovoljenja.
(2) Če carinski organ ugotovi, da imetnik trošarinskega dovoljenja
ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka, določi rok za
odpravo nepravilnosti.
(3) Podrobnejše določbe o vsebini in načinu vodenja evidenc iz
3. točke prvega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za finance.

(1) Za trošarinsko dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. neodvisno (samostojno) opravlja dejavnost v zvezi s
trošarinskimi izdelki v skladu s predpisanimi pogoji;
2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnecja knjigovodstva;
3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvidacije;
5. predloži zavarovanje plačila trošarine v skladu s tem zakonom;
6. izpolnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov, ki
zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
(2) Trošarinskega dovoljenja carinski organ ne sme izdati osebi,
ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje davčne
zatajitve.
20. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje izda carinski organ na podlagi pisne
vloge.
(2) Iz pisne vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
predvsem naslednji podatki: opis dejavnosti in vrsta
trošarinskega izdelka, za katero se zahteva trošarinsko
dovoljenje; predvidene količine letne proizvodnje, količine
proizvedenih ter količine skladiščenih izdelkov na zalogi; ime
in identifikacija osebe, ki je zaprosila za izdajo trošarinskega
dovoljenja; dokumentacija, iz katere mora biti razviden popolen
opis dela računovodskega sistema v skladu z zakonom, ki
ureja davčni postopek; podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev za izvajanje nadzora pristojnih organov; narava in
opis posameznih proizvodnih postopkov, vključno s podatki
o napravah, ki omogočajo merjenje proizvedenih, predelanih,
skladiščenih in odpremljenih količin trošarinskih izdelkov;
lokacija in opis prostorov; način odpremljanja trošarinskih
izdelkov; izjava, da izpolnjuje pogoje iz 6. točke prvega
odstavka 19. člena tega zakona.
(3) Za merilne naprave po prejšnjem odstavku, mora oseba, ki
prosi za trošarinsko dovoljenje, pridobiti odobritev tipa oziroma
overitev pri ministrstvu, pristojnem za meroslovje.

23. člen
(zavarovanje plačila trošarine)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora za zavarovanje
izpolnitve obveznosti za plačilo trošarine predložiti carinskemu
organu instrument za zavarovanje plačila trošarine v skladu
s tem zakonom.
(2) Instrument za zavarovanje plačila trošarine se obvezno
predloži za izdelke, ki se odpremljajo, za izdelke, ki se
proizvajajo, skladiščijo in prejemajo v trošarinskem skladišču,
pa na zahtevo carinskega organa.
(3) Višina zneska instrumenta za zavarovanje plačila trošarine
praviloma ne sme biti nižja od trošarinskega dolga v davčnem
obdobju.
(4) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več trošarinskih
skladišč, zavarovanje pa se nanaša na vsa trošarinska skladišča, se višina zavarovanja določi na podlagi povprečnega
dolga v davčnem obdobju.
(5) Imetniku trošarinskega dovoljenja ne pripadajo obresti od
gotovinskega pologa, ki je položen v zavarovanje.
(6) Kadar carinski organ v zvezi z odobritvijo carinsko dovoljene
rabe ali uporabe trošarinskih izdelkov zahteva zavarovanje
plačila carinskega dolga v skladu s carinskimi predpisi, se

21. člen
(trošarinsko dovoljenje)
(1) Trošarinsko dovoljenje se lahko izda, če so izpolnjeni
prostorski, tehnični in ekonomski pogoji, določeni na podlagi
tega zakona.
(2) Trošarinsko dovoljenje se izda na ime vložnika zahtevka iz
19. člena tega zakona.
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6. izpolnjuje druge pogoje, določene s tem zakonom.
(3) Dovoljenja po tem členu carinski organ ne sme izdati osebi, ki
je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje davčne
zatajitve.
(4) Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega odstavka
tega člena, lahko pridobi dovoljenje, če izpolnjuje še naslednje
pogoje:
1. da je proizvodni prostor, skladišče oziroma drug prostor za
skladiščenje trošarinskih izdelkov organiziran in opremljen
tako, da omogoča varno skladiščenje in uporabo pridobljenih
trošarinskih izdelkov ter pravilno merjenje zalog teh izdelkov;
2. da knjigovodsko spremljanje izdelkov zagotavlja natančen
vpogled v porabo trošarinskih izdelkov in stanje zalog
izdelkov, za katere proizvodnjo so bili trošarinski izdelki
uporabljeni;
3. da so dani materialni pogoji za izvajanje nadzora.
(5) Podrobnejše predpise o pogojih iz prejšnjega odstavka, ki so
vezani na posamezno vrsto trošarinskih izdelkov, predpiše
minister, pristojen za finance.
(6) V primeru prenehanja dovoljenja se lahko instrument
zavarovanja sprosti šele po tem, ko je bila plačana trošarina
za trošarinske izdelke na zalogi oziroma, ko obveznost za
plačilo trošarine ne more več nastati.
(7) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja
plačila trošarine predpiše minister, pristojen za finance.
(8) Preden caripski organ izda dovoljenje, mora ugotoviti, ali
nameni uporabe trošarinskih izdelkov dejansko ustrezajo
navedbam v vlogi za izdajo dovoljenja, kot tudi normative
porabe trošarinskih izdelkov v proizvodnji drugih izdelkov.
Carinski organ mora na kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni
pogoji za izdajo dovoljenja.
(9) Če carinski organ ugotovi, da oproščeni uporabnik ne
izpolnjuje obveznosti iz tega člena, določi rok za odpravo
nepravilnosti.

predloženi instrument zavarovanja lahko uporablja tudi za
zavarovanje plačila trošarine, če je višina zavarovanja
ustrezna.
(7) Zavarovanje plačila trošarine ni potrebno za trošarinske
izdelke, za katere stopnja trošarine znaša 0.
(8) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega dovoljenja
se lahko instrument zavarovanja sprosti šele po tem, ko je
bila plačana trošarina za trošarinske izdelke na zalogi
oziroma, ko obveznost za plačilo trošarine ne more več
nastati.
(9) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja
plačila trošarine predpiše minister, pristojen za finance.
24. člen
(prenehanje veljavnosti trošarinskega dovoljenja)
(1)
1.
2.
3.
4.
(2)

Trošarinsko dovoljenje preneha veljati:
če imetnik trošarinskega dovoljenja - fizična oseba - umre;
s prenehanjem pravne osebe;
z vrnitvijo trošarinskega dovoljenja;
če carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje.
Carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje, če: imetnik
trošarinskega dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev, ki so
določeni v trošarinskem dovoljenju, zlasti pa: če ne zagotavlja
ustreznega sistem nadzora nad stanjem zalog in če ne opravlja
popisov v rokih, določenih v trošarinskem dovoljenju; če ne
predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine
ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo
trošarinskega dolga; če prenehajo obstajati razlogi in pogoji,
na podlagi katerih je bilo trošarinsko dovoljenje izdano; če je
bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali netočnih
informacij; če ne odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je
določil carinski organ; ko se začne postopek stečaja oziroma
likvidacije; če je bil imetnik trošarinskega dovoljenja
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje davčne zatajitve.
(3) Pritožba zoper odvzem trošarinskega dovoljenja ne zadrži
izvršitve odločbe.
(4) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti trošarinskega
dovoljenja predpiše minister, pristojen za finance.

27. člen
(dovoljenje za oproščenega uporabnika)
(1) Dovoljenje za oproščenega uporabnika izda carinski organ
na podlagi pisne vloge. Carinski organ v roku 30 dni od prejema
popolne vloge obvesti osebo, ki je zaprosila za izdajo
dovoljenja, da predloži instrument zavarovanja plačila
trošarine, ali pa vlogo zavrne. Carinski organ izda dovoljenje
v roku 15 dni po prejemu instrumenta za zavarovanje plačila.
(2) V vlogi za izdajo dovoljenja se podrobneje navede: namen in
način uporabe trošarinskih izdelkov; normativ porabe za vsak
izdelek, pri katerega proizvodnji se porablja; količino
trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovoljenje, toda
največ količino za enoletno proizvodnjo oziroma pričakovano
količino proizvodnje za isto obdobje.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za izdajo.
(4) V dovoljenju carinski organ navede količine trošarinskih
izdelkov, ki se lahko nabavljajo brez plačila trošarine za
predpisane namene v določenem obdobju, ki ne sme biti daljši
od 12 mesecev; kraj, kjer bodo trošarinski izdelki uporabljeni
in namen uporabe. Količine se določi glede na proizvodne
kapacitete in glede na obdobje, na katero se nanaša dovoljenje.
(5) Sprememba količin iz prejšnjega odstavka v obdobju, na
katerega se nanaša dovoljenje in odobritev količine za
naslednje obdobje, je mogoča na podlagi naknadnega
zahtevka.

25. člen
(izdaja dokumentov pri odpremi trošarinskih izdelkov
iz trošarinskega skladišča)
Trošarinski izdelki se lahko odpremijo iz trošarinskega skladišča:
1. pod režimom odloga plačila trošarine, če pošiljko spremlja
trošarinski dokument;
2. v porabo pa z računom oziroma z drugim dokumentom, ki
služi kot račun.
OPROŠČENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV
26. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Oproščeni uporabnik sme nabavljati trošarinske izdelke brez
plačila trošarine le, če za to pridobi dovoljenje carinskega
organa.
(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko zaprosi oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. v skladu s predpisanimi pogoji neodvisno (samostojno)
opravlja dejavnost, pri kateri uporablja trošarinske izdelke za
namene iz 44. ali 55. člena tega zakona;
2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvidacije;
5. pred izdajo dovoljenja predloži instrument zavarovanje plačila
trošarine v skladu s tem zakonom;
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28. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Dovoljenje preneha veljati:
1. če oproščeni uporabnik ne zaprosi za odobritev količine
trošarinskih izdelkov za naslednje obdobje do konca tekočega
obdobja;
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(3) Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev
uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.
(4) Trošarinski izdelki, ki so oproščeni plačila trošarine po tem
členu, se ne smejo odtujiti razen, če je plačana trošarina.
(5) Način priznavanja oprostitev po tem členu predpiše minister,
pristojen za finance.

2.
3.
4.
5.
(2)

če oproščeni uporabnik - fizična oseba - umre;
s prenehanjem pravne osebe;
z vrnitvijo dovoljenja;
če carinski organ odvzame dovoljenje.
Carinski organ odvzame dovoljenje, če oproščeni uporabnik
ne izpolnjuje več pogojev, ki so določeni z dovoljenjem, zlasti
pa: če ne zagotavlja ustreznega sistema nadzora nad stanjem
zalog; če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja
plačila trošarine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko
zagotovi plačilo trošarinskega dolga; če je bilo dovoljenje izdano
na podlagi nepopolnih ali netočnih informacij; če ne odpravi
pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ; ko
se začne postopek stečaja oziroma likvidacije; če je bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje davčne zatajitve.
(3) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve odločbe.
(4) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja
predpiše minister, pristojen za finance.

32. člen
(druge oprostitve)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1. ki so v prodaji v prostih carinskih prodajalnah na letališču,
odprtem za mednarodni promet oziroma prostih carinskih
prodajalnah v pristanišču, odprtem za mednarodni promet,
pod pogojem, da jih potniki v dovoljenih količinah kot osebno
prtljago iznesejo iz države z letalom oziroma z ladjo;
2. ki so v prodaji na ladjah in letalih na linijah mednarodnega
prometa;
3. ki jih potnik prinese s seboj v svoji osebni prtljagi iz tujine, če
niso komercialne narave.
(2) Za potnika po 1. točki prejšnjega odstavka tega člena se
šteje potnik, ki ima vozovnico, na kateri je navedeno
namembno letališče oziroma pristanišče druge države.

29. člen
(evidence)
(1) Oproščeni uporabnik mora voditi evidenco o nakupu, gibanju
in porabi trošarinskih izdelkov po vrsti, količini in vrednosti.
(2) Podrobnejše določbe o vsebini evidenc iz prejšnjega odstavka
predpiše minister, pristojen za finance.

OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE
VRAČILO PLAČANE TROŠARINE

33. člen
(obdobje obračunavanja trošarine)

30. člen
(pravica do vračila trošarine)

(1) Trošarinski zavezanci obračunavajo trošarino za trošarinske
izdelke sami.
(2) Trošarinski zavezanec mora obračunavati trošarino v
davčnem obdobju. Davčno obdobje je koledarski mesec.

(1) Pravico do vračila plačane trošarine ima:
1. imetnik trošarinskega dovoljenja, ki je nabavil trošarinske
izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih je porabil v
trošarinskem skladišču za proizvodnjo trošarinskih izdelkov;
2. uvoznik, ki vrača uvožene izdelke, od katerih je plačal
trošarino, v tujino v nespremenjenem stanju;
3. izvoznik, ki izvozi trošarinske izdelke, ki jih je nabavil s plačilom
trošarine;
4. oseba, ki je pridobila trošarinske izdelke po ceni z vključeno
trošarino ali je bila trošarina zanje plačana ob uvozu,
uporabljeni pa so bili za namene iz prvega odstavka 44. in
prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(2) Trošarina iz tega člena se vrne pod pogoji in na način, ki ga
določi minister, pristojen za finance.
(3) Trošarina iz tega člena se vrne v roku, določenem za vračilo
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

34. člen
(predložitev obračuna trošarine)
(1) Trošarinski zavezanec mora izkazati obračunano trošarino
v mesečnem obračunu trošarine.
(2) Mesečni obračun trošarine mora trošarinski zavezanec
predložiti carinskemu organu do 25. dne naslednjega meseca
po poteku davčnega obdobja.
(3) Trošarinski zavezanec mora predložiti obračun trošarine ne
glede na to, ali je v predpisanem obdobju dolžan plačati
trošarino ali ne.
(4) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več kot eno
trošarinsko skladišče, lahko predloži skupni obračun trošarine
za vsa trošarinska skladišča.
(5) Če oproščeni uporabnik skladišči trošarinske izdelke v večih
obratih, lahko predloži skupni obračun trošarine.
(6) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega dovoljenja
oziroma dovoljenja oproščenega uporabnika, se predloži
obračun trošarine v 30 dneh po dnevu prenehanja, razen v
primeru stečaja, likvidacije ali združitve.
(7) V primerih stečaja, likvidacije ali združitve se predloži obračun
trošarine v 30 dneh po končanih postopkih.

OPROSTITVE PLAČILA TROŠARINE
31. člen
(oprostitve za diplomatska in konzularna
predstavništva in mednarodne organizacije)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1- za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji;
2. za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
3. za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih
predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi
družinskimi člani;
4. za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij,
vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo.
(2) Oprostitev po tem členu se uveljavlja na podlagi potrdil
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
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35. člen
(plačevanje trošarine)
(1) Obračunana trošarina za davčno obdobje zapade v plačilo
zadnjega dne v davčnem obdobju, plačana pa mora biti v 30
dneh po zapadlosti.
(2) Trošarina iz 3. točke 15. člena tega zakona zapade v plačilo
šestdeseti dan po izstavitvi trošarinskega dokumenta, plačana
pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
(3) Trošarina iz šestega odstavka 34. člena tega zakona zapade
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v plačilo na dan prenehanja veljavnosti trošarinskega
dovoljenja, plačana pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
(4) Trošarina iz sedmega odstavka 34. člena tega zakona
zapade v plačilo na dan dokončanja postopka stečaja,
likvidacije ali združitve plačana pa mora biti v 30 dneh po
zapadlosti.
(5) Vračilo plačane trošarine lahko imetnik trošarinskega
dovoljenja iz 1. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona,
uveljavi z odbitkom od trošarinske obveznosti, izkazane v
mesečnem obračunu ali z zahtevkom za vračilo.
(6) Podrobnejše predpise o vračilu plačane trošarine iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

40. člen
(druge fermentirane pijače, razen vina in piva)
(1) Med druge fermentirane pijače se uvrščajo vsi drugi izdelki iz
tarifnih oznak 2204 in 2205, ki se ne uvrščajo med vina po
prejšnjem členu in izdelki iz tarifne oznake 2206, ki se ne
uvrščajo med piva iz 38. člena in izdelki, ki se ne uvrščajo
med druge peneče fermentirane pijače po tem členu, in sicer:
1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol. %, ne presega pa
10 vol. %;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 10 vol.%, ne presega pa
15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo.
(2) Med druge peneče fermentirane pijače se uvrščajo izdelki iz
tarifnih oznak 2206 00310, 2204 10, 2204 21 100, 2204 29
100 in 2205, ki se ne uvrščajo med vina in peneča vina, in
sicer:
1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z žičnimi
košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikovega dioksida
v raztopini 3 ali več barov;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa
13 vol.%;
3. z vsebnostjo alkohola, ki presega 13 vol.%, ne presega pa
15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo.

36. člen
(obračunavanje in plačevanje trošarine pri uvozu)
Pri uvozu trošarinskih izdelkov, ki se sprostijo v porabo, se
trošarina obračuna in plača, kot da bi bila uvozna dajatev, razen,
če je plačilo trošarine odloženo v skladu s tem zakonom.
TROŠARINSKI IZDELKI
1. Alkohol in alkoholne pijače
37. člen
(definicije)

41. člen
(vmesne pijače)

(1) Trošarina se plačuje od: piva, vina, drugih fermentiranih pijač,
vmesnih pijač ter etilnega alkohola (v nadaljnjem besedilu:
alkohol in alkoholne pijače).
(2) Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače se določi glede na
uvrstitev blaga v tarifno oznako kombinirane nomenklature
carinske tarife, veljavno na dan pričetka uporabe tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka) in v odvisnosti od
vsebnosti alkohola.
(3) Vsebnost alkohola je volumenski odstotek alkohola pri
temperaturi 20°C. Vsebnost alkohola se označi z oznako
"vol.%."

Vmesne pijače so vsi izdelki z vsebnostjo alkohola, ki presega
1,2 vol.%, ne presega pa 22 vol.% iz tarifnih oznak: 2204,2205 in
2206, ki niso zajeti v 38., 39. in 40. členu tega zakona.
42. člen
(etilni alkohol)
Med etilni alkohol se uvrščajo:
1. vsi izdelki iz tarifnih oznak 2207 ali 2208 z vsebnostjo
alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne glede na to, če so sestavni
del izdelka, ki se uvršča v drugo poglavje kombinirane
nomenklature;
2. izdelki iz tarifnih oznak 2204, 2205 in 2206 z vsebnostjo
alkohola, ki presega 22 vol. %.
3. druge alkoholne pijače, ki niso zajete v prejšnjih členih.

38. člen
(piva)
Piva so:
1. vsak izdelek iz tarifne oznake 2203 z vsebnostjo alkohola, ki
presega 0,5 vol.%;
2. vsak izdelek, ki je mešanica piva in brezalkoholnih pijač, ki se
uvršča v tarifno oznako 2206, z vsebnostjo alkohola, ki
presega 0,5 vol.%.

43. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova za vina, vmesne in fermentirane pijače
je količina trošarinskih izdelkov, merjena v hektolitrih; za pivo
in etilni alkohol pa prostorninska vsebnost alkohola na en
hektoliter.
(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 600 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en
hektoliter piva;
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4. 7.500 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 11.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 100.000 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti alkohola
na en hektoliter etilnega alkohola.

39. člen
(mirna in peneča vina)
(1) Mirna vina so vsi izdelki iz tarifne oznake 2204 in 2205, razen
penečih vin, in sicer:
1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol. %, ne presega pa
15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 15 vol.%, ne presega pa
18 vol.%, po pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo in da niso oplemenitena.
(2) Peneča vina so vsi izdelki iz tarifnih oznak 2204 10, 2204 21
100, 2204 29 100 in 2205, in sicer:
1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z žičnimi
košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikovega dioksida
v raztopini 3 ali več barov;
2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne presega pa
15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku
dobljen samo s fermentacijo.
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44. člen
(uporaba za namene, za katere se ne plača trošarina)
(1) Uporaba etilnega alkohola iz tarifne oznake 2207 je oproščena
trošarine, če se uporablja kot surovina v:
- proizvodnji zdravil;
- proizvodnji kisa iz tarifne oznake 2209;
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(2)
(3)
(4)

(5)

- proizvodnji živil, pod pogojem, da vsebnost alkohola pri
čokoladnih izdelkih iz tarifne oznake 1806 ne presega 8,5
litrov čistega alkohola na 100 kg izdelkov oziroma, pri drugih
živilskih izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelkov;
- kemični proizvodnji in proizvodnji kozmetike.
Etilni alkohol se lahko odpremi iz trošarinskega skladišča za
oproščeno uporabo v kemični proizvodnji in proizvodnji
kozmetike samo, če je denaturiran.
Postopek popolne denaturacije alkoholnih izdelkov se lahko
izvrši le v obratu proizvodnje etilnega alkohola z uporabo
predpisanega denaturanta in postopka denaturiranja.
Uporaba alkohola v zdravstvene namene je oproščena plačila
trošarine, če ga nabavljajo zdravstveni domovi, bolnišnice in
lekarne, ki pridobijo dovoljenje carinskega organa v skladu s
26. členom tega zakona. Ne glede na določbo 5. točke drugega
odstavka 26. člena tega zakona, zdravstveni domovi,
bolnišnice in lekarne ne predložijo instrumenta za zavarovanje
plačila trošarine po tem zakonu.
Denaturant iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za finance.

2. zvitki tobaka, ki se na preprost, neindustrijski način vstavijo v
tulce iz cigaretnega papirja oziroma zavijejo v papir za zvijanje
cigaret.
(2) Cigarete so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma izdelani iz
tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega
odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno v
zdravstvene namene.
(3) Kot ena cigareta se šteje zvitek tobaka, katerega dolžina
brez filtra oziroma ustnika je do 9 cm.
(4) Za zvitek tobaka, katerega dolžina brez filtra oziroma ustnika
presega 9 cm, se število cigaret, za katere je potrebno plačati
specifično trošarino določi tako, da se dolžina zvitka tobaka
deli s številom 9 in dobljeni izid zaokroži navzgor na celo
število.
49. člen
(cigare in cigarilosi)
(1) Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni
kot so, ob pogoju, da so:
1. v celoti narejeni iz naravnega tobaka ali
2. z zunanjim ovojem iz naravnega tobaka ali
3. z zunanjim ovojem tobačne barve, ki je glede na vzdolžno os
cigare spiralno ovit pod ostrim kotom najmanj 30° in s prevezo
iz rekonstituiranega tobaka, pri čemer je glede na težo
tobačnih delcev v zvitku tobaka najmanj 60% tobačnih delcev
širših in daljših od 1,75 mm ali
4. z zunanjim ovojem tobačne barve iz rekonstituiranega tobaka,
katerih teža brez filtra oziroma ustnika ni manjša od 2,3 grama,
pri čemer je glede na težo tobačnih delcev v zvitku tobaka
najmanj 60% tobačnih delcev širših in daljših od 1,75 mm,
obseg cigare pa mora biti najmanj 1/3 dolžine cigare in ne
manjši od 34 mm.
(2) Cigare in cigarilosi so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma
izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prejšnjega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno
v zdravstvene namene, ob pogoju, da imajo:
1. zunanji ovoj iz naravnega oziroma rekonstituiranega tobaka;
2. zunanji ovoj in prevezo iz rekonstituiranega tobaka.

45. člen
(mali proizvajalci vina in žganja)
(1) Proizvajalec alkoholnih pijač iz drugega odstavka 17. člena
tega zakona, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja,
obračunava in plačuje trošarino po določbah tega člena.
(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka plačuje trošarino za
proizvedene količine alkoholnih pijač v koledarskem letu,
zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo.
(3) Trošarina za proizvedene količine vina se plačuje po stopnji,
ki velja na dan 30. novembra oziroma za vina posebnih trgatev
na dan 31. marca, trošarina za proizvedene količine žganja
pa po stopnjah, ki veljajo na dan 31. marca tekočega leta.
(4) Proizvajalec predloži obračun trošarine za vino do
31.decembra tekočega leta, obračun trošarine za vina
posebnih trgatev in žganje pa do 30. aprila tekočega leta.
(5) Obračunana trošarina zapade v plačilo 30. dan po predložitvi
obračuna.
(6) Zgornjo mejo količine za lastno rabo iz drugega odstavka,
predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom,
pristojnim za kmetijstvo.
(7) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše minister, pristojen za finance.

50. člen
(tobak za kajenje)
(1) Tobak za kajenje je:
1. tobak, ki je rezan ali kako drugače razkosan, zvit ali stisnjen
v kose in ga je moč kaditi brez nadaljnje industrijske obdelave;
2. tobakovi odpadki, ki se lahko kadijo in se ne uvrščajo med
cigarete oziroma med cigare in cigarilose po tem zakonu.
(2) Tobak za kajenje so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma
izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prvega odstavka tega člena, razen izdelkov, ki se uporabljajo
izključno v zdravstvene namene.
(3) Tobak za kajenje, v katerem je glede na težo tobaka več kot
25 % tobačnih delcev krajših ali ožjih od 1,4 mm, se šteje za
drobno rezani tobak za zvijanje cigaret.

46. člen
(evidentiranje prodaje oziroma uvoza opreme za
izdelovanje etilnega alkohola)
Proizvajalci, prodajalci in uvozniki opreme za proizvodnjo etilnega
alkohola vodijo evidenco kupcev in jo predložijo carinskemu organu
na njegovo zahtevo. Vodenje evidenc ni potrebno za steklene
destilirne aparate, ki se uporabljajo za znanstvene in izobraževalne
namene in za gospodinjske sokovnike.
2.Tobačni izdelki

51. člen
(trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine)

47. člen
(opredelitev tobačnih izdelkov)

(1) Trošarinska osnova za tobačne izdelke je 1000 kosov in
drobnoprodajna cena oziroma kilogram izdelka.
(2) Trošarina od cigaret se plačuje kot specifična trošarina, ki je
določena v znesku za 1000 kosov in kot proporcionalna
trošarina, ki je določena v odstotku od drobnoprodajne cene
cigaret.
(3) S 1. julijem 1999 se trošarina od cigaret določi v višini 45%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji in
sicer tako, da se specifična trošarina določi v višini 20% od
skupne davčne obremenitve najbolje prodajanih cigaret v

(1 (Trošarina se plačuje od cigaret, cigar in cigarilosov, in tobaka
za kajenje.
48. člen
(cigarete)
(1) Cigarete so:
1- zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni kot so, in se ne
uvrščajo med cigare in cigarilose po tem zakonu;
S- maj 1998
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Sloveniji, ki vključuje trošarino in davek na dodano vrednost
od teh cigaret.
(4) S1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 50% drobnoprodajne
cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.
(5) S1. julijem 2005 se trošarina določi v višini 57% drobnoprodajne
cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.
(6) Znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne
trošarine po tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena
določi vlada.
(7) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 0 tolarjev za 1.000 kosov in 25% od
drobnoprodajne cene;
2. za drobno rezan tobak: 0 tolarjev za en kilogram in 25% od
drobnoprodajne cene;
3. za ostali tobak za kajenje: 0 tolarjev za en kilogram in 25% od
drobnoprodajne cene.
(8) Drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega člena je cena,
ki jo določi proizvajalec oziroma uvoznik. Drobnoprodajna
cena vključuje trošarino in davek na dodano vrednost.
(9) Proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov je dolžan
prijaviti drobnoprodajne cene pristojnemu carinskemu organu
in sicer v roku 15 dni pred dajanjem tobačnih izdelkov v
promet po tako določenih cenah.
(10) Prodaja tobačnih izdelkov po drobnoprodajnih cenah, ki so
višje od prijavljenih, ni dovoljena.

(4)
1.
2.
3.

54. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova je količina mineralnih olj v kilogramih,
kubičnih metrih ali litrih, kot je določeno pri posamezni trošarini
po tem členu.
(2) Če je količinska enota za trošarino določenav litrih, se liter
meri pri temperaturi +15°C.
(3) Trošarina še plačuje v višini:
tolarjev
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 00
260, 2710 00 270, 2710 00 290, 2710 00 320,
2710 00 340 in 2710 00 360 (za 1.000 litrov), in sicer:
1.1. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l
in letalski bencin
95.000
1.2. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013
g/l
80.000
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 00 66
do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in sicer:
2.1. za pogonski namen
70.000
2.2. za gorivo za ogrevanje
5.000
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak
od 2711 12 110 do 2711 13 970 (za 1.000 kilogramov), in sicer:
3.1. za pogonski namen
38.000
3.2. za gorivo za ogrevanje
5.000
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 000
(za 1.000 kilogramov)
0
5. od naravnega plina iz tarifne oznake 2711 11 000
in 2711 21 000 (za en kubični meter)
0
6. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 00 510 in 2710 00
550 (za 1.000 litrov), in sicer:
6.1. za pogonski namen
70.000
6.2. za gorivo za ogrevanje
5.000
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak 2710 00 740,
2710 00 760, 2710 00 770, 2710 00 780 in
2710 00 981 (za 1.000 kilogramov)
5.000
(4) Od drugih mineralnih olj iz tretjega odstavka 53. člena tega
zakona, se trošarina plačuje glede na namen porabe po
stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko gorivo
oziroma gorivo za ogrevanje.
(5) Trošarina za aditive in ekstenderje, ki so dodani mineralnim
oljem, je enaka trošarini za mineralno olje, ki so mu dodani.
(6) Od izdelkov iz prve in tretje točke četrtega odstavka 53.
člena tega zakona se trošarina plačuje glede na namen
porabe po stopnji, ki je predpisana za ekvivalentno pogonsko
gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.
(7) Za mineralna olja, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih
delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji,
motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic, imajo
kupci - osebe, ki opravljajo dejavnost, pravico do vračila
trošarine v višini 50% trošarine, ki je predpisana za pogonski
namen.
(8) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo,
roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine ter
pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec mineralnih olj iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance.
(9) Za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in

52. člen
(tobačna znamka)
(1) Sprostitev tobačnih izdelkov v porabo in sprostitev uvoženih
tobačnih izdelkov v prost promet, razen če uvoznik prevaža
tobačne izdelke v trošarinsko skladišče, je dovoljena le, če
so tobačni izdelki označeni s tobačno znamko.
(2) Tobačno znamko lahko pridobi imetnik trošarinskega
dovoljenja - proizvajalec tobačnih izdelkov, pri uvozu pa
uvoznik tobačnih izdelkov.
(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo pod
celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni
mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža.
(4) Natančnejše predpise v zvezi z izračunavanjem trošarine,
naročanjem, prodajo, distribucijo, plačilom, vračanjem ter
uničevanjem tobačnih znamk predpiše minister, pristojen za
finance.
3. Mineralna olja
53. člen
(definicije)
(1) Trošarina se plačuje od mineralnih olj, določenih s tem
zakonom.
(2) Vrsta mineralnega olja se določi glede na uvrstitev blaga v
tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife,
veljavne na dan pričetka uporabe tega zakona ali glede na
značilnosti posameznega izdelka.
(3) Po tem zakonu se za mineralna olja štejejo:
- izdelki iz tarifne oznake 2706;
- izdelki iz tarifnih oznak 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50,
2707 91 000, 2707 99 110 in 2707 99 190;
- izdelki iz tarifne oznake 2709;
- izdelki iz tarifne oznake 2710;
- izdelki iz tarifne oznake 2711;
- izdelki iz tarifnih oznak 2712 10, 2712 20, 2712 90 310, 2712
90 330, 2712 90 390, 2712 90 910 in 2712 90 990;
- izdelki iz tarifne oznake 2715;
- izdelki iz tarifne oznake 2901;
- izdelki iz tarifnih oznak 2902 11, 2902 19 990, 2902 20, 2902
30, 2902 41 000, 2902 42 000, 2902 43 000 in 2902 44;
poročevalec, št. 30

- izdelki iz tarifnih oznak 3403 11 000 in 3403 19;
- izdelki iz tarifne oznake 3811;
- izdelki iz tarifne oznake 3817.
Za mineralna olja po tem zakonu se štejejo tudi:
vsak izdelek, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je
glede na namen uporabe pogonsko gorivo;
aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim gorivom;
vsak drug ogljikovodik, ki je proizveden iz surove nafte in je
naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede na namen
uporabe gorivo za ogrevanje, razen črnega premoga, lignita,
šote ali biomase.
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gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), imajo kupci
pravico do vračila trošarine v višini 50% trošarine, ki je
predpisana za pogonski namen.
(10) Količine, na katere se nanaša pravica do vračila plačane
trošarine, način vračila trošarine, organ, pristojen za vračilo,
roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine ter
pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec mineralnih olj iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z
ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

57. člen
(uporaba označenih mineralnih olj)
Označena mineralna olja, ki se uporabljajo za ogrevanje, se ne
smejo uporabljati za noben drug namen ter se ne smejo točiti za
pogon motornih vozil oziroma plovil ali drugih motorjev oziroma
se ne smejo točiti v standardni rezervoar motornih vozil oziroma
plovil ali drugih motorjev.

55. člen
(uporaba mineralnih olj za namene, za katere se ne
plača trošarina)

KNJIGOVODSTVO TROŠARINSKEGA ZAVEZANCA IN
HRAMBA DOKUMENTACIJE
58. člen
(izdajanje računov oziroma drugih dokumentov)

(1) Trošarina se ne plačuje od mineralnih olj:
1. ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo v letalskem in
pomorskem prometu, razen v primeru uporabe letala oziroma
plovila za zasebne namene, ter za pogon ribiških ladij;
2. ki se uporabljajo v obratih za proizvodnjo električne energije
in v obratih za skupno proizvodnjo električne in toplotne
energije;
3- ki jih proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih porabi kot
osnovno surovino za nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo
drugih mineralnih olj;
4. ki so injicirani v plavže za namene kemične redukcije kot
dodatek koksu, ki je osnovno gorivo;
5. ki so v standardnih rezervoarjih motornih vozil, plovil ali letal,
ki prihajajo iz tujine in niso namenjeni za nadaljnjo prodajo in
so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi
predpisi.
(2) Za uporabo letala oziroma ploviia za zasebne namene iz 1.
točke prejšnjega odstavka se šteje lastnikova uporaba letala
oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema oziroma drugega
naslova, ki se ne more opredeliti kot pridobitna dejavnost
oziroma v primerih, ko se ne uporablja za prevoz potnikov ali
blaga oziroma, ko ne gre za opravljanje prevoznih storitev
oziroma v primeru, ko letala oziroma plovila uporabljajo državni
organi.
(3) Ne glede na drugi odstavek 26. člena tega zakona, se trošarina
ne plačuje od mineralnih olj iz 1. točke prvega odstavka tega
člena, če so odpremljeni neposredno iz trošarinskega
skladišča.

(1) Trošarinski zavezanec mora za vsako sprostitev trošarinskih
izdelkov v porabo, najkasneje naslednji delovni dan, izdati
račun oziroma drug dokument, ki izkazuje odpremo
trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča in mora
vsebovati:
1. ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčno številko
izdajatelja računa;
2. podatke o vrsti in količini trošarinskih izdelkov ter tarifno
oznako, če je predpisana;
3. znesek trošarine;
4. dan, ko so trošarinski izdelki odpremljeni iz skladišča, datum
izdaje ter zaporedno številko računa.
(2) Pri trošarinskih izdelkih, ki so odpremljeni oproščenemu
uporabniku, mora biti na računu iz prejšnjega odstavka
navedeno, da gre za odpremo iz skladišča brez plačila
trošarine na podlagi dovoljenja oproščenega uporabnika z
navedbo številke in datuma izdaje dovoljenja.
(3) Trošarinski zavezanec mora izdati račun v dveh izvodih. Prvi
izvod mora dati prejemniku trošarinskih izdelkov. Drugi izvod,
kot tudi druge dokumente, ki so pomembni za določitev višine
trošarinske obveznosti pa zadrži in hrani v skladu s 60. členom
tega zakona.
59. člen
(knjigovodstvo trošarinskega zavezanca)
(1) Trošarinski zavezanec mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti vse podatke, potrebne za obračunavanje in
plačevanje trošarine, še posebej pa o:
1. izdelanih količinah trošarinskih izdelkov;
2. količinah trošarinskih izdelkov na zalogi, v proizvodnji, v
skladiščih ali v drugih poslovnih prostorih;
3. prodanih količinah izdelkov, za katere je bila plačana trošarina
po predpisanih stopnjah;
4. prodanih količinah izdelkov, za katere ni bila plačana trošarina;
5. količinah trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
6. količinah trošarinskih izdelkov, za katere je bilo plačilo trošarine
odpuščeno;
7. zneskih obračunane in plačane trošarine.
(2) Trošarinski zavezanec - uvoznik je dolžan v svojem
knjigovodstvu zagotoviti predvsem podatke o: uvozu
trošarinskih izdelkov, zalogi trošarinskih izdelkov v
trošarinskem skladišču, odpremi trošarinskih izdelkov iz
trošarinskega skladišča ter o obračunu in plačilu trošarine.
(3) Za fizično osebo iz drugega odstavka 17. člena tega zakona
- pridelovalca vina, se za namene nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem trošarine uporabljajo evidence o
pridelavi, predelavi, lastni porabi in prometu z vinom, ki jih
mora voditi v skladu s predpisi o vinu.
(4) Fizična oseba iz drugega odstavka 17. člena tega zakona proizvajalec žganja, mora o proizvodnji, lastni porabi ter
prometu s temi pijačami voditi posebno evidenco, ki jo predpiše
minister, pristojen za finance.

56. člen
(označitev mineralnih olj)
(1) Plinska olja iz tarifnih oznak 2710 00 66, 2710 00 67 in 2710
00 68 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 00 550, ki se
uporabljajo kot gorivo za ogrevanje, morajo biti označeni s
predpisano barvo in indikatorjem. Označevanje mineralnih olj
se lahko opravlja le v trošarinskem skladišču, ki ima dovoljenje
carinskega organa za označevanje. Če mineralna olja niso
označena v trošarinskem skladišču se šteje, da niso
označena.
(2) Mineralno olje, uvoženo v Slovenijo se šteje za označeno, če
uvoznik predloži potrdilo tujega davčnega oziroma carinskega
organa, proizvajalca oziroma tujega označevalca, da je bilo
označeno izven Slovenije in da glede na vrsto in količino
vsebuje najmanj tiste snovi za označevanje, ki so predpisane
na podlagi tega zakona. Če se potrdilo ne predloži ali ni
dokazljivo se šteje, da mineralno olje ni označeno.
(3) Skladiščenje posameznih mineralnih olj mora biti organizirano
n
a način, ki zagotavlja, da drugi izdelki ne vplivajo na
nevtraliziranje barve oziroma indikatorja.
(4) Postopek barvanja in označevanja mineralnih olj po tem členu
Predpiše ministec, pristojen za finance.
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60. člen
(hramba dokumentacije)

1. identifikacijsko številko, ki jo izda carinski organ glede imetnika
trošarinskega dovoljenja oziroma trošarinskega skladišča;
2. ime in naslov imetnika trošarinskega dovoljenja in prostorov
trošarinskega skladišča;
3. vrsto trošarinskih izdelkov, na katere se nanaša trošarinsko
dovoljenje;
4. naslov pristojnega carinskega organa;
5. datum izdaje identifikacijske številke ter datum preklica
identifikacijske številke.

Trošarinski zavezanec je dolžan hraniti izdane in prejete račune,
trošarinske dokumente, dokumente o opravljenem izvozu in
uvozu, dokumente, na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev
trošarine, obračune trošarine in vse druge knjigovodske listine,
ki se kakorkoli nanašajo na proizvodnjo, skladiščenje in
odpošiljanje, izvoz oziroma uvoz trošarinskih izdelkov in so
pomembni za obračunavanje in plačevanje trošarine, 10 let po
poteku leta, na katero se te listine nanašajo.

POSEBNE DOLOČBE
NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN
PLAČEVANJEM TROŠARINE

65. člen
(uporaba drugih predpisov)

61. člen
(nadzor)

(1) Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti carinskega
organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja zakon,
ki ureja davčni postopek; glede vseh vprašanj pri uvozu in
izvozu trošarinskih izdelkov pa tudi carinski zakon.
(2) Postopek za prekrške po tem zakonu vodi na prvi stopnji
carinski organ.
(3) V dvomu ali kadarkoli je mogoče izdelke iz kakršnegakoli
razloga uvrstiti v dve ali več tarifnih oznak, o razvrstitvi odloči
carinski organ v skladu s carinskimi predpisi in temeljnimi
pravili, ki veljajo za uvrščanje blaga po carinski tarifi.

(1) Obračunavanje in plačevanje trošarine nadzoruje carinski
organ v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni
postopek, pri uvozu pa tudi v skladu s carinskimi predpisi,
kot da bi bila trošarina uvozna dajatev.
(2) Če trošarinski zavezanec ne predloži obračuna trošarine ali
ga predloži v nepopolni obliki ali če carinski organ ugotovi, da
trošarinska obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede
pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka, ki niso določena
s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.
(3) Popis trošarinskih izdelkov na zalogi, označevanje trošarinskih
izdelkov ter namensko uporabo trošarinskih izdelkov
nadzorujejo, poleg carinskega organa, še davčni organ, organ tržne inšpekcije ter po potrebi, pooblaščena oseba
prometne policije.

66. člen
(pooblastila Vladi in ministru, pristojnemu za finance)
(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije ali če se pomembneje
spremeni razmerje med tolarjem in ECU, lahko Vlada Republike
Slovenije:
- zmanjša ali poveča trošarino za mineralna olja do 50%
trošarin, določenih s tem zakonom ali določi trošarino za
izdelke s stopnjo 0;
- poveča trošarino za alkohol in alkoholne pijače do 50%
trošarin, določenih s tem zakonom;
- spreminja razmerje med specifično in proporcionalno
trošarino pri cigaretah, če se pomembneje spremenijo razmere
na trgu cigaret, vendar le v okvirih trošarine, določene v 51.
členu tega zakona.
(2) Zaradi poenostavitve obračuna trošarin pri uvozu v potniškem
prometu lahko minister, pristojen za finance, določi zneske
trošarin za tiste količine trošarinskih izdelkov, ki se še lahko
štejejo za uvoz v nekomercialne namene.
(3) Minister, pristojen za finance, objavlja spremembe navedb
tarifnih oznak po tem zakonu v skladu z veljavno nomenklaturo
carinske tarife.

PRIJAVA DEJAVNOSTI IN REGISTRACIJA
TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV
62. člen
(prijava trošarinskih zavezancev)
(1) Trošarinski zavezanec je dolžan carinskemu organu sporočiti,
kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan
obračunavanju in plačevanju trošarine prične, spremeni ali
preneha.
(2) Vsaka oseba, ki prvič postane trošarinski zavezanec, mora
pri carinskem organu vložiti prijavo za registracijo najmanj 15
dni pred pričetkom proizvodnje, skladiščenja, prejemanja
oziroma razpošiljanja trošarinskih izdelkov.
(3) Trošarinski zavezanec mora v roku iz prejšnjega odstavka
prijaviti tudi predpostavljeno prenehanje opravljanja dejavnosti,
prekinitev oziroma ustavitev proizvodnje zaradi nepredvidenih
razlogov, pa mora prijaviti nemudoma.

67. člen
(podrobnejši predpisi)
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona, zlasti glede uporabe
stopenj; oprostitev; načinu obračunavanja in plačevanja trošarin;
vodenju evidenc ter dostavljanju podatkov; evidentiranju porabe
trošarinskih izdelkov za namene, za katere se ne plačuje trošarina;
popisu trošarinskih izdelkov; vračilu plačane trošarine, predpiše
minister, pristojen za finance.

63. člen
(prenehanje registracije)
(1) Če trošarinski zavezanec preneha opravljati dejavnost,
carinski organ odloči o prenehanju registracije po uradni
dolžnosti ali na zahtevo trošarinskega zavezanca.
(2) Pred odločitvijo o prenehanju registracije mora trošarinski
zavezanec plačati zapadle trošarinske obveznosti.

KAZENSKE DOLOČBE
68. člen
(prekrški)

64. člen
(register imetnikov trošarinskih dovoljenj)

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 400.000 do 12.000.000 tolarjev, pravna oseba pa
z denarno kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:

(1) Carinski organ vzpostavi in vodi poseben register imetnikov
trošarinskih dovoljenj, ki vključuje tudi trošarinska skladišča.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
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1. prevoza trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila
trošarine ne spremlja trošarinski dokument (tretji odstavek 7.
člena);
2. ne izda trošarinskega dokumenta za trošarinske izdelke, ki
se prevažajo pod režimom odloga plačila trošarine (drugi
odstavek 8. člena);
3. ne izda trošarinskega dokumenta v štirih izvodih (tretji
odstavek 8. člena):
4. ne potrdi prejema pošiljke in ne vrne trošarinskega dokumenta
v predpisanem roku pošiljatelju (prvi in drugi odstavek 9. člena);
5. ne plača trošarine od predpisanih osnov po stopnjah oziroma
zneskih, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo
trošarine in, če jo ne plača v predpisanem roku (13., 15., 16.,
in 45. člen);
6. prenese trošarinsko dovoljenje na druge osebe (tretji odstavek
21. člena);
7. ne izpolnjuje obveznosti, določene v prvem odstavku 22. člena;
8. ne predloži instrumenta za zavarovanje plačila trošarine v
skladu s 23. členom;
9. ne obračuna trošarine oziroma je ne obračuna v davčnem
obdobju (33. člen);
10. ne izkaže trošarine v mesečnem obračunu trošarine, ne
predloži obračuna trošarine carinskemu organu v predpisanem roku ter ne plača trošarine v predpisanem roku (34.,
35. in 45. člen);
11. se alkoholni izdelki odpremijo iz trošarinskega skladišča za
uporabo v kemični proizvodnji in proizvodnji kozmetike ne,
da bi bili denaturirani (drugi odstavek 44. člena);
12. se postopek denaturacije ne izvrši v obratu proizvodnje
etilnega alkohola in, če se ne izvrši po predpisanem postopku
in z uporabo predpisanega denaturanta (tretji odstavek 44.
člena);
13. ne razvrsti trošarinskih izdelkov na način, kot je določen v
37., 38., 39., 40., 41., 42., 48., 49., 50. in 53. členu;
14. ne prijavi drobnoprodajne cene pristojnemu carinskemu
organu (deseti odstavek 51. člena); prodaja tobačne izdelke
po drobnoprodajnih cenah, ki so višje od prijavljenih (enajsti
odstavek 51. člena); ne označi tobačnih izdelkov, ki so v
prometu v Sloveniji, s tobačno znamko (prvi odstavek 52.
člena) ter ne zagotovi, da je tobačna znamka nalepljena na
embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je ni
mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža (tretji
odstavek 52. člena);
15. ne označi plinskega olja in kerozina s predpisano barvo in
indikatorjem ter skladiščenja ne organizira na predpisan način
(56. člen).
16. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov
ter ne vodi predpisanih evidenc (59. člen);
17. ne hrani dokumentacije v predpisanem roku (60. člen);
18. opusti dolžnost sporočila oziroma prijave pri carinskem organu
(62. člen);
19. ne prijavi opravljanje dejavnosti oziroma posedovanja kotlov
za žganjekuho v skladu s 74. členom;
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.

(1) Zavezanec za plačilo prometnega davka po zakonu o
prometnem davku, zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem
davku od cigaret - posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo od 400.000 do 12.000.000 tolarjev, pravna
oseba pa z denarno kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000
tolarjev, če:
1. ne popiše vseh izdelkov na zalogi in ne predloži zapisnika o
popisu davčnemu in carinskemu organu v skladu s 76. členom;
2. ne popiše zalog, ne predloži zapisnika o popisu, ne določi
prodajnih cen trošarinskih izdelkov z vračunano trošarino ter
ne plača trošarine v skladu s 77. členom.
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

69. člen
(prekrški)

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. ne vodi evidenc o nakupu, gibanju in porabi trošarinskih
izdelkov po vrsti, količini in vrednosti (29. člen);
2. uveljavlja oprostitev plačila trošarine v nasprotju s 44. in 55.
členom.
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.
70. člen
(prekrški)
(1) Posameznik - proizvajalec, prodajalec in uvoznik opreme za
proizvodnjo etilnega alkohola, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo od 400.000 do 6.000.000 tolarjev, ptevna
oseba - proizvajalec, prodajalec in uvoznik opreme za
proizvodnjo etilnega alkohola, pa z denarno kaznijo od
1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če ne vodi evidence kupcev
opreme za proizvodnjo etilnega alkohola in je na zahtevo ne
predloži carinskemu organu (46. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.
71. člen
(prekrški)
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 100.000
do 450.000 tolarjev, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
z denarno kaznijo od 400.000 do 12.000.000 tolarjev, pravna
oseba pa z denarno kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev,
če rdeče označeno plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za
ogrevanje, uporabi za drug namen, kot je določen z oznako oziroma
ga toči za pogon motornih vozil ter plovil ali drugih motorjev oziroma
ga toči v standardni rezervoar motornih vozil, plovil ali drugih
motorjev (57. člen).
72. člen
(prekrški)

73. člen
(odlog obveznosti izpolnjevanja pogojev za
elektronsko izmenjavo podatkov)

(1) Posameznik - oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 400.000 do
12.000.000 tolarjev, pravna oseba - oproščeni uporabnik
trošarinskih izdelkov, pa z denarno kaznijo od 1.000.000 do
18.000.000 tolarjev, če:
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77. člen
(popis mineralnih olj)

74. člen
(priiava dejavnosti in posedovanja kotlov za kuhanje
žganja)

(1) Zavezanci, ki prodajajo mineralna olja končnim potrošnikom
po zakonu o prometnem davku ter uvozniki in trgovci na
debelo, ki niso imetniki trošarinskega dovoljenja po tem
zakonu, morajo popisati zaloge mineralnih olj na dan 30. junija
1999 in o tem sestaviti zapisnik po vrstah in količinah
mineralnih olj po 54. členu tega zakona, obračunati trošarino
na ugotovljene zaloge in jo plačati do 10. avgusta 1999. Zapisnik
o zalogah mineralnih olj, ki vključuje tudi ugotovljen znesek
trošarin, predložijo pristojnemu davčnemu in carinskemu
organu do 5. julija 1999.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki so imetniki trošarinskega dovoljenja po tem zakonu, popišejo zaloge proizvodov
po vrstah in količinah mineralnih olj, zapisnik o popisu pa do 5.
julija 1999 predložijo pristojnemu davčnemu organu.

Proizvajalci trošarinskih izdelkov potem zakonu morajo najkasneje
do 31. marca 1999, prijaviti opravljanje navedenih dejavnosti
oziroma posedovanje kotlov za kuhanje žganja, pristojnemu
carinskemu organu.
75. člen
(končni obračun davka od prometa proizvodov in roki
za plačilo)
(1) Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku od
alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 71/93) in po zakonu o
posebnem prometnem davku od cigaret (Uradni list RS, št.
71/93), sestavijo za obdobje od 1.1.1999 do 30.6.1999 končni
obračun davka od prometa proizvodov in ga predložijo
davčnemu organu do 20. avgusta 1999.
(2) Davek od prometa proizvodov, za katerega je nastala
obveznost za obračun do 30. junija 1999, se plača v rokih in
na način, določen z zakonom o prometnem davku (Uradni
list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US, 71/93 in
3/98).
(3) Znesek posebnega prometnega davka, vsebovan v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, in ki ni bil plačan
na podlagi dokončnega obračuna za obdobje januar - junij
1999, se plačuje ob poplačilu terjatev, vendar najkasneje do
31. decembra 1999.

78. člen
(prehodno obdobje za tobačne izdelke, označene s
tobačno znamko v skladu z zakonom o prometnem
davku )
Tobačni izdelki, označeni s tobačno znamko v skladu z zakonom
o prometnem davku, so lahko v prometu do roka, ki ga določi
minister, pristojen za finance.
79. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač
(Uradni list RS, št.71/93);
2. zakon o posebnem prometnem davku od cigaret (Uradni list
RS, št.71/93);
3. odredba o načinu obračunavanja in plačevanja posebnega
prometnega davka od alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 8/
94), uporabljajo pa se še do 30. junija 1999.

76. člen
(popis alkoholnih pijač in cigaret)
Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku od
alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem davku od
cigaret morajo na dan 30. junija 1999 popisati vse proizvode na
zalogi po vrstah in količinah in določiti prodajne cene alkohola in
alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov z vračunano trošarino po
tem zakonu. Zapisnik o popisu zalog in prodajne cene proizvodov
po tem zakonu (iz katere mora biti razvidna ločeno prodajna
cena zavezanca in trošarina) predložijo pristojnemu davčnemu
in carinskemu organu do 5. julija 1999.

80. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 1999, razen
sedmega odstavka 21. člena, 74., 76., in 77. člena, ki se uporabljajo
od dneva uveljavitve zakona.

OBRAZLOŽITEV
3. pooblastilo Vladi Republike Slovenije glede sprememb trošarin
naj predlagatelj določi tako, da bodo že v zakonu določeni
osnovni kriteriji za tovrstno pooblastilo;
4. določi naj nove zneske trošarin glede na zadnje podatke o
cenah trošarinskih izdelkov, ekonomsko politiko na področju
energentov ter na stopnjo davka na dodano vrednost;
5. pri uskladitvi zneska trošarin za tobačne izdelke do višine,
predvidene v smernici EU, naj se obdobje usklajevanja
primemo podaljša;
6. roki za akontiranje trošarin pri velikih trošarinskih zavezancih
naj se ustezno podaljšajo ter natančneje določi plačevanje
trošarin od tobačnih izdelkov (določi poseben rok, ker se z
nakupom tobačnih znamk plača trošarina);
7. prouči naj pripombe in predloge glede trošarinskega

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji dne 7. maja 1997
opravil prvo obravnavo predloga zakona o trošarinah. Državni
zbor Republike Slovenije je predlog zakona v predloženi obliki
sprejel in vladi kot predlagatelju naložil, da pripravi predlog zakona
za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi stališči:
1. posamezne rešitve naj se dopolnijo v skladu s smernicami
EU; ustrezno naj se upoštevajo pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, zlasti glede višine denarnih
kazni;
2. besedilo predloga zakona naj se terminološko uskladi in naj
se preoblikuje glede na vsebinsko povezane sklope ter
natančneje opredeli določene pojme in sklope v skladu s
smernicami EU na tem področju;
poročevalec, št. 30
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V skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
je besedilo predloga zakona terminološko usklajeno, posamezna
poglavja preimenovana in posamezne določbe pregrupirane glede
na vsebinsko povezane sklope. Posamezni sklopi zakona so v
medsebojni vsebinski povezavi in opredeljeni v skladu s
smernicami EU. V zakonu so nadalje natančneje opredeljeni
določeni pojmi oziroma osnovne vsebinske opredelitve tako, da
bodo razumljive in nedvoumne za bodoče zavezance in tudi za
pristojne organe, ki bodo skrbeli za izvajanje zakona.

dokumenta in knjigovodskih listin ter jih ustrezno vključi tako,
da bodo administrativne zahteve le na ravni, ki bo še
omogočala primerno izvajanje zakona;
8. prouči naj se možnost za podaljšanje roka za plačilo
prometnega davka, vsebovanega v neizterjanih terjatvah na
dan pričetka uporabe zakona o trošarinah;
9. prouči naj se možnost izločitve nastanka obveznosti za plačilo
trošarine pri spremembi višine trošarine za pravno oziroma
fizično osebo, ki opravlja trgovsko oziroma gostinsko
dejavnost;
10. prouči naj možnost o vključitvi mešanice propan-butan v 30.
člen ter jasnejše opredelitve, zlasti z vidika ustrezne razvrstitve
zemeljskega plina;
11. prouči naj ali je mogoče natančneje definirati (v 4. točki 42.
člena), kaj šteje za primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s
procesom izdelave, predelave idr., kjer ne nastane obveznost
za plačilo trošarine;
12. prouči naj možnost o določitvi pogojev za pridobitev statusa
trošarinskega pooblaščenca;
13. prouči naj možnost črtanja tretjega odstavka 60. člena, ker
postavlja velike trošarinske zavezance v neenakopraven
položaj;
14. prouči naj in po možnosti predvidi (v 80. členu) tudi za naftne
derivate nekajletno prehodno obdobje;
15. Prouči naj možnosti o podaljšanju plačilnih rokov iz 84. člena
vsaj še za tri mesece.

V skladu s predpristopno strategijo Republike Slovenije za
vključevanje v Evropsko unijo, Državnim programom za prevzem
pravnega reda Evropske unije (" acquis communitaire") v pravni
red Republike Slovenije in Partnerstvom za pristop je predlagatelj
izhajal iz smernic EU na področju obdavčitve s trošarinami in jih
prilagodil razmeram v Sloveniji le tam, kjer je ocenil, da bi takojšnja
uveljavitev smernic povzročila prevelike distorzije v ekonomskem
sistemu Slovenije.
Pri oblikovanju besedila zakona so bile upoštevane naslednje
smernice EU:
- 92/12/EEC, t. im. splošna smernica, ki določa vrste trošarinskih
izdelkov; sistem trošarinskih skladišč; gibanje trošarinskih
izdelkov med trošarinskimi skladišči pod režimom odloga plačila
trošarine; trošarinske dokumente; nastanek obveznosti in plačila
trošarine ter splošne oprostitve plačila trošarine. V besedilo
zakona so, za razliko od zakona v prvi obravnavi, vključene
vse bistvene določbe navedene smernice, zlasti glede sistema
trošarinskih skladišč in obveznosti imetnikov trošarinskih
dovoljenj ter glede nastanka obveznosti plačila trošarine tako
na domačem trgu kot pri uvozu trošarinskih izdelkov. Določbe,
ki se nanašajo na skupni trg in gibanje trošarinskih izdelkov
znotraj tega trga, bodo lahko vključene oziroma uveljavljene
šele s polnopravnim članstvom Slovenije v EU.
■ 95/95/EEC (prečiščeno besedilo smernic 72/464EEC in 79/
32EEC s spremembami), ki določa vrsto tobačnih izdelkov, od
katerih se plačuje trošarina, način in višino določanja specifične
in proporcionalne trošarine za cigarete;
- 92/81/EEC, ki določa vrste mineralnih olj, od katerih se plačuje
trošarina;
- 92/82/EEC, ki določa minimalne stopnje trošarin za mineralna
olja;
■ 92/83/EEC, ki določa vrste alkohola oziroma alkoholnih pijač,
od katerih se plačuje trošarina.
■ 92/84/EEC, ki določa minimalne stopnje trošarin za alkohol in
alkoholne pijače.

Poleg navedenih stališč je Državni zbor sprejel še dodatne sklepe,
vezane na problematiko cenovnih razmerij med naftnimi derivati,
in naložil predlagatelju, da naj:
1. za drugo obravnavo predstavi spremembe v prodajnih cenah
po uveljavitvi davka na dodano vrednost in trošarin ter
morebitne spremembe v cenovnih razmerjih in njihovo
utemeljitev z vidika Resolucije o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo. Predstavi naj tudi vplive sprememb na
proračunske prilive;
2. natančno utemelji predlagane trošarine in posebej razčleni
skladnost posamezne trošarine in razmerij med derivati z
Resolucijo o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo.
Posebej naj prikaže in utemelji razlike med sedanjimi cenami
in razmerji ter novimi, če bodo nastale;
3. pri določitvi višine trošarin za posamezne vrste naftnih
derivatov po možnosti upošteva ne le finančne vidike, temveč
tudi sprejeto energetsko strategijo. Cene naftnih derivatov,
zlasti pa cenovna razmerja med njimi, naj se zato ne
spremenijo bistveno z dnem uveljavitve zakona. Višina trošarin
naj se tik pred uveljavitvijo nove zakonodaje preračuna glede
na sprejeto stopnjo davka na dodano vrednost tako, da se
ohrani višina davčne obremenitve, ki je veljala po starem
sistemu obdavčevanja. Tako preračunane trošarine naj se
korigirajo le zaradi vzpostavljanja cenovnih razmerij med
energenti, ki bodo upoštevala energetsko strategijo;
4. po možnosti pripravi tudi podzakonske akte.

Trošarine so specifični davki, ki se plačujejo od določenih vrst
blaga, ravnanje z njimi, dokler niso potrošeni, pa podleže
posebnemu načinu nadzora, da ne more priti do izogibanj plačilu
trošarine1.
Temeljni načini obdavčevanja so določeni po posameznih poglavjih
zakona.

I.

1. Splošne določbe - členi: 1-4

Predlagatelj je vsa navedena stališča in sklepe Državnega zbora
temeljito proučil ter na njihovi podlagi pripravil predlog zakona za
drugo obravnavo. Predlagatelj je posebej proučil tudi stališča in
pripombe drugih zainteresiranih subjektov in so bile podane
predlagatelju neposredno. Predlagatelj je pripombe primerno
upošteval, glede pripomb, ki niso bile upoštevane pa podaja
obrazložitev. Ob upoštevanju stališč je prišlo do spremembe
števila členov predloga zakona ter s tem do preštevilčenja
obstoječih členov.

Predlog zakona že v splošnih določbah opredeljuje izdelke, od
katerih se plačuje trošarina ter trošarinskega zavezanca, t.j.
proizvajalca oziroma uvoznika trošarinskih izdelkov. V zvezi s
trošarinskimi zavezanci, je predlagatelj iz obveznosti plačila
trošarine pri spremembi višine trošarine iz zakona izločil pravne
oziroma fizične osebe, ki opravljajo trgovsko oziroma gostinsko
dejavnost. Zaradi jasnosti pa so v definicijo trošarinskih
zavezancev vključene fizične osebe, mali proizvajalci alkoholnih
'Podrobnejša obrazložitev je bila podana v predlogu zakona o trošarinah prva obravnava (Poročevalec Državnega zbora RS, št.29/96)
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uporabljena kot vzorec pri pripravi ustreznega slovenskega
izvedbenega predpisa.

pijač, katerih letna proizvodnja alkoholnih pijač presega količine,
dovoljene za lastno rabo. Natančneje je to načelo izpeljano v 17.
členu predloga zakona.

Gibanje trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča v
potrošnjo spremlja račun oziroma drugi dokument, ki služi kot
račun.

2. Nastanek trošarinske obveznosti - členi: 5 in 13-16
Obveznost za plačilo trošarine nastane, ko so izdelki proizvedeni
v Sloveniji ali ko so uvoženi v Slovenijo. Trošarinska obveznost
pa se lahko prenese od proizvajalca oziroma uvoznika na imetnika
trošarinskega dovoljenja oziroma oproščenega uporabnika, če
so izpolnjeni predpisani pogoji.

5. Nastanek obveznosti za plačilo trošarine in plačevanje trošarine
pri uvozu - členi: 13-16
Trošarina mora biti plačana od trošarinskih izdelkov, ki se sprostijo
v porabo. Zakon v prvem odstavku 13. člena definira, kaj se šteje
za sprostitev trošarinskih izdelkov v porabo, v nadaljevanju pa
posebne primere nastanka obveznosti za plačilo trošarine.

Pri obravnavi nastanka trošarinske obveznosti je treba ločiti med
dogodki, ki povzročijo nastanek obveznosti (proizvodnja
trošarinskih izdelkov; uvoz blaga) in trenutkom, ko nastala
obveznost zapade v plačilo (sprostitev v porabo). Ta dva instituta
sta lahko medsebojno povezana, lahko pa pride do situacije, ko
je trošarinska obveznost sicer nastala, vendar je plačilo trošarine
odloženo dokler so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.

Načelna ureditev obračunavanja in plačevanja trošarin pri uvozu
in izvozu trošarinskih izdelkov sledi smernicam EU. Za uvožene
trošarinske izdelke se uveljavlja načelo nacionalnega obravnavanja: kakor so obravnavani izdelki, ki so proizvedeni na območju
Slovenije, tako se obravnavajo tudi pri uvozu.

3. Režim ndlona nlačila trošarine ter odpustitev plačila trošarine členi: 6. 11 in 12

Istočasno predlog zakona vzpostavlja osnovno koordinacijo med
obračunavanjem in plačevanjem trošarin ter obračunavanjem in
plačevanjem uvoznih dajatev, saj določa, da se trošarine pri uvozu
obračunavajo in plačujejo kot da bi bile uvozne dajatve. To pomeni,
da se praviloma trošarine plačujejo le pri sprostitvi trošarinskih
izdelkov v prost promet. Če pa je za trošarinske izdelke začet
kateri od odložnih carinskih postopkov ali so vnešeni v prosto
carinsko cono, je plačilo trošarine odloženo, dokler se nahajajo v
takšnem odložnem sistemu. Vendar te določbe ne prejudicirajo
pogoja, da se predelava trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
lahko vrši le v trošarinskem skladišču.

V skladu z zakonom se plačilo trošarine odloži, če so izpolnjeni
določeni pogoji. Gre za primere, ko se trenutka nastanka
trošarinske obveznosti in nastanka obveznosti za plačilo ne
ujemata, ampak je slednji odložen za določen čas. Režim odloga^
plačila trošarine je tesno povezan z režimom trošarinskih skladišč
in režimom uporabe trošarinskih izdelkov v neobdavčljive namene
(44. in 55. člen predloga zakona). Do odloga plačila trošarine
pride tudi v primeru uvoza trošarinskih izdelkov, kadar je za le-te
začet kateri od odložnih carinskih postopkov - gl. točko 6. te
obrazložitve. Režim odloga je vedno povezan s strogim režimom
nadzora nad poslovanjem oseb, ki jim je odlog odobren.

Koordinaciji trošarin in uvoznih dajatev so namenjene tudi:
1. določbe o zavezancu za plačilo trošarine - to bo praviloma
carinski dolžnik; če le-tega ni zaradi tega ker je za trošarinske
izdelke določena carinska stopnja "prosto", pa bo zavezanec
za plačilo trošarine prejemnik blaga;
2. določbe o garancijah za plačilo trošarine v primeru, ko
zavezanec že razpolaga z garancijo za zavarovanje plačila
uvoznih dajatev - v tem primeru lahko uporabi že pridobljeno
garancijo, seveda le, če je znesek te garancije zadosti visok;

Režim odloga plačila trošarine se lahko zaključi bodisi s sprostitvijo
trošarinskih izdelkov v porabo, s čimer odložena trošarina zapade
v plačilo bodisi z dokončno odpustitvijo plačila trošarine. Do
slednjega bo prišlo v primeru, ko bodo trošarinski izdelki uporabljeni
v namene, za katere se ne plačuje trošarina, ko bodo trošarinski
izdelki izvoženi ali ko bo obveznost za plačilo trošarine prešla na
novega zavezanca (promet trošarinskih izdelkov med
trošarinskimi skladišči in podobno). Do dokočnega odpusta
odložene trošarine bo prišlo tudi v nekaterih posebnih primerih, ki
se v skladu z zakonom ne štejejo za sprostitev v porabo (npr.
uporaba izdelka za potrebe kontrole, uničenje pod carinskim
nadzorom ipd.),

Podobno kot pri DDV, se tudi trošarine plačujejo tam, kjer je blago
sproščeno v porabo. Na tem načelu temelji rešitev predloga
zakona, ki predvideva, da se za uvožene trošarinske izdelke
praviloma vedno plačuje trošarina ter da so izvoženi trošarinski
izdelki oproščeni plačila trošarine oziroma je zanje mogoče
zahtevati vračilo plačane trošarine.

4 Prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom ndlona plačila
trošarine - členi: 7-10

6. Snlnšni oonnii delovanja trošarinskih skladišč - členi: 18-25

V zakon so vključene določbe iz splošne smernice EU glede
gibanja trošarinskih izdelkov in trošarinskega dokumenta.
Trošarinski dokument se uporablja kot administrativni dokument,
ki spremlja gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine. Izstavljen mora biti v štirih izvodih, od katerega
prvi izvod obdrži pošiljatelj, drugega prejemnik, tretji izvod prejemnik
potrjenega vrne pošiljatelju, ko preveri istovetnost pošiljke s
trošarinskim dokumentom (s tem se pošiljatelja razbremeni
obveznosti plačila trošarine), četrti izvod pa je namenjen
nadzornemu organu namembnega območja, ki mu ga praviloma
dostavi prejemnik. V primeru večkratnega odpošiljanja istemu
prejemniku med skladišči istega zavezanca, zakon daje pooblastilo
ministru, pristojnemu za finance, da odobri poenostavitev
postopka, ki še omogoča primerno izvajanje nadzora.

Predlog zakona, skladno z zahtevami EU, podrobneje opredeljuje
trošarinsko skladišče. Trošarinsko skladišče tvori tehnološko
enoto imetnika trošarinskega dovoljenja, v katerem imetnik
trošarinskega dovoljenja bodisi proizvaja trošarinske izdelke ali
pa jih zgolj skladišči, prejema in odpremlja pod režimom odloga
plačila trošarine. Imetnik trošarinskega dovoljenja lahko razpolaga
z večjim številom trošarinskih skladišč. Prostor trošarinskega
skladišča mora biti vidno označen in fizično ločen od preostalih
površin ali prostorov. Trošarinsko skladišče se lahko ustanovi in
deluje le na podlagi trošarinskega dovoljenja, ki ga izda carinski
organ.
Predlog tudi natančno določa pogoje za pridobitev trošarinskega
dovoljenja ter obveznosti imetnika trošarinskega dovoljenja.
Vezano na ugodnosti zaradi odloženega plačila, zakon, v funkciji
celovitega nadzora in kasnejše izterljivosti dajatev določa, da
mora imetnik trošarinskega dovoljenja zagotovljati nadzornim

Vsebina in oblika trošarinskega dokumenta je predpisana v
Uradnem listu Evropske komisije št. C 164/3 z dne 1.7.1989 in bo
poročevalec, št. 30
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uporabnika trošarinskih izdelkov pridobi oseba na podlagi vloge.
Za izdajo dovoljenja lahko zaprosi oseba, ki vodi poslovne knjige
po sistemu dvostavnega knjigovodstva in druge z zakonom
predpisane obveznosti za opravljanje dejavnosti v zvezi s
trošarinskimi izdelki, ki redno izpolnjuje davčne in carinske
obveznosti, zoper katero ni začet postopek stečaja oziroma
likvidacije, ki predloži instrument zavarovanja plačila trošarine,
zoper katero ni bila izrečena pravnomočna sodba za kaznivo
dejanje davčne zatajitve, ki izpolnuje določila, ki se nanašajo na
skladiščenje trošarinskih izdelkov, ki izpolnuje računovodske in
knjigovodske zahteve v zvezi s spremljanjem trošarinskih
izdelkov, ki izpolnjuje materialne pogoje za izvajanje carinskega
nadzora ter druge pogoje določene s tem zakonom. Če so pogoji
za izdajo dovoljenja dejansko izpolnjeni ugotovi carinski organ na
kraju samem, ki izda dovoljenje na ime osebe, ki je zaprosila za
izdajo. V dovoljenju mora biti navedena količina trošarinskih
izdelkov, ki se lahko nabavljajo brez plačila trošarine glede na
proizvodnje kapacitete v roku, ki ne sme biti daljši od 12 mesecev
ter kraj in namen uporabe trošarinskih izdelkov. Na podlagi že
izdanega dovoljenja oproščeni uporabnik lahko zahteva
spremembo količin za določeno obdobje, katere mu carinski organ odobri na podlagi naknadnega zahtevka. Dovoljenje preneha
veljati pod enakimi pogoji, kot veljajo za imetnika trošarinskega
skladišča.

organom možnost nadzora nad proizvodnjo, predelavo,
skladiščenjem in odpremljanjem trošarinskih izdelkov iz
trošarinskega skladišča. V zvezi s tem je v zakon vključena
obveznost uvedbe merilnih naprav v trošarinskem skladišču, ki
je v EU običajna. Merilne naprave bodo služile odmeri trošarine
in, skladno z obstoječo zakonodajo t.j. zakonom o meroslovju,
bodo morale imeti tipsko odobritev in veljavno overitev.
Trošarinsko dovoljenje je odločba, ki jo izda carinski organ pravni
oziroma fizični osebi, ki na podlagi pisne vloge zaprosi za izdajo
trošarinskega dovoljenja (20. člen zakona) in izpolnuje pogoje
določene v 21. členu zakona, da lahko v okviru svoje dejavnosti,
v trošarinskem skladišču proizvaja, predeluje, skladišči, prejema
ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila
trošarine. Trošarinsko dovoljenje se izda na ime osebe, ki je
zaprosila za izdajo in se ne sme prenašati na druge osebe, lahko
pa se nanaša na eno ali več trošarinskih skladišč.
V vlogi za izdajo trošarinskega dovoljenja morajo biti med drugim
zagotovljeni podatki o napravah, ki omogočajo merjenje
proizvedenih, predelanih, skladiščenih in odposlanih količin
trošarinskih izdelkov. Nadaljne je pomembno v vlogi za izdajo
trošarinskega dovoljenja zagotoviti podatke o načinu in znesku
zavarovanja plačila trošarine. Imetnik trošarinskega dovoljenja
mora namreč za zavarovanje izpolnitve obveznosti za izdelke, ki
se odpremljajo predložiti carinskemu organu instrument za
zavarovanje plačila trošarine, na zahtevo carinskega organa pa
predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine tudi za izdelke,
ki se proizvajajo, predelujejo, skladiščijo in prejemajo v
trošarinskem skladišču. Vrednost na katerega glasi instrument
zavarovanja plačila trošarine praviloma ne sme biti nižja od
trošarinskega dolga v davčnem obdobju, če pa ima imetnik
trošarinskega dovoljenja več skladišč, se višina zavarovanja
določi na podlagi povprečnega dolga v davčnem obdobju. Če se
kot instrument zavarovanja uporablja gotovinski polog, imetniku
trošarinskega dovoljenja ne pripadajo obresti.

8. Vračilo plačane trošarine - člen 30
V skladu z izhodiščem, da se trošarina plača, ko se trošarinski
izdelki sprostijo v porabo, je določeno, da ima imetnik trošarinskega
skladišča, uvoznik ali izvoznik ter oproščeni uporabnik pravico
do vračila plačane trošarine v primerih, ko se po zakonu ne
plačuje trošarina.
9. Oprostitve plačila trošarine - členi: 31-32
V 31. in 32. členu so določene oprostitve na podlagi mednarodnih
pogodb, ki jih je uveljavila Slovenija ter v primerih prodaje
trošarinskega blaga v prostih carinskih prodajalnah, odprtih na
mednarodnih letališčih in mednarodnih pristaniščih ter v
čezmejnem potniškem prometu.

Vezano na ugodnosti odloženega plačila, zakon, v funkciji
celovitega nadzora in kasnejše izterljivosti dajatev, določa
restriktivne ekonomske, prostorske in tehnične pogoje za
pridobitev trošarinskega dovoljenja. S trošarinskim dovoljenjem
trošarinski zavezanec pridobi status imetnika trošarinskega
dovoljenja, ki mora za ohranitev statusa izpolnjevati obveznosti,
določene v 22. členu zakona.

10. Obračunavanje in plačevanje trošarine - členi 33-36
Trošarina je davek, ki ga za davčno obdobje (koledarski mesec)
obračunavajo trošarinski zavezanci sami. Obračunano trošarino
v mesecu izkažejo v mesečnem obračunu trošarine. Mesečni
obračun predložijo carinskemu organu do 25. dne naslednjega
meseca po poteku davčnega obdobja v mesecu, trošarino pa
plačajo v tridesetih dneh po zapadlosti.

Trošarinsko dovoljenje preneha veljati v primeru smrti imetnika
trošarinskega dovoljenja - fizične osebe, s prenehanjem pravne
osebe in z vrnitvijo trošarinskega dovoljenja s strani imetnika
trošarinskega dovoljenja. V zakon je vključena tudi določba glede
odvzema trošarinskega dovoljenja tistim imetnikom trošarinskega
dovoljenja, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v dovoljenju oziroma
so bili obsojeni za kaznivo dejanje davčne zatajitve. Pritožba zoper
odvzem trošarinskega dovoljenja ne zadrži izvršitve odločbe, saj
bi bila sicer onemogočena učinkovita kontrola poslovanja
imetnikov trošarinskih dovoljenj.

Pri uvozu se trošarina plačuje, kot da bi bila uvozna dajatev.
11. Trošarinski izdelki, trošarinska osnova, stopnie trošarin - členi:
37-57
Pri definicijah trošarinskih izdelkov je predlagatelj upošteval
pripombe glede terminološke uskladitve s smernicami EU ter s
carinsko tarifo tako, da so ustrezno popravljeni členi glede
opredelitve alkohola in alkoholnih pijač ter mineralnih olj. Definicije
tobačnih izdelkov so bile v celoti usklajene s smernico že v besedilu
zakona za prvo obravnavo.

7. Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov - členi: 26-29
Predlog zakona uvaja tudi pojem obrata oproščenega uporabnika
trošarinskih izdelkov. Zanj veljajo podobni pogoji, kot za trošarinsko
skladišče. Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov uporablja
trošarinske izdelke za namene opravljanja svoje dejavnosti in jih
skladišči v za to primernih prostorih in napravah. Prostor oziroma
naprave, kjer se skladiščijo trošarinski izdelki mora biti organiziran
in opremljen tako, da omogoča varno skladiščenje in uporabo
pridobljenih trošarinskih izdelkov ter pravilno merjenje zalog teh
izdelkov.

Trošarina se plačuje od merske enote (liter, hektoliter, kubični
meter, alkoholna moč, kos in kilogram) in od cene na drobno
(bmto plačilo, ki vključuje trošarino in davek na dodano vrednost
in ki se plača v trgovini na drobno).
Osnova je odvisna od vrste izdelka, za katerega se plačuje
trošarina. Za mirna vina, peneča vina in alkoholizirane pijače je en
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oziroma 40,3 ECU za hektoliter izdelka. Evropska unija tudi za te
pijače dopušča znesek O ECU. V sedmih državah je uveljavljen
znesek O ECU, v Franciji velja znesek 3,4 ECU, v ostalih sedmih
državah pa se giblje med 48,1 in 397,2 ECU.

hektoliter, za piva in druge alkoholne pijače ter čisti alkohol pa
alkoholna moč (volumski odstotek alkohola na hektoliter pri
temperaturi 20°C). Za cigarete, cigare in cigarilose je osnova
1.000 kosov in cena na drobno, za drobno rezani tobak in ostali
tobak za kajenje pa je osnova en kilogram in cena na drobno. Za
letalski bencin, osvinčen in neosvinčen bencin, plinsko olje in
kerozin je osnova 1.000 litrov, in sicer pri temperaturi 15°C, za
kurilno olje, utekočinjeni naftni plin in metan 1.000 kilogramov, za
naravni plin pa kubični meter.

Za hektoliter vmesnih pijač je predlagan znesek trošarine v višini
11.000 SIT oz. 59,1 ECU, minimalni evropsko določeni znesek je
45 ECU za hektoliter izdelka. V sedmih zahodnih državah je
znesek trošarine določen praktično na nivoju minimalno
predpisanega zneska, okoli 100 ECU je predpisan v štirih državah,
v preostalih pa se giblje od 160 do 870 ECU.

Stopnje trošarin so v pretežnem delu določene v absolutnih
zneskih glede na naturalno enoto posameznega izdelka, v manjši
meri pa so podane tudi v relativni višini oz. odstotkih. V primeru
absolutnih zneskov je za vsako posamezno stopnjo izdelan tudi
preračun v ECU, pri čemer je upoštevan menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan 30. januar 1998 in sicer 1 ECU = 186 SIT. Osnovni
namen preračuna je v enostavnejši primerjavi z zneski, ki so kot
najnižje-predpisani dogovorjeni na nivoju EU ter jih morajo
posamezne države članice upoštevati pri vsakoletnem določanju
na svojem teritoriju, pa tudi za primerjavo s predpisanimi zneski v
konkretni državi.

V EU je določen minimalni znesek trošarine za hektoliter etilnega
alkohola s 100% prostorninsko močjo v višini 550 ECU. V smislu
uskladitve trošarine z evropskimi izhodišči in sosednjimi državami
je predlagani znesek trošarine 100.000 SIT (537,6 ECU), kar je
nižje od absolutnega zneska, ki je bil prvotno predlagan (164.133
SIT) in je približno na evropskem minimumu. V zahodnih državah
le Danska še ni prilagodila trošarino na evropsko predpisani minimum, v petih drugih državah se trošarina giblje med 652 in 960
ECU, nad 1.000 oziroma do 1.696 ECU je predpisana v naslednjih
petih državah, v preostalih štirih državah pa je celo znatno višja
med 2.359 in 5.920 ECU.

a) Alkohol in alkoholne pijače - členi: 37-46

b) Tobačni izdelki - členi: 47-52

Med alkohol in alkoholne pijače se v odvisnosti od vsebnosti
alkohola (alkoholne moči) pri temperaturi 20°C uvrščajo piva,
mirna vina, peneča vina, fermentirane pijače, vmesne pijače in
etilni alkohol.

Predlagani sistem obdavčevanja tobačnih izdelkov s trošarino in
davkom na dodano vrednost je v primerjavi s predlogom za prvo
obravnavo dodelan v delu, ki sledi tekočim razmeram na domačem
trgu. To pomeni, da izhaja iz veljavnega sistema obdavčevanja
posameznih kategorij cigaret in sorazmernega vpliva na javnofinančni priliv ter ocene predvidenega sistema trošarin in davka
na dodano vrednost, pri čemer bi se dosegel nevtralni učinek
obdavčevanja najbolje prodajane vrste cigaret oziroma karnajblažji
prehod na evropski sistem za ostale kategorije cigaret.

Zneski trošarin so v pretežnem delu predlagani na osnovi
primerjave med veljavno obdavčitvijo po zakonu o prometnem
davku ter po zakonu o posebnem prometnem davku od alkoholnih
pijač in cigaret.
Znesek trošarine za pivo je določen v višini 600 SIT (3,2 ECU) za
1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva.
Navedeni znesek je nekoliko višji od predlaganega za prvo
obravnavo predloga zakona (400 SIT za enako naturalno enoto)
iz razloga, da se zadrži priliv od trošarin na nivoju veljavne
obdavčitve s posebnim prometnim davkom. Razlika med
predlagano trošarino in veljavnim posebnim prometnim davkom
je v tem, da bo v bodoče pivo s trošarino obdavčeno v odvisnosti
od prostorninske moči, medtem ko se veljavna obveznost nanaša
enotno za vse vrste piva. Predlagani znesek je nekoliko višji od
minimalnega zneska določenega v višini 1,87 ECU za države
članice EU, vendar nižji v primerjavi z zneskom trošarine, ki je na
enak način (za razliko od zneska, kjer je davčna osnova odstotek
ekstrakta v osnovni sladici, t.i. "plato metoda" na hektoliter)
določen v štirih drugih evropskih državah.

Smernice EU predpisujejo minimalno trošarino, in sicer v višini
57% od drobnoprodajne cene najznačilnejše, najbolje prodajane
cigarete. Le-ta sestoji iz specifične trošarine, ki jo posamezna
država članica EU določi v absolutnem znesku med 5 in 55 odstotki
celotne trošarinske obremenitve najbolj prodajane cigarete (ki
vključuje davek na dodano vrednost) ter ad valorem trošarine, ki
se določi glede na razliko do celotne trošarine. Slednja je izražena
v odstotku in se plačuje od dejanske vrednosti t.j. drobnoprodajne
cene posamezne cigarete, za razliko od specifične trošarine, ki
se plačuje v enakem znesku za vse cigarete.
Uveljavitev ciljne 57% trošarine bi pomenila bistveno povečanje
obremenitve in s tem skokovito povečanje drobnoprodajnih cen
cigaret, to pa bi vplivalo na položaj na domačem trgu predvsem v
smislu razraščanja črnega trga in zmanjšano prodajo regularnih
dobaviteljev, posledično pa, kljub povišani obdavčitvi, na izpad
javno-finančnih prihodkov iz tega naslova. Zato je predlagatelj pri
določanju trošarine izhajal iz načelnega izhodišča, in sicer v prvi
fazi zadržanje zatečenega nivoja obremenitve (in s tem
drobnoprodajnih cen za najbolj značilno cigareto), nato pa do leta
2005 postopno prilagajanje v EU določenemu minimumu trošarine.
Drobnoprodajna cena najznačilnejše cigarete, t.j. Boss Classic,
znaša 185 SIT, celotna obremenitev po veljavni zakonodaji pa
59,27%. V primeru ciljne trošarine (57%) in 19% DDV bi celotna
davčna obremenitev znašala 75% drobnoprodajne cene. Z
namenom ohraniti zatečeno obremenitev, bo predlagana trošarina
v prvi fazi znašala 45% s tem, da je specifična trošarina določena
v znesku, ki je enak 20% od skupne trošarinske obremenitve
najbolj prodajane cigarete v Sloveniji.

Znesek trošarine za mirna vina ostaja nespremenjen, glede na
predlog za prvo obravnavo, in je usklajen z minimalno evropsko
predpisano trošarino O ECU za en hektoliter izdelka. Enako stopnjo
predpisujejo še nekatere druge, v pretežni meri vinorodne države:
Avstrija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Portugalska in
Španija. Francija predpisuje 3,4 ECU, dve drugi državi znesek
okoli 48 ECU, preostale, predvsem severne države pa med 138
in 533 ECU.
Podobno kot za mirna vina EU predpisuje minimalno trošarino za
peneča vina v višini O ECU za hektoliter izdelka. Tako je predvideno
tudi v predlogu zakona, za razliko od predloga za prvo obravnavo,
ko je bila predlagana trošarina v višini 900 SIT. V posameznih
državah EU so trošarine zelo različno določene: v Grčiji, Italiji,
Luksemburgu, Portugalski in Španiji je predpisan znesek O ECU,
v Franciji znaša 8,4 ECU, v devetih drugih državah se giblje med
138 ECU in 547,4 ECU.

Predlog predlagatelja izhaja iz predpostavke najblažjega prehoda
tako za nivo drobnoprodajnih cen, kakor tudi za neokrnjene javno

Za fermentirane pijače je predlagana trošarina v višini 7.500 SIT
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na motorna tima vozila v železniškem prometu, žičnice, traktorje
in drugo kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Način in pogoje za
uveljavljanje vračila pa je predlagatelj prepustil izvedbenim
predpisom, ki jih bo izdal minister za finance ter minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

finančne prihodke. Zato predlaga, da z uveljavitvijo zakona s 1.
julijem 1999 znaša izhodiščna celotna trošarina 45% od
drobnoprodajne cene najznačilnejše cigarete, ta pa se v naslednjih
letih korakoma povečuje, tako da leta 2005 doseže ciljno 57%
stopnjo. Specifična trošarina se določi v znesku v višini 20% od
celotne obdavčitve, kar ob sedanjem nivoju drobnoprodajnih cen
najbolj prodajanih cigaret v Sloveniji znaša 22 SIT na zavojček
cigaret oziroma 1.100 SIT na 1000 kosov cigaret. Glede na to, da
je uveljavitev ciljne stopnje trošarinske obdavčitve cigaret
zastavljena z letom 2005, je Vlada Republike Slovenije
pooblaščena, da določi novo obdavčitev, ki pa je v osnovi že
določena z zakonom.
Ciljna trošarinska obdavčitev je realizirana v štirinajstih državah
članicah EU in se giblje v razponu med 57 in 66,7% drobnoprodajne cene najznačilnejše cigarete v posamezni državi. Le
Švedska v tem delu predpisuje komaj 52,6% stopnjo. Ob
upoštevanju stopnje davka na dodano vrednost se stopnja celotne
obdavčitve cigaret v primerjavi z drobnoprodajno ceno
najznačilnejše cigarete v zahodnih državah giblje med 70,4 in
83,4%, pri čemer je tudi Švedska s stopnjo 72,6 % znotraj
navedenega razpona. Specifična trošarina pa variira med 5% v v
Italiji, Franciji, Luksemburgu in Grčiji, okoli 10% v Belgiji, Španiji in
Portugalskem; 20% v Avstriji ter med 46% in 55% v Nemčiji,
Danski, Veliki Britaniji, Irski, Nizozemski in Švedski.

S predlogom zakona o trošarinah je podana možnost
uresničevanja osnovnih ciljev, ki so zastavljeni v resoluciji o
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS, št. 9/
96) predvsem v smislu dolgoročne zanesljivosti in zadostovanja
oskrbe ter učinkovite rabe energije, sprejemljivosti za človeka in
okolje, gospodarske učinkovitosti in socialne ustreznosti ter
tehnološke učinkovitosti in sposobnosti prilagajanja posameznih
energentov. Predlagani sistem trošarinskih izdelkov in predpisanih
zneskov trošarin je zastavljen na način, da se lahko sledi in
upošteva resolucijsko zastavljenim izhodiščem v tistemu delu
drobnoprodajnih cen posameznih energentov, ki se nanaša na
obdavčitev izdelkov.
Posamezni zneski trošarin za mineralna olja so ocenjeni na osnovi
veljavne obdavčitve, najnižje predpisanih trošarin na evropskem
nivoju in pričakovanih javno-finančnih prilivov. V predlogu zakona
so zneski trošarin določeni tako, da so minimalni zneski evropskih
trošarin povečani za 50%, hkrati pa je dana podlaga vladi, da na
podlagi zakonskega pooblastila spreminja zneske trošarin do
50% in s tem vodi primerno energetsko politiko že od dneva
uveljavitve zakona dalje.

Za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in ostali tobak za
kajenje zakon predvideva ad valorem trošarino, in sicer 25% od
drobnoprodajne cene. V teh primerih je znesek specifične trošarine
predlagan v višini O SIT za 1.000 kosov oziroma za 1 kilogram
izdelkov.

Posledica te prilagoditve bo nekoliko spremenjen medsebojni
odnos cen na drobno za nekatera mineralna olja. Posebno to
velja za bencin, plinsko olje in kerozin, kjer predlagane trošarine
upoštevajo kot izhodišče minimalno predpisane evropske
trošarine.

c) Mineralna olja - členi: 53-57
V predlogu zakona je predlagatelj pojem "naftni derivati" nadomestil
s pojmom "mineralna olja". Analogno rešitvi v smernicah EU, so
tudi v predlogu zakona določeni vsi tisti izdelki, ki se lahko uporabijo
kot gorivo za ogrevanje in za pogon in so lahko obdavčeni s
trošarino. Vrsta izdelkov je določena glede na uvrstitev v tarifno
oznako kombinirane nomenklature in presega ožjo definicijo naftnih
derivatov. Kot primer navajamo zemeljski plin, kije naravna zmes
različnih plinov (metana, propana, butana, etana, dušika...), in ne
naftni derivat. Zanj je, vezano na energetsko strategijo in z okolje
- varstvenega vidika, predvidena stopnja trošarine O, možna pa
je kasnejša obremenitev.

Trošarine za mineralna olja so predpisane v absolutnih zneskih
na tisoč naturalnih enot t.j. na 1000 litrov oz. 1000 kilogramov, za
naravni plin pa na kubični meter.
V skupini bencinov je trošarina za osvinčeni bencin določena v
višini 95.000 SIT oziroma 510,7 ECU za 1000 litrov izdelka. Države
članice EU predpisujejo zneske nad 400 ECU: v petih državah se
trošarina giblje med 400 in 500 ECU, v osmih državah med 500 in
600 ECU, medtem ko Francija in Finska določata trošarino v
višini 620 ECU.
Trošarina za neosvinčeni bencin je določena v znesku 80.000
SIT oziroma 430 ECU za 1000 litrov izdelka. Trošarina nad 300
ECU je predpisana le v treh državah EU, nad 400 ECU je veljavna
trošarina v naslednjih petih državah, nad 500 pa do 600 ECU je
določena v preostalih sedmih državah.

Zastavljeni sistem trošarin za mineralna olja je zasnovan na
uveljavljenem sistemu trošarinskih skupin v EU. Navedeni sistem
loči sedem osnovnih skupin, in sicer: motorni bencin, plinsko olje,
utekočinjeni naftni plin, metan, naravni plin, kerozin in kurilno olje,
za razliko od predloga za prvo obravnavo, ki metana in naravnega
plina ni taksativno navajal. V okviru naštetih skupin je nadalje
določena trošarina v različni višini glede na namen porabe, to je
za pogonski namen in za gorivo za ogrevanje.

Skupina plinskega olja sestoji iz podskupine izdelkov namenjenih
za pogon in za ogrevanje. Evropsko določeni minimum za plinsko
olje za pogon je v višini 245 ECU. Predlagani znesek znaša 70.000
SIT (376 ECU). Trošarina do 300 ECU je v veljavi v šestih državah,
v sedmih državah se giblje med 300 in 400 ECU, Velika Britanija
predpisuje višino 458 ECU, Švedska pa ima razpon zneskov od
333 do 1.506 ECU. Predlagani znesek za podskupino za
ogrevanje znaša 5.000 SIT ozirorpa 27 ECU za 1000 litrov izdelka.
Pri tem je potrebno navesti, da sta dve državi v okviru EU dogovorili
nižjo trošarino, kot je določena z minimumom ( 18 ECU), pri
osmih državah se zneski gibljejo med 31 in 78 ECU, v štirih
državah znaša med 138 in 266 ECU, v Italiji pa je z zneskom 390
ECU najvišje določena trošarina.

Zgoraj omenjeni sistem je uveljavljen zato, da se na nivoju EU
lahko enotno predpišejo minimalni zneski posameznih trošarin,
katere morajo države članice EU upoštevati ob določanju trošarin
v svojih državah. Splošno načelo EU je, da vsaka država pred
zaključkom leta določi in objavi posamezne zneske trošarin, ki
morajo dosegati vsaj minimalno predpisane zneske, dogovorjene
v okviru EU.
Za razliko od predloga zakona za prvo obravnavo v predlaganem
besedilu ni več predvidena nižja stopnja trošarine za mineralna
olja, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo za statične delovne
stroje oziroma stroje v gradbeništvu in strojegradnji ter za vozila,
ki niso namenjena za vožnjo po javnih cestah. Predlagatelj je
namesto te rešitve predvidel sistem vračila plačane trošarine v
višini 50% ter natančneje definiral, da se ta olajšava nanaša tudi
8. maj 1998

Skupina kurilnega olja ni razdeljena v nadaljne podskupine. V EU
je najnižji znesek trošarine določen v višini 13 ECU za 1000
kilogramov izdelka, predlog zakona predvideva trošarino v višini
5.000 SIT oziroma 27 ECU. Trošarina na evropsko določenem
27
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minimumu je v veljavi v dveh zahodnih državah, med 15 in 28
ECU se trošarina giblje v osmih državah, v naslednjih štirih
državah znaša med 37 in 53 ECU, le Švedska z zneskom 214
ECU predpisuje znatno višjo trošarino.
Skupina utekočinjenega naftnega plina zajema enaki podskupini
kot plinsko olje. Predlog trošarine za pogonski namen predvideva
znesek 38.000 SIT oziroma 204 ECU za 1000 kilogramov izdelka,
kar je več kot je evropsko določeni najnižji znesek v višini 100
ECU. Tudi v tej podskupini so izjeme: dve državi določata trošarino
v višini O ECU, ena država pa zadržuje znesek v višini 36 ECU,
kar pomeni, da nobena od navedenih treh držav ne dosega
predpisanega evropskega minimuma. V petih zahodnih državah
je trošarina določena nekako na nivoju najnižjega evropskega
zneska, v dveh znaša nekaj več kot 260 ECU, v treh je med 308
in 376 ECU, Španija predpisuje celo 787 ECU, Švedska pa z
najvišjim zneskom 946 ECU znatno odstopa. Najnižji znesek
trošarine v EU za namen ogrevanja je določen v višini O ECU za
1000 kilogramov izdelka in v šestih evropskih državah ostajajo
na tem znesku; v štirih državah znaša med 7 in 26 ECU, v dveh
znaša trošarina nekako 44 ECU, v sosednji Italiji je 187 ECU, v
dveh primerih je med 312 in 398 ECU. Predlog zakona v tem
primeru predvideva trošarino v višini 5.000 SIT (27 ECU).
V predlogu zakona je trošarina O SIT predvidena za metan in
naravni plin, ne glede na uporabo.
Skupina kerozina zajema enaki podskupini kot skupini plinskega
olja in tekočega naftnega plina. Predlagan je znesek trošarine v
višini 70.000 SIT oz. 376 ECU za 1000 litrov izdelka za pogonski
namen in 5.000 SIT oz. 27 ECU za 1000 litrov izdelka za ogrevanje.
V državah članicah EU je znesek trošarine za pogon pod
evropskim nivojem le v eni državi, v med 253 ECU in 367 ECU je
v enajstih državah, med 458 in 563 ECU pa je v treh zahodnih
državah. Za ogrevanje so minimalni zneski O ECU določeni v treh
državah, v štirih se trošarina giblje med 38 in 75 ECU, v sedmih
državah je predpisana med 102 in 288 ECU, za Nemčijo pa v tem
primeru ni podatka.
Trošarina se, poleg navedenega, plačuje tudi od katerega koli
izdelka (razen biomase, premoga, lignita, šote in drugih podobnih
ogljikovodikov), ki je naprodaj, se uporablja oziroma je glede na
namen uporabe pogonsko gorivo, služi za industrijsko komercialno
porabo oziroma je gorivo za ogrevanje.
Predmet obdavčitve je v primeru mineralnih olj tako široko
opredeljen zaradi možnih alternativnih virov energije za pogon,
industrijsko komercialni namen oziroma ogrevanje, ki se poskusno
v državah Evropske unije tudi že uporabljajo.
S trošarino so obdavčeni tudi aditivi in ekstenderji, ki so dodani
mineralnim oljem, tako da se sama količina, ki se obdavčuje, ne
deli na čisto količino mineralnega olja in količino, ki jo predstavlja
dodani aditiv oziroma ekstender. Zaradi tega sta tudi davčna
osnova in davčna stopnja enaki osnovi oziroma stopnji
mineralnega olja, kateremu je aditiv oziroma ekstender dodan.
Zaradi različnih stopenj istovrstnega mineralnega olja, glede na
namen uporabe, je za potrebe kontrole obdavčevanja predvideno
obarvanje in drugo označevanje posameznih mineralnih olj. Gre
za rešitev, ki je uporabljena tako v obstoječem sistemu obdavčitve
kakor tudi v EU.
12. Uporaba trošarinskih izdelkov za namene, za katere se ne
Plača trošarina - člena 44 in 55
Predlagani oproščeni nameni uporabe alkohola (44. člen) sledijo
glavnemu namenu obdavčevanja s trošarino - to je obdavčevanju
predvsem pitnega alkohola. Ne obdavčuje se alkohol, ki se
uporablja pri izdelavi izdelkov, ki kot končni izdelek ne vsebujejo
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alkohola, pri izdelavi živil so zakonsko predlagane omejitve
oprostitev ter alkohol, ki se uporablja za izdelavo kisa in zdravil.
Trošarina se nadalje ne plačuje od alkohola, ki se uporablja v
zdravstvene namene v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in
lekarnah ter kot denaturirani pri izdelavi izdelkov, ki niso namenjeni
za prehrano ljudi.
Predlagani oproščeni nameni uporabe mineralnih olj (55. člen) pa
sledijo načelu, da se trošarina plačuje le, ko se mineralna olja
uporabljajo kot pogonsko gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.
Izmed pogonskih goriv pa so izvzeta tista, ki se uporabljajo v
letalskem oziroma pomorskem prometu, za pogon ribiških ladij
ter tista, ki se uporabljajo za izdelavo električne energije in skupno
izdelavo električne in toplotne energije.
Trošarine se prav tako ne plačuje od vina oziroma žganja, ki ju
fizična oseba potroši za lastne potrebe oziroma za potrebe članov
gospodinjstva. Zgornjo mejo količine za lastne potrebe predpiše
minister pristojen za finance. Ta oprostitev pomeni, da zavezanec
plača trošarino od vsake količine, ki presega količino predpisano
za lastne potrebe.
13. Knjigovodstvo trošarinskeoa zavezanca, hramba dokumentacije ter nadzor nad pobiranjem trošarine - členi: 58-61
V zvezi s sklepom Državnega zbora, da naj bodo administrativne
zahteve le na ravni, ki bodo še omogočale primerno izvajanje
zakona, je predlagatelj v zakon vključil tiste administrativne
zahteve, ki so nujno potrebne, da se lahko opravlja nadzor nad
pravilnim obračunavanjem in plačevanjem trošarin. Za ta namen
je nujno potrebno zagotoviti vse, da je stanje trošarinskih izdelkov
vseskozi razvidno ter da se vsako pošiljko izdelkov zlahka
identificira. V ta namen je predviden poseben trošarinski dokument,
katerega vsebina in oblika bo določena v podzakonskem aktu.
Predlagatelj predloga za večjo omilitev administrativnih zahtev ni
mogel upoštevati, jasneje pa je opredelil obveznosti glede vodenja
evidenc, hranjenja dokumentacije, popisa zalog trošarinskih
izdelkov in podobno, ter dal pooblastilo ministru, pristojnemu za
finance, da odobri poenostavitev postopka v primerih odpošiijanja
trošarinskih izdelkov med skladišči istega zavezanca ali, če gre
za večkratno pošiljanje istemu prejemniku.
Naloge v zvezi z izvajanjem zakona, ki vključujejo odmerjanje,
obračunavanje, pobiranje in izterjavo trošarin, opravljanje nadzora
nad trošarinskimi zavezanci, vodenje in vzdrževanje registra in
evidenc trošarinskih zavezancev ipd., so, za razliko od predloga
v prvi obravnavi, prenesene z davčnega na carinski organ.
Sistem trošarin je primerljiv s carinskim, predvsem s sistemom
carinskega skladiščenja in postopka nadzora gibanja blaga v
odloženem carinskem postopku. Glede na izkušnje carinskih
organov, zaradi hitrejšega, lažjega in stroškovno ugodnejšega
prehoda na uveljavljanje novega sistema trošarin in tudi zaradi
primerljivosti z ureditvijo v drugih državah, članicah EU,
predlagatelj ocenjuje, da je predlagana rešitev utemeljena.
14. Prijava dejavnosti in registracija trošarinskih zavezancev členi: 62-64
V 62. členu je določeno, da mora vsak trošarinski zavezanec
prijaviti opravljanje dejavnosti carinskemu organu. Predvideno je,
da carinski organ vodi poseben register imetnikov trošarinskih
dovoljenj in trošarinskih skladišč.
15. Posebne določbe - člena 65 in 66
V 66. členu predloga zakona je v skladu s pripombami Državnega
zbora podana ožja opredelitev pooblastila vladi glede sprememb
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trošarin, in sicer tako, da so podane omejitve glede na posamezne
vrste trošarinskih izdelkov.

Izdelki, ki bodo obdavčeni v skladu z zakonom o trošarinah, so
glede na sedaj veljavno zakonodajo razvrščeni nekoliko drugače,
kar pomeni, da se bo davčno breme za posamezne izdelke
razlikovalo glede na sedanji sistem.

Nadalje zakon pooblašča ministra za finance, da lahko zaradi
poenostavitve obračuna trošarin-pri uvozu v potniškem prometu
določi zneske trošarin za manjše količine trošarinskih izdelkov.

S smernicami EU so predpisane minimalne trošarine, ki so jim,
glede na pričakovani oziroma potrebni finančni učinek davka na
dodano vrednost in trošarin, prilagojeni tudi zneski oziroma stopnje
trošarin v predlaganem sistemu oziroma je določeno prehodno
obdobje za potrebno prilagoditev. Prilagajanje trošarine evropsko
določenim pomeni v večini primerov povečanje obdavčitve
predvsem pri tobačnih izdelkih in mineralnih oljih.

16. Kazenske določbe - členi: 68-72
Predlagatelj v kazenskih določbah, glede na sistemski zakon o
prekrških, ni mogel upoštevati višine kazni, ki bi bila
premosorazmema z višino utajene trošarine, upošteval pa je
težo prekrškov ter določil nižje kazni za milejše prekrške.

Tako je za večino mineralnih olj znesek predlaganih trošarin nS
nivoju trošarin, ki so za 50% višje od minimalno predpisanih s
smernicami EU.

17. Prehodne in končne določbe členi: 73-80
Predlagatelj je pri predlaganju ukrepov potrebnih za prehod v nov
sistem upošteval posebnosti, ki veljajo za veljavni sistem
obdavčitve trošarinskih izdelkov.

Za tobačne izdelke je predvideno prehodno obdobje za prilagoditev
na predpisano minimalno obdavčitev po smernicah EU tako, da
bodo v začetku finančni učinki iz naslova obdavčitve tobačnih
izdelkov na notranjem trgu približno enaki kot so v sedanjem
sistemu, povečani pa bodo prihodki od trošarin, pobranih od
prodaje tobačnih izdelkov v prostih carinskih prodajalnah na
cestnih mejnih prehodih.
S postopnim doseganjem ciljne evropske trošarine se bodo tudi
povečevali prihodki iz tega naslova in bodo od začetka uveljavitve
ciljne evropske trošarine večji za okoli 40% glede na prihodke po
veljavnem sistemu, in ob nespremenjenih razmerah na domačem
trgu.

Po proučitvi možnosti za podaljšanje roka za plačilo prometnega
davka vsebovanega v neizterjanih terjatvah, je predlagatelj določil
novi rok, tako da se znesek prometnega davka, vsebovan v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, ki ni bil plačan na
podlagi dokončnega obračuna prometnega davka za obdobje
januar-junij 1999, plača ob poplačilu terjatev, vendar najkasneje
do 31. decembra 1999.
18. Ocena finančnih učinkov predlaganih trošarin
Trošarina je sestavni del osnove za davek na dodano vrednost,
kar pomeni, da se prišteje k ceni izdelka, v katero so všteti vsi
stroški, in na to osnovo obračuna DDV. Ker sta trošarina na
posamezen izdelek in stopnja davka na dodano vrednost v
medsebojni odvisnosti, so zneski oziroma stopnje trošarin
določene ob predlagani 19% splošni stopnji davka na dodano
vrednost.

Tudi pri alkoholu in alkoholnih pijačah se bo v primerjavi s sedanjim
sistemom na začetku zadržala relativno nevtralna davčna
obremenitev, s tem pa tudi finančni učinki, povečani pa bodo
prihodki od trošarin, pobranih odprodaje alkoholnih pijač v prostih
carinskih prodajalnah na cestnih mejnih prehodih.

Na podlagi izračunanih učinkov uvedbe davka na dodano vrednost
in trošarin za leto 1996, bi bil ob relativno nespremenjenih cenah
proizvodov, ki so obdavčeni s trošarinami finančni učinehiz
naslova trošarin 2,4 % bruto družbenega proizvoda.

Predlagatelj je v predlogu zakona predvidel nov rok za začetek
izvajanja zakona in sicer 1. julij 1999.
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PREGLED PREVZETIH DOLOČIL EVROPSKIH SMERNIC V
PREDLOGU ZAKONA O TROŠARINAH

Legenda:
člen ZT:
nac.:
del.:

številka člena zakona o trošarinah
nacionalni predpis
delno

CD 92/12/EEC:

Splošna smernica sveta EU z dne 25.2.1992, dopolnjena s
smernico EU 92/108/EEC z dne 14.12.1992 ter Uredbo Komisije
2719/92/EEC z dne 11.9.1992, ki se nanaša na trošarinski
dokument.
Smernica sveta EU za alkohol in alkoholne pijače z dne
19.10.1992, dopolnjena s smernico EU 92/84/EEC z dne
19.10.1992
Smernica sveta EU za tobačne izdelke z dne 27.11.1995,
dopolnjena s smernico EU 92/79/EEC z dne 19.10.1992 ter
92/80/EEC z dne 19.10.1992.
Smernica sveta EU za mineralna olja z dne 19.10.1992,
dopolnjena s smernico EU 95/60 z dne 27.11.1995.

CD 92/83/EEC:

CD 95/59/EC:

CD 92/81/EEC:

člen
ZT

CD 92/12/EEC

člen
ZT

CD 92/83/EEC

1

del. člen 3, nac.

44

člen 27 , nac.

2

del. člen 5, nac.

45

člen 10, člen 22

3

nac.

46

nac

4

del. člen 4, del. člen 6, nac.

Člen
ZT

5

del. člen 5, nac.

47

člen 2

6

del. člen 5, del.člen 6, nac.

48

člen 4

7

del. člen 15, nac.
dir. 92/108/EEC del. člen 15

49

člen 3, člen 7

8

del. člen 18, del.člen 19, nac.
dir. 2719/92/EEC

50

člen 5, člen 6

9

del. člen 19, nac.

51

člen 8, člen 9
dir 92/79/EEC člen 2
dir 92/80/EEC člen 3

CD 95/59/EC

nac
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10

del. člen 19, nac.
dir 92/108/EEC del. člen 18

52

11

nac.

Člen
ZT

12

del. člen 14, nac.

53

člen 2

13

del.člen 6, del.člen 14,
del.člen 19, nac.

54

člen 3, člen 2, nac.

14

del. člen 5, nac.

55

člen 8, nac.

15

del. člen 14, nac.

56

dir 95/60/EC člen 4, člen 1,
člen 2

16

del.člen 6, nac.

57

dir 95/60/EC člen 3, nac.

17

nac.

18

del. člen 4, del. člen 11,
del. člen 12, nac.

58

nac.

19

del. člen 13, nac.

59

člen 16, nac.

20

nac.

60

nac.

21

nac.

61

nac.

22

del. člen 13, nac.

62

člen 16, nac.

23

del. člen 13, nac.

63

nac.

24

nac.

64

dir. 29/108/EEC člen 15 a., nac.

25

nac.

65

nac.

26

nac.

66

nac.

27

nac.

67

nac.

28

nac.

68

nac.

29

nac.

69

nac.

30

del. člen 22, nac.

70

nac.

31

del. člen 23, nac.

71

nac.

32

del. člen 28, nac.

72

nac.

33

nac.

73

nac.

34

nac.

74

nac.

- maj 1998

31

člen
ZT

člen 10, nac

CD 92/81/EEC

CD 92/12/EEC
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35

nac.

75

nac.

36

del. člen 5, nac.

76

nac.

77

nac.

člen
ZT

CD 92/83/EEC

37

dir. 92/84/EEC člen 2.

78

nac.

38

člen 2

79

nac.

39

člen 8

80

nac.

40

člen 12

41

člen 17

42

člen 20

43

člen 3, člen 9, člen 13,
člen 18, člen 21
dir. 92/84/EEC člen 3, člen 4,
člen 5, člen 6
nac
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Predlog zakona o

DAVKU

NA

DODANO

VREDNOST

(ZDDV)

- EPA 1554 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 23/4-1998 določila
besedilo:

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST,

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Nevenka BEČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance,
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 4.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 7/5-1997 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
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

SPLOSNE DOLOČBE

PREDMET OBDAVČITVE

1. člen
(vsebina zakona)

3. člen
(splošno)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja
davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na
območju Republike Slovenije.
(2) Območje Republike Slovenije pomeni ozemlje pod suverenostjo Republike Slovenije, vštevši zračni prostor in morska
območja, nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost ali
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom.

DDV se obračunava in plačuje od:
1. dobav blaga in opravljenih storitev (v nadaljnjem besedilu:
promet blaga oziroma promet storitev), ki jih davčni zavezanec
opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na območju
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije) za
plačilo;
2. uvoza blaga v Slovenijo.

2. člen
(pripadnost DDV)

1. Promet blaga

Prihodki od DDV pripadajo proračunu Republike Slovenije.

4. člen
(promet blaga)
(1) Promet blaga pomeni prenos lastninske pravice oziroma
pravice razpolaganja na opredmetenih stvareh, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
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2. Promet storitev

(2) Za promet blaga se šteje tudi:
1. promet blaga, opravljen za plačilo, na podlagi odločitve
državnega organa oziroma na podlagi zakona;
2. prodaja blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija
ob nakupu oziroma prodaji blaga;
3. izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno
obdobje oziroma na podlagi prodajne pogodbe z odloženim
plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov,
lastništvo prenese najkasneje ob plačilu zadnjega obroka;
4. izročitev novozgrajenih objektov ter prenos stvarnih pravic
in deležev na nepremičninah, ki dajejo imetniku lastninsko
pravico oziroma pravico posesti na nepremičnini ali delu
nepremičnine;
5. razpolaganje s poslovnimi sredstvi davčnega zavezanca s
strani druge osebe, vključno z likvidacijskim in stečajnim
upraviteljem ter skrbnikom;
6. dobava električne energije, plina ter energije za ogrevanje,
zamrzovanje oziroma hlajenje;
7. uporaba blaga davčnega zavezanca za neposlovne namene;
8. zamenjava blaga.
(3) Za promet blaga po 1. točki prejšnjega odstavka se šteje:
1. pridobitev lastninske pravice na blagu s strani ali za račun
države oziroma lokalne skupnosti, na podlagi zakona;
2. odvzem lastninske pravice na blagu s strani katerekoli osebe,
na podlagi zakona.

8. člen
(promet storitev)
(1) Promet storitev pomeni opravljanje, opustitev oziroma
dopustitev vsakega dejanja v okviru opravljanja dejavnosti,
ki ni promet blaga v smislu 4., 5. in 6. člena tega zakona.
(2) Za promet storitev se šteje tudi:
1. prenos, odstopanje, koriščenje in odrekanje avtorskih pravic,
patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih
pravic (v nadaljnjem besedilu: premoženjske pravice);
2. promet storitev na podlagi odločitve državnega organa
oziroma na podlagi zakona;
3. uporaba storitev davčnega zavezanca za neposlovne
namene;
4. zamenjava storitev.
9. člen
(uporaba storitev za neposlovne namene)
Za uporabo storitev iz 3. točke drugega odstavka 8. člena tega
zakona se šteje:
1. uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega
zavezanca v zasebne namene ali v zasebne namene
zaposlenih oziroma uporaba za druge namene kot za namene
opravljanja dejavnosti;
2. promet storitev, ki ga davčni zavezanec opravi brez ali za
zmanjšano plačilo za zasebne namene ali za zasebne
namene zaposlenih oziroma za druge namene kot za namene
opravljanja dejavnosti.

5. člen
(uporaba blaga za neposlovne namene)
(1) Če davčni zavezanec uporabi blago, ki je del njegovih
poslovnih sredstev v zasebne namene ali za zasebne namene
zaposlenih, ga odtuji brezplačno ali za zmanjšano plačilo
oziroma uporabi za druge namene kot za namene opravljanja
dejavnosti, se takšna uporaba oziroma odtujitev šteje za
promet blaga, opravljen za plačilo.
(2) Ne glede na prejšnji odstayek se za promet blaga, opravljen
za plačilo, ne šteje:
1. brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah
kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma
so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
2. dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti
davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in, če se ne
dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti se štejejo
darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže
2.000 tolarjev.

10. člen
(promet storitev v svojem imenu in za račun druge
osebe)
Pri prometu storitev, kjer davčni zavezanec deluje v svojem imenu
in za račun druge osebe se šteje, da prejme in opravi te storitve
sam.
3. Uvoz blaga
11. člen
(definicija)
Uvoz blaga je vsak vnos blaga na carinsko območje Slovenije,
če ni s tem zakonom drugače določeno.

6. člen
(uporaba blaga lastne izdelave, sprememba
namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju
opravljanja dejavnosti)

PLAČNIKI DDV

Za promet blaga, opravljen za plačilo, se šteje tudi:
1. jemanje blaga, ki ga davčni zavezanec proizvede, zgradi,
predela, nabavi oziroma uvozi v okviru opravljanja dejavnosti,
za lastno rabo;
2. uporaba blaga, za katerega je bil v celoti ali deloma odbit
vstopni DDV, ki ga davčni zavezanec uporabi za namene
opravljanja oproščene dejavnosti;
3. zadržanje blaga, za katerega je bil v celoti ali deloma odbit
vstopni DDV, po prenehanju opravljanja dejavnosti oziroma
po prenehanju registracije, razen v primeru iz 7. člena tega
zakona.

12. člen
(osebe, ki morajo plačati DDV)
Osebe, ki morajo plačati DDV so:
1. davčni zavezanec, ki opravi promet blaga oziroma storitev,
od katerega se obračunava in plačuje DDV;
2. davčni zastopnik, ki ga imenuje davčni zavezanec, ki v
Sloveniji nima sedeža, poslovnih enot, stalnega oziroma
običajnega bivališča (v nadaljnjem besedilu: davčni
zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža), če davčni zavezanec
opravi promet blaga oziroma storitev v Sloveniji. Če davčni
zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ne imenuje davčnega
zastopnika, plača DDV prejemnik blaga oziroma storitev;
3. prejemnik storitev iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona,
če te storitve opravi davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima
sedeža;
4. vsaka oseba, ki na računu ali drugem dokumentu, ki služi kot

7. člen
(prenos podjetja)
DDV se ne obračunava in plačuje pri prenosu podjetja ali dela
podjetja, ki predstavlja gospodarsko celoto, na drugega davčnega
zavezanca.
poročevalec, št. 30
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račun, izkaže DDV, ki ga po tem zakonu ne sme izkazati;
5. pri uvozu: carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi
predpisi oziroma prejemnik blaga.

tranzitni postopek, šteje, da je promet opravljen tam, kjer se
za to blago začne druga carinsko dovoljena raba ali uporaba.
17. člen
(kraj opravljenega prometa storitev)

DAVČNI ZAVEZANCI

(1) Za kraj, kjer je bil opravljen promet storitev se šteje kraj, kjer
ima davčni zavezanec, ki opravlja storitve, svoj sedež ali
poslovne enote, iz katerih opravlja storitve ali stalno oziroma
običajno prebivališče, če nima sedeža ali poslovnih enot, če
ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za kraj opravljanja prometa
storitev šteje:
1. kraj, kjer nepremičnina leži, če gre za opravljanje storitev,
neposredno povezanih z nepremičnino, vključno s storitvami
kot so: posredovanje nepremičnin, cenitev nepremičnin ter
pripravljalna dela v gradbeništvu, kot so storitve arhitektov in
pooblaščenih nadzornikov;
2. pot, kjer se opravi prevozna storitev; če se prevozna storitev
ne opravi le v Sloveniji, se ta zakon uporablja le na tisti del
prevozne storitve, ki se opravi v Sloveniji;
3. kraj, kjer so storitve dejansko opravljene, če gre za:
a) storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja,
športa, zabavnih prireditev, vključno z dejavnostjo
organizatorjev teh storitev;
b) pomožne prevozne storitve, kot so storitve nakladanja,
razkladanja, pretovarjanja in druge storitve v zvezi z
navedenimi ali drugimi storitvami v povezavi s prevozom;
c) cenitev premičnin;
d) storitve, ki se opravljajo na premičninah.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri storitvah:
1. prenosa, izkoriščanja ter opustitve premoženjskih pravic;
2. ekonomskega propagiranja;
3. svetovalcev, inženirjev, odvetnikov in notarjev, revizorjev in
računovodij, tolmačev, prevajalcev in podobnih storitvah,
storitvah računalništva in dajanja informacij;
4. v zvezi s prenehanjem ali opustitvijo opravljanja dejavnosti;
5. bančnih, finančnih in zavarovalnih storitvah, vključno
pozavarovalnih storitvah, razen najema trezorjev;
6. posredovanja delovne sile;
7. telekomunikacij; telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje
ali sprejemanje znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka
ali sporočil po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, vključno s prenosom pravice do uporabe
sredstev za takšen prenos, oddajanje ali sprejemanje;
8. najema premičnih stvari, razen najema vseh oblik prevoznih
sredstev;
9. posredovanja v zvezi s storitvami iz tega odstavka, ki jih
opravljajo posredniki v imenu in za račun naročnika, za kraj
opravljenega prometa storitev šteje kraj, kjer ima prejemnik
storitve - davčni zavezanec, sedež, poslovno enoto oziroma
stalno ali običajno bivališče, če nima sedeža ali poslovne
enote.

13. člen
(definicija)
(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno
(samostojno) opravlja dejavnost, ne glede na namen ali rezultat
opravljanja dejavnosti.
(2) Dejavnost po prejšnjem odstavku pomeni vsako proizvodno,
predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno s
premogovniško, kmetijsko in poklicno dejavnostjo, kot tudi
izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, z namenom
pridobivanja dohodkov.
(3) Državni organi in organizacije ter organi lokalnih skupnosti
se ne štejejo za davčne zavezance v okviru svojih pristojnosti,
druge pravne osebe javnega prava pa se ne štejejo za davčne
zavezance v okviru javnih pooblastil na podlagi zakona.
(4) Davčni zavezanci so tudi organizatorji storitev po 3. a točki
drugega odstavka 17. člena tega zakona.
KRAJ OBDAVČITVE
14. člen
(kraj opravljenega prometa blaga oziroma storitev)
(1) DDV se obračunava in plačuje po kraju, kjer je bil opravljen
promet blaga oziroma promet storitev oziroma po kraju, kjer
se šteje, da je bil promet opravljen po tem zakonu.
(2) Slovenija se šteje za en kraj opravljenega prometa, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
15. člen
(kraj opravljenega prometa blaga)
Za kraj, kjer je bil opravljen promet blaga, se šteje:
1 ■ kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz
blaga;
Če se odpošiljanje oziroma prevoz blaga začne izven Slovenije
se šteje, da ga uvoznik opravi v Sloveniji.
2. kraj, kjer je blago instalirano oziroma sestavljeno, če blago
instalira oziroma sestavi dobavitelj ali nekdo drug v imenu ali
za račun dobavitelja;
3. kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi promet, če se promet
blaga opravi brez odpošiljanja ali prevoza;
4. kraj prejema električne energije, plina ter energije za ogrevanje,
zamrzovanje oziroma hlajenje.
t
16. člen
(uvoz blaga)

18. člen
(posebna pravila)

(1) Pri uvozu blaga se za kraj opravljenega prometa šteje kraj,
kjer je blago vnešeno v Slovenijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za blago, za katero je takoj
po vnosu v Slovenijo dovoljena začasna hramba ali carinsko
dovoljena raba ali uporaba blaga iz drugega odstavka 32.
člena tega zakona ali je zanj začet postopek začasnega
uvoza s popolno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev ali carinski

Minister, pristojen za finance, lahko z namenom izogibanja
dvojnemu obdavčevanju oziroma neobdavčevanju določi, da se
pri storitvah iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter pri dajanju
prevoznih sredstev v najem, za kraj opravljenega prometa šteje
kraj, kjer se storitev uporabi oziroma kraj, kjer se storitev opravi.
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zavezanee,-ki v Sloveniji nima sedeža, je davčna osnova
vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo prejemnik blaga
oziroma storitev moral izvršiti dobavitelju.
(6) Pri prometu blaga iz 5. in 6. člena tega zakona je davčna
osnova nabavna cena zadevnega ali podobnega blaga, ki ne
vključuje DDV oziroma lastna cena blaga v času in kraju
opravljenega prometa; pri prometu storitev iz 9. člena tega
zakona pa stroški davčnega zavezanca za opravljeno
storitev.
(7) Če je zaradi neposlovnih razlogov plačilo manjše od tržne
vrednosti ali če ni plačila, je davčna osnova tržna vrednost
blaga oziroma storitev v času in kraju opravljenega prometa.
(8) Če plačilo za opravljen promet blaga oziroma storitev preseže
znesek, do katerega bi bil davčni zavezanec upravičen, je
davčna osnova prejeto plačilo, v katero ni vključen DDV na ta
promet.
(9) V davčno osnovo se ne vštevajo:
1. znižanja cen in popusti, odobreni na računu v času
opravljenega prometa;
2. zneski, ki jih davčni zavezanec zaračuna, prejme ali da v
imenu in za račun svojega kupca oziroma naročnika.
(10) Če se davčna osnova naknadno spremeni zaradi vračila,
popustov ali nezmožnosti poplačila, lahko davčni zavezanec,
ki je opravil promet blaga oziroma storitev, popravi (zmanjša)
znesek DDV. Davčni zavezanec lahko popravi oziroma
zmanjša znesek DDV, če davčni zavezanec, kateremu je
bil opravljen promet blaga oziroma storitev, popravi
(zmanjša) odbitek vstopnega DDV in če o tem pisno obvesti
dobavitelja.
(11) Če se spremeni znesek DDV, obračunan pri uvozu blaga,
ki ga je davčni zavezanec upošteval kot odbitek vstopnega
DDV, se na podlagi carinskega dokumenta ali odločbe
carinskega organa lahko popravi odbitek vstopnega DDV
za nastalo razliko.
(12) Če se vrne embalaža, od katere je bil obračunan DDV, se
davčna osnova popravi v davčnem obdobju, v katerem je
bila embalaža vrnjena.

NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV
19. člen
(splošno)
(1) DDV se obračuna takrat, ko je blago dobavljeno oziroma
takrat, ko so storitve opravljene.
(2) Šteje se, da je blago dobavljeno oziroma da so storitve
opravljene takrat, ko je izdan račun.
(3) Če račun ni izdan, se DDV obračuna osmi dan po dobavi
blaga oziroma opravljeni storitvi.
(4) Če je plačilo deloma ali v celoti izvršeno pred izdajo računa ali
pred opravljenim prometom blaga oziroma storitev, se DDV
obračuna na dan prejema plačila od prejetega zneska plačila.
(5) Pri prometu blaga, razen pri prometu blaga po 3. točki drugega
odstavka 4. člena tega zakona, oziroma pri prometu storitev,
kjer se izdajajo zaporedni računi in se izvršijo zaporedna
plačila, se DDV obračuna zadnji dan v obdobju, na katerega
se nanaša račun oziroma plačilo.
(6) Pri prometu blaga oziroma storitev po 5., 6. in 9. členu tega
zakona se DDV obračuna v davčnem obdobju, v katerem je
bil ta promet opravljen.
(7) Pri spremembi davčne osnove po 21. členu tega zakona se
DDV obračuna, ko se izda račun oziroma drug dokument.
20. člen
(uvoz blaga)
(1) Pri uvozu blaga nastane obveznost za obračun DDV, ko se
blago vnese v Slovenijo.
(2) V primerih iz drugega odstavka 16. člena tega zakona se
DDV obračuna, ko se za blago začne druga carinsko dovoljena
raba ali uporaba.
(3) Če ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena nastane pri
uvozu blaga, ki je zavezano plačilu carine, posebnih kmetijskih
dajatev oziroma drugih dajatev z enakovrednim učinkom,
obveznost za obračun uvoznih dajatev, se istočasno
obračuna tudi DDV.
(4) Za blago, ki ni zavezano plačilu uvoznih dajatev, se DDV
obračuna takrat, ko bi nastala obveznost za plačilo uvoznih
dajatev, če bi bile predpisane.

22. člen
(davčna osnova pri uvozu blaga)
(1) Davčna osnova pri uvozu blaga je vrednost blaga, določena
v skladu s carinskimi predpisi.
(2) V davčno osnovo iz prejšnjega odstavka se vštevajo, če
niso že všteti:
1. trošarine in drugi davki, takse in druge dajatve, ki se plačujejo
izven Slovenije in pri uvozu, razen DDV po tem zakonu;
2. posredni stroški, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza
in zavarovanja, ki nastanejo po uvozu blaga do prvega
namembnega kraja v Sloveniji. Za prvi namembni kraj se
šteje kraj, naveden na tovornem listu ali drugem dokumentu,
s katerim se blago uvozi v Slovenijo.
(3) Pri uvozu blaga se iz davčne osnove izključijo, če že niso
izključeni, znižanja cen in popusti y skladu r devetim
odstavkom 21. člena tega zakona.
(4) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na
oplemenitenje, potem, ko je bilo popravljeno, predelano,
obdelano oziroma obnovljeno, je davčna osnova vrednost
popravila, predelave, obdelave oziroma obnove.

DAVČNA OSNOVA
21. člen
(davčna osnova ter popravek davčne osnove)
(1) Osnova za DDV (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je
vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah),
ki ga je ali ga bo davčni zavezanec prejel od kupca, naročnika
ali tretje osebe za opravljen promet blaga oziroma storitev,
vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno
takega prometa, razen DDV, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(2) V davčno osnovo se vštevajo, če že niso všteti:
1. trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen
DDV;
2. posredni stroški nabave, kot so provizije, stroški embaliranja,
prevoza in zavarovanja, ki jih dobavitelj zaračuna kupcu
oziroma naročniku storitve;
3. zneski, ki se zaračunavajo ob prodaji vračljive embalaže.
(3) Če plačilo za opravljen promet blaga oziroma storitev ni
izvršeno v denarju ali ni v celoti izvršeno v denarju, je davčna
osnova enaka tržni vrednosti blaga oziroma storitev v času
in kraju opravljenega prometa.
(4) Pri zamenjavi blaga oziroma storitev je davčna osnova
vrednost prejetega blaga oziroma storitev.
(5) Pri prometu blaga oziroma storitev, ki ga opravi davčni
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23. člen
(preračun vrednosti tuje v domačo valuto)
(1) Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne osnove pri
uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za preračun te vrednosti
v domačo valuto upošteva tečaj, določen v skladu s carinskimi
predpisi za izračun carinske vrednosti blaga.
(2) Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne osnove,
razen pri uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za preračun
te vrednosti v domačo valuto upošteva srednji tečaj Banke
Slovenije na dan nastanka davčne obveznosti.
I
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dejavnosti;
4. storitve predšolske vzgoje, izobraževanje in usposabljanje
otrok, mladine in odraslih, vključno s prometom blaga in
storitvami, neposredno povezanimi s temi dejavnostmi, če
se te dejavnosti opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje;
5. storitve, povezane s športom in športno vzgojo, ki jih
nepridobitne organizacije nudijo posameznikom;
6. oskrba z osebjem, ki ga zagotavljajo verske skupnosti in
filozofska združenja za opravljanje dejavnosti iz 2.,3. in 4.
točke tega člena;
7. verske storitve in promet blaga, neposredno povezanega z
verskimi storitvami, ki ga opravljajo verske skupnosti za
zadovoljevanje potreb vernikov, v skladu s predpisi, ki urejajo
opravljanje verske dejavnosti;
8. promet storitev in blaga, neposredno povezanega s temi
storitvami, ki ga opravljajo politične, sindikalne, človekoljubne,
dobrodelne, invalidske in podobne organizacije in ustanove
svojim članom kot povračilo za članarino ter v skladu s
predpisi, ki urejajo področje teh organizacij in v skladu s pravili
teh organizacij, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k
izkrivljanju konkurence;
9. kulturne storitve, vključno z vstopnicami za kulturne prireditve
in vključno s prometom blaga, neposredno povezanega s
temi storitvami, ki jih opravljajo nepridobitne organizacije v
skladu s predpisi, ki urejajo področje kulturnih dejavnosti;
10. promet storitev in blaga, ki ga opravijo osebe, katerih
dejavnosti so oproščene DDV po 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9.
točki tega člena, če se ta promet opravlja v povezavi z
zbiranjem denarnih sredstev, ki ga te organizacije organizirajo
izključno za svojo lastno korist in ni verjetno, da takšna
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
11. mesečne naročnine za televizijski in radijski program, ki jih
zaračunava RTV Slovenija.

24. člen
(splošna stopnja DDV)
DDV se obračunava in plačuje po stopnji 19 % od vsakega prometa
blaga, storitev in uvoza blaga, razen od prometa blaga, storitev in
uvoza blaga, za katerega je s tem zakonom določeno, da se ne
obračunava in plačuje DDV ter od prometa blaga, storitev in uvoza
blaga, za katerega je predpisana nižja stopnja DDV.
25. člen
(nižja stopnja DDV)
(1) Po stopnji 8 % se obračunava in plačuje DDV od naslednjega
prometa blaga, storitev in od uvoza:
1. izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi (razen alkoholnih
pijač), sestavin, ki so običajno namenjene za pripravo
prehrambenih izdelkov ter dodatkov in nadomestkov, ki se
uporabljajo pri izdelavi prehrambenih izdelkov;
2. izdelkov, namenjenih za prehrano živali; živih živali; semen in
sadik;
3. dobave vode;
4. zdravil, vključno z izdelki, ki se uporabljajo za kontracepcijo
ter sanitarno zaščito;
5. medicinske opreme in tehničnih pripomočkov, ki so običajno
namenjena za lajšanje ali zdravljenje nezmožnosti, izključno
za osebno rabo oseb z zmanjšano sposobnostjo, vključno s
popravili te opreme oziroma pripomočkov;
6. javnega prevoza potnikov in njihove prtljage;
7. nosilcev besed, slike in zvoka ter izposojanja le-teh v
knjižnicah;
8. avtorskih pravic in storitev s področja književnosti in
umetnosti, avtorskih pravic s področja znanosti ter umetniških
predmetov, zbirk in starin iz tretjega, četrtega in petega
odstavka 48. člena tega zakona;
9- vstopnic za razstave, kinematografske in glasbene prireditve,
cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne
prireditve ter vstopnic za športne prireditve;
10- graditve, obnove in vzdrževanja stanovanjskih prostorov,
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš;
11. gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so
namenjene izključno za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu in
ribištvu;
12. nastanitev v hotelih, penzionih in podobnih nastanitvenih
zmogljivostih, vključno z nastanitvami v domovih in kampih
ter oddajanjem prostorov za kampiranje;
13. uporabe športnih objektov;
14. pogrebnih storitev ter blaga, povezanega s temi storitvami.

27. člen
(druge oprostitve DDV)
Plačila DDV so oproščene tudi:
1. zavarovalniške in pozavarovalniške storitve, vključno storitve,
ki jih opravljajo zavarovalniški posredniki in agenti;
2. promet nepremičnin, razen prvega prenosa lastninske pravice
oziroma pravice razpolaganja na novozgrajenih objektih;
3. dajanje v najem ali podnajem stanovanjskih hiš, stanovanj
oziroma stanovanjskih prostorov za neprekinjeno bivanje,
daljše od 60 dni;
4. finančne storitve, in sicer:
a) odobravanje in upravljanje kreditov ter odobravanje in
upravljanje garancij oziroma drugih oblik zavarovanj za kredite
s strani kreditodajalca;
b) storitve v zvezi z upravljanjem depozitov, hranilnih vlog,
bančnih računov, opravljanjem plačilnega prometa, nakazili,
vnovčevanjem zapadlih obveznosti, čekov ali drugih
instrumentov, razen izterjave in odkupa terjatev;
c) promet, vključno z izdajanjem, bankovcev in kovancev, ki so
zakonito plačilno sredstvo v katerikoli državi, razen z
zbirateljskimi predmeti; za zbirateljske predmete po tej točki
se štejejo zlati in srebrni kovanci ter kovanci iz drugega
materiala, bankovci, ki niso v uporabi kot zakonito plačilno
sredstvo ter kovanci z numizmatično vrednostjo;
d) promet z delnicami oziroma z udeležbami v družbah,
obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, vključno z njihovim
izdajanjem, razen hrambe vrednostnih papirjev;
e) upravljanje z investicijskimi skladi;
5. dobava zlata Banki Slovenije;
6. veljavne poštne znamke, davčne znamke ter upravni in sodni
kolki;
7. igre na srečo.

(2) Med izdelke po 7. točki prejšnjega odstavka se ne uvrščajo
tisti, ki so v celoti ali deloma namenjeni v reklamne namene.
OPROSTITVE DDV
26. člen
(oprostitve DDV za dejavnosti, ki so v javnem
interesu)
Plačila DDV so oproščene:
1 • javne poštne storitve, ki jih opravlja Pošta Slovenije;
2- zdravstvene storitve in oskrba, vključno z oskrbo s človeškimi
organi, krvjo ter materinim mlekom, ki se opravljajo v skladu
z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti;
3
- socialno varstvene storitve in promet blaga, neposredno
povezan s socialno varstvenimi storitvami, če se opravljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo področje socialno varstvenih
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družinske potrebe;
5. učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj
dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom šolanja;
6. predmete, ki jih fizične osebe prejmejo iz tujine v manjših
pošiljkah, če skupna vrednost pošiljke ne presega 4.000
tolarjev. Oprostitev se ne nanaša na alkohol, parfume in
toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke;
7. opremo, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti,
pa le-to preseli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na
transportna sredstva, zaloge blaga, izdelkov in polizdelkov
ter živino, katere imetniki so trgovci;
8. živino in kmetijske ter gozdarske pridelke, ki jih slovenski
državljani pridobijo na svojih posestvih v obmejnem območju
druge države;
9. terapevtske substance človeškega izvora in reagente za
določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, ki se uporabljajo za
nekomercialne medicinske ali znanstvene namene;
farmacevtske izdelke za uporabo na mednarodnih športnih
prireditvah;
10. blago, uvoženo preko državnih organov ali dobrodelnih in
človekoljubnih organizacij, ki je namenjeno za brezplačno
razdelitev osebam, potrebnih pomoči. Oprostitev se ne nanaša
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, kavo in pravi
čaj ter motorna vozila (razen reševalna vozila). Oprostitev
se tudi ne nanaša na material in opremo, namenjeno za obnovo
območij, ki jih je prizadela naravna in druga nesreča.
Oprostitev se nanaša le na organizacije, ki vodijo
knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor nad
njihovim delovanjem in, ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila
DDV;
11. predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje,
zaposlovanje oziroma podporo slepim oziroma drugim fizično
ali duševno prizadetim osebam, če so bili pridobljeni
brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma organizacij,
katerih dejavnost je izobraževanje oziroma nuđenje pomoči
tem osebam in, če s strani donatorjev ni izražen komercialni
namen;
12. častna odlikovanja in nagrade, če njihova narava ali
posamična vrednost kaže na to, da niso uvožene za
komercialne namene; priložnostna darila, prejeta v okviru
mednarodnih odnosov, če ne odražajo komercialnega
namena; ob pogoju vzajemnosti predmeti, namenjeni šefom
tujih držav za njihove potrebe v času uradnega obiska v
Sloveniji. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače ter
tobak in tobačne izdelke;
13. vzorce blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za
pridobivanje naročil tovrstnega blaga, in ki so glede izgleda in
količine neuporabni za kakršnekoli druge namene;
14. tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s sedežem
poslovanja izven Slovenije;
15. blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali podobni
prireditvi. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače,
tobačne izdelke ter goriva in kuriva;
16. blago, ki je zaradi določitve njihove sestave, kvalitete ali drugih
tehničnih značilnosti, namenjeno preizkušanju, preiskovanju
ali testiranju, ki se v celoti porabi oziroma uniči. Oprostitev se
ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter
goriva, kot tudi ne na blago, uporabljeno pri preizkušanju,
analiziranju ali testiranju zaradi pospeševanja prodaje;
17. predmeti in spremljajoči dokumenti, ki se v zvezi s pridobitvijo
ali varstvom blagovnih znamk, patentov in modelov pošiljajo
organizacijam za varstvo pravic intelektualne lastnine;
18. turistično informativno dokumentacijo, ki je namenjena za
brezplačno razdelitev in, katere glavni namen je predstaviti
tujo turistično ponudbo;
19. dokumente, ki se pošiljajo državnim organom; publikacije tujih
državnih organov in mednarodnih organov in organizacij;
obrazce za izvajanje pooblastil državnih organov; dokazni
predmeti v sodnih postopkih; tiskane okrožnice, ki se pošiljajo

28. člen
(oprostitve DDV pri uvozu blaga)
Plačila DDV je oproščeno:
1. uvoženo blago, katerega promet je v Sloveniji oproščen plačila
DDV;
2. blago, ki se v Slovenijo vnese v okviru tranzitnega carinskega
postopka;
3. ponovno uvoženo blago, ki ga v nespremenjenem stanju
uvaža oseba, ki ga je izvozila, in če je v skladu s carinskimi
predpisi oproščeno plačila carine;
4. ponovno uvoženo blago, na katerem so bile v tujini opravljene
storitve, pri izvozu pa ni bila priznana pravica do odbitka
oziroma vračila DDV;
5. uvoženo blago, ki je oproščeno plačila carine in je namenjeno:
a) za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji;
b) za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
c) za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih
predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi
družinskimi člani;
d) za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij,
vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo.
Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi potrdil ministrstva,
pristojnega za zunanje zadeve.
Blago, ki je oproščeno DDV v skladu s to točko, se ne sme odtujiti;
odtuji se lahko samo, če se plača DDV oziroma po poteku treh let
od dneva uvoza blaga.
Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev
uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.
6. uvoz ulova ribiških ladij v pristanišče, če je ulov nepredelan
ali predmet le tistih postopkov, ki so potrebni, da se ohrani
njegova kvaliteta in če ni bil pred uvozom opravljen promet v
skladu s tem zakonom;
7. storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev
vključena v davčno osnovo v skladu z 2. točko drugega
odstavka 22. člena tega zakona;
8. zlato in druge plemenite kovine, bankovci in kovanci, ki jih
uvaža Banka Slovenije.
29. člen
(oprostitve DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v
prost promet)
Pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet se, v skladu s
pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 66. člena tega zakona,
plačila DDV oprosti:
1. blago v osebni prtljagi potnika, ki se uvaža v nekomercialne
namene in je v skladu s carinskimi predpisi oproščeno plačila
carine;
2. osebno premoženje, ki pripada fizični osebi, ki je imela običajno
prebivališče v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev, in ki
se seli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne
pijače, tobak in tobačne izdelke, motorna vozila ter opremo
za opravljanje dejavnosti;
3. predmete za gospodinjstvo, ki pripadajo osebi, ki je imela
običajno prebivališče v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev
in ki se seli v Slovenijo zaradi sklenitve zakonske zveze;
4. predmete, pridobljene z dedovanjem. Oprostitev se ne nanaša
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, transportna
sredstva, opremo, zaloge surovin, polizdelkov in končnih
izdelkov, živino in kmetijske pridelke, ki presegajo običajne
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kol del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali
bančnimi ustanovami; uradne tiskovine, ki jih prejema Banka
Slovenije; dokumente, arhive, ter obrazce za uporabo na
mednarodnih srečanjih, konferencah ali kongresih; načrte,
tehnične slike, modele in podobne dokumente za namene
sodelovanja na mednarodnem tečaju, ki se organizira v
Sloveniji; tiskane obrazce, ki se v skladu z mednarodnimi
konvencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem prometu vozil in blaga; fotografije in diapozitive, ki se
pošiljajo tiskovnim agencijam ali časopisnim hišam;
zbi^ateljske predmete in umetniška dela, ki niso namenjena
prodaji in so uvožena s strani muzejev, galerij in drugih inštitucij
ter so namenjeni za brezplačne oglede. Oprostitev po tej
točki se prizna le pod pogojem, da so omenjeni izdelki uvoženi
brezplačno;
20. material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje blaga med
transportom; stelja in krma za živali med transportom,
naložena na prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz
živali iz tuje države v Slovenijo ali preko Slovenije;
21. goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v
motorna vozila;
22. material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih
beležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav;
krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika ter
cvetje in drugi artikli, ki običajno spremljajo krste in žare.

a) za dresiranje, treniranje, plojenje ali veterinarske namene;
b) zaradi sezonskega potovanja čred ali paše;
c) vlečne živali in pripadajoča oprema, ki pripada osebi s
sedežem izven ozemlja, toda blizu Slovenije, ki obdeluje zemljo
v Sloveniji.
12. filmski trakovi, namenjeni za predvajanje pred komercialno
uporabo; filmi in magnetni trakovi, namenjeni uporabi zvočnega
zapisa sinhroniziranega ali kopiranega, če so dobavljeni z
zvočnim trakom, sinhronizacijo ali kopiranjem; material za
snemanje zvoka in obdelavo podatkov, če so dani na
razpolago brezplačno;
13. modeli, matrice, bloki, slike, skice in podobni predmeti, ki so
namenjeni osebi s sedežem v Sloveniji pod pogojem, da je
najmanj 75% proizvodnje, ki izvira iz uporabe teh predmetov,
izvoženo iz Slovenije; specialno orodje, ki je osebi s sedežem
v Sloveniji dano na brezplačno uporabo v proizvodnji blaga,
ki bo v celoti izvoženo, vendar le, če to orodje ostane v lasti
osebe - naslovnika blaga s sedežem izven Slovenije;
14. rabljeno blago, namenjeno za prodajo na dražbi; blago, ki je
uvoženo na podlagi prodajne pogodbe z namenom
preizkušanja prejetega blaga; pošiljke izdelkov iz krzna, dragih
kamnov, preprog in nakita, poslanih na odobritev, če njihove
posebne karakteristike preprečujejo, da bi bili uvoženi kot
vzorci; umetniške in zbirateljske predmete ter starine, uvožene
zaradi razstavljanja z namenom morebitne prodaje;
15. transportna sredstva, od katerih je bil v državi odhoda plačan
DDV, oziroma za katera ni bila iz kateregakoli razloga v državi
odhoda priznana oprostitev oziroma vračilo DDV zaradi
izvoza.

30. člen
(oprostitve DDV pri začasnem uvozu blaga)
Pri začasnem uvozu blaga se v skladu s pogoji in roki, določenimi
v predpisu iz 66. člena tega zakona, plačila DDV oprosti:
1. strokovna oprema in nadomestni deli opreme za opravljanje
dejavnosti, ki so v lasti in uvoženi s strani osebe s sedežem
izven Slovenije, ter bodo uporabljeni izključno z njene strani
oziroma se bodo uporabljali pod njenim osebnim nadzorom;
2. blago za razstavljanje ali uporabo na razstavi, sejmu ali podobni
prireditvi, razen blaga, ki je namenjeno za razstavo, prirejeno
za zasebne namene v prodajalni ali drugem poslovnem
prostoru zaradi prodaje;
3. učni pripomočki in znanstvena oprema, če:
a) se uporablja za nekomercialne namene,
b) je uvožena s strani izobraževalnih in znanstvenih ustanov, ki
so nepridobitnega značaja in
c) ostane v lasti osebe s sedežem izven Slovenije;
4. medicinska, kirurška in laboratorijska oprema, če je
zdravstvenim ustanovam:
a) dana na razpolago brezplačno in
b) namenjena za diagnostične in terapevtske namene;
5. material, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih in drugih
nesreč, ki so se zgodile v Sloveniji, če je:
a) uvožen za začasno rabo brezplačno in
b) namenjen državnim organom.
6. embalaža za zaščito blaga oziroma za navijanje, omotanje ali
pritrjevanje blaga, razen materiali, kot so: slama, papir, steklena
volna, ki se uvažajo v razsutem stanju, če:
a) je v primeru uvoza napolnjene embalaže deklarirano, da bo
ponovno izvožena,
b) je v primeru uvoza prazne embalaže deklarirano, da bo
ponovno izvožena napolnjena.
7. osebna prtljaga potnikov za čas njihovega bivanja v Sloveniji;
8. blago, namenjeno za preizkušanje, opravljanja poskusov ali
prikazovanje, če ga je tuji lastnik dal brezplačno in za določen
čas, vendar ne tudi za preizkušanje, opravljanje poskusov ali
prikazovanja kot pridobitne dejavnosti;
9- razvedrilni material za pomorščake;
10. blago, ki se uporablja pod nadzorom upravnih organov, za
gradnjo, popravilo ali vzdrževanje infrastrukture javnega
pomena v mejnih območjih;
11- živali, ki so uvožene:
8. maj 1998

31. člen
(oprostitve ODV pri izvozu blaga in drugih
dejavnostih)
(1) Plačila DDV je oproščeno:
1. blago, ki ga iz Slovenije izvozi prodajalec oziroma blago, ki ga
v njegovem imenu in za njegov račun izvozi druga oseba;
2. promet storitev, vključno prevoznih in drugih postranskih
storitev (razen prometa storitev iz 26. in 27. člena tega
zakona), ki je neposredno povezan z izvozom oziroma
uvozom blaga v skladu drugim odstavkom 16. člena oziroma
1. točko prvega odstavka 32. člena tega zakona;
3. blago, ki ga iz Slovenije izvozi kupec oziroma druga oseba v
njegovem imenu, ki nima sedeža v Sloveniji, razen blaga,
namenjenega oskrbovanju zasebnih čolnov, letal ali katerihkoli
drugih prevoznih sredstev za zasebno rabo;
4. storitve, opravljene na blagu, uvoženem v Slovenijo ter
izvoženem s strani osebe, ki opravi to storitev ali s strani
naročnika, če nima sedeža, poslovne enote oziroma stalnega
ali običajnega prebivališča v Sloveniji;
5. promet blaga pooblaščenim organizacijam, ki ga le- te izvozijo
kot del njihovih človekoljubnih oziroma dobrodelnih dejavnosti;
6. promet storitev, ki ga opravljajo zastopniki in drugi posredniki,
opravljen v imenu in za račun druge osebe, če so storitve del
storitev, navedenih v tem členu ali storitev, opravljenih izven
Slovenije. Oprostitev se ne nanaša na potovalne agente, ki
opravljajo storitve v imenu in za račun potnikov izven Slovenije;
7. izvoz zlata centralnim bankam.
(2) Plačila DDV je oproščen:
1. promet blaga v zvezi z oskrbovanjem:
a) plovil za plovbo na odprtem morju, ki opravljajo prevoz
potnikov za plačilo oziroma, ki so namenjena za opravljanje
komercialne, industrijske in ribiške dejavnosti;
b) plovil za reševanje in pomoč na morju;
c) vojaških plovil, ki zapustijo Slovenijo in so namenjena v tuja
pristanišča oziroma sidrišča;
2. obnavljanje, popravila, zakup in najem plovil iz podtočke a) in
b) prejšnje točke, kot tudi opreme na teh plovilih;
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nadaljnjem besedilu: račun) ter obdržati kopijo računa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora davčni zavezanec izdati
račun tudi za vsako predplačilo, ki ga prejme preden je opravljen
promet blaga oziroma storitev ter za vsako naknadno
spremembo davčne osnove.
(3) Račun je vsak dokument, ki ga izda davčni zavezanec ali
druga oseba po njegovem nalogu, na katerem je zaračunan
promet blaga oziroma storitev.
(4) Če davčni zavezanec na računu za opravljen promet blaga
in storitev izkaže višji znesek DDV, kot ga je dolžan po zakonu,
mora ta višji znesek tudi plačati razen v primerih iz desetega
odstavka 21. člena tega zakona.
(5) Računi so lahko izdani tudi v nematerializirani obliki, če ima
davčni zavezanec dovoljenje davčnega organa za takšno
obliko izdaje. Davčni zavezanec, ki prejme račun v
nematerializirani obliki, mora prav tako imeti dovoljenje
davčnega organa, sicer se šteje, da račun ni izdan za namene
odbitka vstopnega DDV.

3. obnavljanje, popravila, zakup in najem letal, ki jih uporabljajo
letalske družbe za polete na mednarodnih zračnih linijah za
plačilo, kot tudi opreme na teh letalih;
4. promet blaga v zvezi z oskrbovanjem letal iz prejšnje točke.
(3) Plačila DDV je oproščen promet blaga in storitev, ki so
namenjeni:
1. za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Republiki Sloveniji;
2. za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo;
3. za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih
predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi
družinskimi člani;
4. za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij,
vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo.
Oprostitev po tem odstavku se uveljavlja na podlagi potrdil
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.

34. člen
(podatki, ki jih mora vsebovati račun, izdan davčnim
zavezancem)

Blago, ki je oproščeno DDV v skladu s tem odstavkom se ne sme
odtujiti; odtuji se lahko samo, če se plača DDV oziroma po poteku
treh let od dneva nakupa blaga.

(1) Račun, izdan davčnim zavezancem, mora vsebovati
naslednje podatke:
1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številko;
2. ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčno številko
izdajatelja računa;
3. ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter davčno številko
prejemnika blaga oziroma storitve;
4. datum odpošiljanja blaga oziroma opravljanja storitev;
5. podatke o vrsti, ceni in količini prodanega blaga oziroma
opravljenih storitev;
6. vrednost blaga oziroma storitve brez DDV, stopnjo oziroma
stopnji DDV ter znesek DDV po različnih stopnjah;
7. vrednost z vključenim DDV.
(2) Če davčni zavezanec opravi promet blaga oziroma storitev,
za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, mora na
računu navesti, da DDV ni bil obračunan.

Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev
uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.
(4) Blago se šteje za izvoženo, ko je dejansko iznešeno iz
Slovenije, ali ko je vnešeno v prosto carinsko cono oziroma
carinsko skladišče.
32. člen
(druge posebne oprostitve)
(1) Plačila DDV je oproščen;
1. sprostitev uvoženega blaga v prost promet, če je to blago,
namenjeno vnosu v trošarinsko skladišče;
2. uvoz blaga, ki je namenjeno, da:
a) se predloži carinskemu organu in, kadar je to dovoljeno v
skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo;
b) se vnese v prosto carinsko cono;
c) se zanj začne postopek carinskega skladiščenja (razen v
prosto carinskih prodajalnah) ali postopek uvoza zaradi
izvoza po sistemu odloga.
(2) Oprostitev se nanaša tudi na promet storitev, povezanim s
prometom blaga po prejšnjem odstavku.
(3) Plačilo DDV po tem členu se oprosti ob pogoju, da blago ni
sproščeno v prost promet in da je znesek DDV pri sprostitvi
v prost promet enak znesku, ki bi moral biti obračunan, če bi
bil tak promet blaga obdavčen pri vnosu blaga v Slovenijo.
(4) Plačila DDV je oproščeno tudi blago, namenjeno prodaji v
prostih carinskih prodajalnah na letališču, odprtem za
mednarodni promet oziroma v pristanišču, odprtem za
mednarodni promet pod pogojem, da ga potniki v dovoljenih
količinah kot osebno prtljago odnesejo v drugo državo z letalom
oziroma z ladjo.
(5) Za potnika iz prejšnjega odstavka se šteje potnik, ki ima
vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče oziroma
pristanišče druge države.

35. člen
(podatki, ki jih mora vsebovati račun, izdan drugim
osebam)
(1) V računu, ki ga davčni zavezanec izda drugim osebam, ni
potrebno izkazovati podatkov iz 3., 4. in 6. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, izkazati pa mora vrednost z
vključenim DDV po različnih stopnjah, če opravlja promet
blaga ih storitev po različnih stopnjah DDV.
(2) Davčni zavezanec mora kupcu blaga oziroma naročniku
storitve izročiti račun, ne glede na to ali je to kupec oziroma
naročnik posebej zahteval ali ne. Kupec blaga oziroma
prejemnik storitve mora račun zadržati neposredno po
odhodu iz prodajalne oziroma drugega poslovnega prostora
in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega
oziroma tržnega organa.
DAVČNO OBDOBJE, OBRAČUNAVANJE IN
PLAČEVANJE DAVČNE OBVEZNOSTI
36. člen
(Obdobje obdavčevanja)

IZDAJA RAČUNOV

(1) Davčni zavezanec mora obračunavati davčno obveznost v
davčnem obdobju.
(2) Davčno obdobje je koledarski mesec.
(3) Za davčnega zavezanca, ki po zakonu o davčnem postopku
plačuje akontacije davkov iz opravljanja dejavnosti v

33. člen
(obveznost izdajanja računov)
(1) Davčni zavezanec mora za vsak promet blaga oziroma
storitev izdati račun ali drug dokument, ki služi kor račun (v
poročevalec, št. 30
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trimesečnih obrokih, je davčno obdobje koledarsko
tromesečje.

storitve, ki ima sedež oziroma stalno poslovno enoto izven
Slovenije ali, če so te storitve neposredno povezane z blagom,
ki je namenjeno izvozu;
(5) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od:
1. jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, zasebnih
letal, osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv
ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem,
razen od plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti dajanja v najem in za nadaljnjo prodajo;
2. izdatkov za reprezentanco in nastanitev.
(6) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV le:
1. če je izkazan na računih iz 34. člena tega zakona;
2. če je izkazan na carinskih deklaracijah;
3. če je plačan na podlagi drugega odstavka 42. člena tega
zakona in na podlagi tretjega odstavka 46. člena tega zakona.
(7) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV v davčnem
obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljen promet
blaga in storitev oziroma carinske deklaracije za uvoženo
blago.
(8) če davčni zavezanec prejme račun, v katerem je izkazan
DDV od osebe, ki ga po tem zakonu ne sme izdati, ne sme
odbiti izkazanega DDV kot vstopnega DDV, ne glede na to, če
nepooblaščena oseba ta DDV plača.
(9) Če davčni zavezanec prejme račun, na katerem je izkazan
višji znesek DDV, kot bi moral biti po zakonu, ne sme odbiti
tega višjega zneska kot vstopni DDV, ne glede na to, da je bil
DDV plačan.

37. člen
(Obračunavanje DDV)
(1) Davčni zavezanec obračunava DDV na podlagi zneskov na
izdanih računih za opravljen promet blaga oziroma storitev v
davčnem obdobju.
(2) Za zneske na izdanih računih po prejšnjem odstavku se štejejo
tudi zneski predplačil ter vrednost opravljenega prometa blaga
oziroma storitev po 5.,6. in 9. členu tega zakona.
38. člen
(predložitev obračuna DDV)
(1) Davčno obveznost za davčno obdobje je davčni zavezanec
dolžan izkazati v mesečnem oziroma v tromesečnem
obračunu DDV.
(2) Obračun iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec dolžan
predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega
meseca po poteku davčnega obdobja.
(3) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na
to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan
plačati DDV.
(4) Obračun DDV mora vsebovati vse potrebne podatke za
obračun davčne obveznosti.
(5) Obliko in vsebino davčnih obračunov predpiše minister,
pristojen za finance.

41. člen
(izračun odbitnega deleža vstopnega DDV)

39. člen
(plačevanje davčne obveznosti)

(1) Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljivo in oproščeno
dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na
obdavčljivo dejavnost z odbitnim deležem.
(2) Odbitni delež DDV se določi za ves promet blaga oziroma
storitev tako, da je:
1. v števcu: celotni znesek letnega prometa, razen DDV, ki se
nanaša na promet, od katerega ima pravico do odbitka
vstopnega DDV;
2. v imenovalcu: znesek, ki je vključen v števec in celotni znesek
letnega prometa, od katerega davčni zavezanec nima pravice
do odbitka DDV, vključno s subvencijami in dotacijami, razen
subvencij iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.
(3) V izračun odbitnega deleža se ne všteva:
1. znesek, ki se nanaša na opremo, ki jo je davčni zavezanec
odtujil v okviru opravljanja svoje dejavnosti;
2. znesek prometa finančnih storitev, če se opravljajo občasno;
3. znesek prometa nepremičnin, če se promet opravlja občasno.
(4) Odbitni delež DDV se določi na letni podlagi kot odstotek in se
zaokroži navzgor na celo število.
(5) Odbitni delež za tekoče leto se določi na podlagi podatkov o
prometu preteklega leta. Če podatkov o prometu preteklega
leta ni ali, če so v znesku neznatni, odbitni delež določi davčni
organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko davčni
zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje
svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako
področje dejavnosti in, če pridobi dovoljenje davčnega organa.

(1) Davčna obveznost za davčno obdobje dospe v plačilo
zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnega
obdobja.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka plača DDV tudi oseba iz 2. in 3.
točke 12. člena tega zakona.
(3) Pri uvozu blaga se DDV obračunava in plačuje, kot da bi bil
uvozna dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona.
ODBITEK VSTOPNEGA DDV
40. člen
(splošno)
(1) Davčni zavezanec sme pri izračunu svoje davčne obveznosti
odbiti DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal pri nabavah blaga
oziroma storitev od drugega davčnega zavezanca, pri uvozu
blaga ter kot prejemnik storitve (v nadaljnjem besedilu: vstopni
DDV), če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo
uporabil za namene opravljanja dejavnosti, od katere se
plačuje DDV.
(2) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV tudi od blaga in
storitev, ki jih je uporabil za opravljanje dejavnosti izven
Slovenije ob pogoju, da bi bila priznana pravica do odbitka
vstopnega DDV, če bi se dejavnost opravila v Sloveniji.
(3) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV:
1 ■ od blaga in storitev, ki jih je uporabil za promet blaga oziroma
storitev, za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, če
ni s tem zakonom drugače določeno;
2- od blaga in storitev, ki jih je uporabil za opravljanje dejavnosti
izven Slovenije ob pogoju, da ne bi bila priznana pravica do
odbitka vstopnega.DDV, če bi to dejavnost opravil v Sloveniji.
(4) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV, ki se nanaša na
promet blaga oziroma storitev, ki so oproščeni plačila DDV:
1- po 7. točki 28. člena, 31. in 32. členu tega zakona;
2- po 1. in 4.a do 4.d točki 27. člena, če se opravljajo za naročnika
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42. člen
(popravek odbitka vstopnega DDV)
(1) Odbitek vstopnega DDV, ki ga je davčni zavezanec izvršil v
skladu s tem zakonom, se mora ustrezno popraviti:
1. če se naknadno ugotovi, da je bil odbitek vstopnega DDV
obračunan v višjem ali nižjem znesku, kakor je znesek, do
katerega je bil davčni zavezanec upravičen;
2. če se po davčnem obračunu izkaže, da so se spremenili
dejavniki za izračun odbitnega zneska vstopnega DDV, kot
41
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so odpovedi nakupov in znižanja cen.
(2) Če se znotraj obdobja 5 let od koledarskega leta pričetka
uporabe opreme spremenijo pogoji, ki so bili v tem letu
merodajni za odbitek vstopnega DDV, se za obdobje po
spremembi izvrši popravek vstopnega DDV. Pri nepremičninah se namesto obdobja 5 let upošteva obdobje 20 let.
(3) Za pričetek uporabe opreme oziroma nepremičnin po
prejšnjem odstavku, se šteje davčno obdobje, v katerem je
izvršen (oziroma ni izvršen) odbitek vstopnega DDV.
(4) Za opremo po drugem odstavku tega člena se šteje oprema,
ki se po računovodskih predpisih uvršča med opredmetena
osnovna sredstva davčnega zavezanca.
(5) Popravek odbitka vstopnega DDV se ne izvrši, če znaša
razlika do 1.500 tolarjev.

POSEBNI POSTOPKI OBDAVČEVANJA
45. člen
(mali zavezanci)
(1) Ne glede na prvi odstavek 13. člena tega zakona oseba,
katere vrednost opravljenega prometa blaga oziroma storitev
v obdobju zadnjih 12 mesecev ne preseže oziroma ni verjetno,
da bo presegla 5.000.000 tolarjev, ni davčni zavezanec po
tem zakonu.
(2) Ne glede na prvi odstavek 13. člena tega zakona oseba,
predstavnik gospodinjstva, ki opravlja dejavnost kmetijstva
in gozdarstva, za katero se plačuje davek od dohodka po
katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč (v
nadaljnjem besedilu: kmet), ni davčni zavezanec po tem
zakonu, kadar skupni katastrski dohodek vseh članov
gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega
1.500.000 tolarjev. Z gospodinjstvom je mišljena skupnost
življenja, pridobivanja in trošenja sredstev.
(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo
obračunavati DDV, na računih ne smejo izkazovati DDV, nimajo
pravice do odbitka vstopnega DDV in ne vodijo knjigovodstva
v skladu s tem zakonom.
(4) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena, lahko
kadarkoli pristojnemu davčnemu organu predložijo zahtevek
za začetek obračunavanja in plačevanja DDV. Davčni organ
na podlagi prejetega zahtevka izda odločbo o vpisu
zavezanosti za DDV za obdobje, ki ne sme biti krajše od 60
mesecev.
(5) Če povezane osebe opravljajo promet blaga iste vrste oziroma
promet storitev iste narave, se za namene tega člena, skupni
znesek vrednosti opravljenega prometa povezanih oseb v
obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana
oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe,
ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov
pravnih in fizičnih oseb.
(6) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na
davčne zavezance, ki v Sloveniji nimajo sedeža.

43. člen
(odbitek vstopnega DDV pri začetku opravljanja
obdavčljive dejavnosti)
(1) Z dnem veljavnosti registracije pridobi davčni zavezanec
pravico do sorazmernega odbitka vstopnega DDV za blago,
ki ga ima na zalogi na dan pred veljavnostjo registracije.
Sorazmerni odbitek vstopnega DDV določi davčni organ na
podlagi knjigovodskih podatkov davčnega zavezanca in
podatkov o primerljivih zalogah blaga za opravljanje istovrstne
dejavnosti pri drugih davčnih zavezancih.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka sme odbiti vstopni
DDV sorazmerno opravljenemu prometu, nima pa na tej
podlagi pravice do vračila davka.
44. člen
(odbitek vstopnega DDV pri prometu rabljenih
prevoznih sredstev)
(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi
deluje v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s
pogodbo, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali
prodajo, in ki nabavlja ali pridobiva rabljena prevozna sredstva
z namenom nadaljnje prodaje (v nadaljnjem besedilu:
preprodajalec), sme odbiti kot vstopni DDV znesek, ki ga
ugotovi po preračunani stopnji DDV od nabavne cene
rabljenega prevoznega sredstva (v nadaljnjem besedilu: davčni
preostanek).
(2) Pravica do odbitka davčnega preostanka nastopi le v primeru,
ko preprodajalec nabavi ali pridobi rabljeno prevozno
sredstvo:
1. od osebe, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV od
tega sredstva;
2. od drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem zakonom
za to blago ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV;
3. od drugega preprodajalca, ki je uveljavil pravico do odbitka
davčnega preostanka od zadevnega prevoznega sredstva.
(3) Če preprodajalec opravlja promet prevoznih sredstev na račun
druge osebe v skladu s pogodbo, na katero se plača provizija
na nakup ali prodajo, se šteje, da je opravljen promet s strani
druge osebe takrat, ko preprodajalec opravi promet.
(4) Če je znesek davčnega preostanka večji od zneska DDV, ki
ga obračuna preprodajalec od prometa prevoznih sredstev,
se davčni preostanek upošteva v višini, ki je enaka znesku
DDV, obračunanem od tega prometa.
(5) Ne glede na določbe 34. člena tega zakona, preprodajalec iz
tega člena, ne sme na računu posebej izkazati podatkov iz 6.
točke prvega odstavka 34. člena.
(6) Če preprodajalec odbije davčni preostanek v povezavi z
dobavo prevoznih sredstev, nima pravice do oprostitve DDV
po 31. členu tega zakona.
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46. člen
(kmetje)
(1) Kmet iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, ki ne postane
davčni zavezanec v skladu s četrtim odstavkom 45. člena
tega zakona, ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov
ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat dejavnosti,
za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem
dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega DDV (v nadaljnjem
besedilu: pavšalno nadomestilo), pod pogoji in na način,
določen s tem členom.
(2) Pavšalno nadomestilo se prizna le kmetom, ki opravijo promet
blaga in storitev iz prejšnjega odstavka davčnim zavezancem
po tem zakonu.
(3) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki jim je bil opravljen
promet blaga in storitev s strani kmetov, so dolžni plačilu za
ta promet prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4%
od odkupne vrednosti.
(4) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico, da
pavšalno nadomestilo odbijejo kot vstopni DDV pod pogoji,
določenimi s tem zakonom.
(5) Kmetom se prizna pravica do pavšalnega nadomestila, če so
predhodno pridobili dovoljenje davčnega organa.
(6) Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja tega člena
izda minister, pristojen za finance.
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izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni več kot osem
kopij vsakega;
5. unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja
in z njegovim podpisom;
6. poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na
osem oštevilčenih kopij, na katerih je podpis avtorja ali studia,
razen izdelki draguljarjev (dragotine, nakit), zlatarjev in
srebrarjev;
7. umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor
ali so posnete pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane
in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh velikostih.
(4) Za zbirke se štejejo:
1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega
dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno iz
tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso rabljene, take,
ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za uporabo;
2. zbirke in primerki iz tarifne oznake 9705 00 00, ki imajo
zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski,
arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen.
(5) Za starine se štejejo predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00,
razen umetniških predmetov ali zbirk, ki so stari več kot 100
let.
(6) Če preprodajalec hkrati obračunava in plačuje DDV po splošni
ureditvi in po tej ureditvi, mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti ločeno izkazovanje prometa ter obračunavati in
plačevati DDV za vsako ureditev posebej.
(7) Preprodajalec je dolžan davčnemu organu vložiti prijavo za
obdavčitev po posebni ureditvi vsaj 10 dni pred začetkom
meseca, v katerem želi začeti obračunavati DDV po tej
ureditvi; DDV po posebni ureditvi pa začne obračunavati
prvega dne prvega naslednjega meseca po vložitvi prijave.
Obdobje obračunavanja DDV po tem členu ne more biti krajše
od 24 mesecev.
(8) Preprodajalec lahko obračunava DDV po posebni ureditvi, če
je nabavil ali pridobil blago iz prvega odstavka tega člena od:
1. osebe, ki ni davčni zavezanec;
2. drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem zakonom
za to blago ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV;
3. davčnega zavezanca iz prvega in drugega odstavka 45. člena
tega zakona, če gre za poslovna sredstva;
4. od drugega preprodajalca.
(9) Če so izpolnjeni pogoji iz 31. člena tega zakona, je promet
blaga iz tega člena, oproščen plačila DDV.
(10) Preprodajalec, ki obračunava DDV po tem ter 49. in 50.
členom tega zakona, ne sme na računih, ki jih izdaja, izkazovati
DDV.

47. člen
(storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj)
(1) Potovalna agencija in organizator potovanja (v nadaljnjem
besedilu: potovalna agencija), ki deluje v svojem imenu, pri
zagotavljanju ponudbe pa uporablja blago in storitve drugih
davčnih zavezancev, lahko obračunava in plačuje DDV v
skladu s tem členom.
(2) Vse storitve, ki jih opravi potovalna agencija v zvezi s
potovanjem, se štejejo za eno storitev potovalne agencije
potniku.
(3) DDV se plačuje po sedežu potovalne agencije in od zneska,
ki predstavlja razliko med celotnim zneskom, ki ga plača
potnik, v katerega ni vključen DDV in dejanskimi stroški
potovalne agencije za dobave in storitve, ki jih zagotavljajo
drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh
storitev potnik.
(4) Če dobave blaga in storitev, ki jih za potovalno agencijo
opravljajo drugi davčni zavezanci, ti zavezanci opravijo izven
Slovenije, se DDV ne plačuje v skladu s 6. točko prvega
odstavka 31. člena tega zakona. Če je promet blaga oziroma
storitev deloma opravljen v Sloveniji in deloma izven Slovenije,
se DDV ne plačuje le od dela, ki je opravljen izven Slovenije.
(5) Potovalna agencija nima pravice do odbitka DDV, ki ji ga
zaračunajo drugi davčni zavezanci pri prometu blaga in
storitev, opravljenih neposredno potniku.
(6) Določbe tega člena se ne nanašajo na potovalne agencije, ki
delujejo kot posredniki in predložijo obračun v skladu z 2.
točko devetega odstavka 21. člena tega zakona.
48. člen
(rabljeno blago, umetniški predmeti, zbirke in starine)
(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi
deluje v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s
pogodbo, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali
prodajo, in ki nabavlja ali pridobiva rabljeno blago, umetniške
predmete, zbirke in starine z namenom nadaljnje prodaje (v
nadaljnjem besedilu: preprodajalec), lahko obračunava in
plačuje DDV v skladu s tem ter 49. in 50. členom tega zakona.
(2) Za rabljeno blago se šteje vsaka premična stvar, ki je primerna
za nadaljnjo uporabo takšna kot je ali po popravilu, razen
prevoznih sredstev, umetniških predmetov, zbirk in starin,
žlahtnih kovin in dragega kamenja. Za žlahtne kovine se
štejejo: srebro, (vključno srebro, kombinirano z zlatom ali
platino), zlato (vključno zlato, kombinirano s platino), platina
in vsi predmeti, ki so izdelani iz navedenih kovin, če plačilo za
promet zadevne kovine ne preseže tržne vrednosti. Za drago
kamenje se štejejo diamanti, rubini, safirji in smaragdi, bodisi
obdelani ali neobdelani, če niso vdelani oziroma nanizani.
(3) Za umetniške predmete se štejejo:
1. slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki
se uvrščajo v tarifno oznako 9701 kombinirane nomenklature
carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka), če jih
avtorji izdelujejo ročno;
2. izvirne glavure, odtiski in litografije iz tarifne oznake 9702 00
00, če jih avtor izdela ročno v omejenem številu v črnobeli
barvi ali v barvi ene ali več plošč, ne glede na postopek in
material, ki je bil uporabljen, razen če je bil uporabljen mehanični
ali fotomehanični postopek;
3. izvirne skulpture in kipi iz kakršnegakoli materiala iz tarifne
oznake 9703 00 00, če jih izdela avtor ter skulpturni odlitki,
katerih izdelava je omejena na osem kopij, če jo nadzoruje
avtor ali njegov naslednik;
4. tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno izdelani tekstilni
stenski predmeti iz tarifne oznake 6304 00 00 na podlagi
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49. člen
(davčna osnova za rabljeno blago, umetniške
predmete, zbirke in starine)
(1) Davčna osnova za promet blaga iz prejšnjega člena je
ustvarjena razlika med prodajno ceno preprodajalca za
navedeno blago in nabavno ceno preprodajalca za to blago,
zmanjšana za DDV od te razlike.
(2) Nabavna cena preprodajalca pomeni celotno plačilo (v
denarju, stvareh ali v storitvah), vključno z vsemi davki,
provizijami, stroški in dajatvami, ki jih je plačal preprodajalec
osebi, od katere je pridobil zadevno blago.
(3) Prodajna cena preprodajalca pomeni celotno plačilo, ki ga je
ali ga bo preprodajalec prejel od kupca ali tretje osebe, vključno
s subvencijami, neposredno povezanimi s tem prometom,
davki in vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški nabave,
kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja,
ki jih preprodajalec zaračuna kupcu, vključno z DDV.
(4) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga,
se šteje, da je davčna osnova enaka 0.
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50. člen
(drugi primeri prometa umetniških predmetov, zbirk in
starin)

(6) Za zbirke se šteje blago iz četrtega odstavka 48. člena tega
zakona.
(7) Za starine se šteje blago iz petega odstavka 48. člena tega
zakona.

(1) Preprodajalec lahko obračunava DDV od razlike med nabavno
in prodajno ceno tudi za promet:
1. umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih uvozi sam;
2. umetniških predmetov, ki jih pridobi neposredno od avtorjev
ali zakonitih naslednikov;
3. umetniških predmetov, ki jih pridobi po znižani stopnji od
davčnega zavezanca, ki ni preprodajalec.
(2) Obdobje obračunavanja DDV po tem členu ne more biti krajše
od 24 mesecev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko preprodajalec
obračunava DDV po splošni ureditvi v primeru posamičnega
prometa blaga iz prvega odstavka tega člena.V tem primeru
sme odbiti vstopni DDV, ki ga je plačal ali mu je bil zaračunan,
in sicer v davčnem obdobju, ko je opravil promet tega blaga.
(4) Davčna osnova za promet blaga po tem členu, je ustvarjena
razlika med prodajno ceno preprodajalca za navedeno blago
in nabavno ceno preprodajalca za to blago, zmanjšana za
DDV od te razlike.
(5) Nabavna cena ob uvozu je znesek, ki je enak davčni osnovi
pri uvozu blaga, povečan za DDV, obračunan ali plačan ob
uvozu tega blaga. Nabavna cena iz druge in tretje točke prvega
odstavka tega člena je celotno plačilo, vključno z vsemi davki,
provizijami, stroški in dajatvami, ki jih je plačal preprodajalec
osebi, od katere je pridobil zadevno blago.
(6) Prodajna cena preprodajalca pomeni celotno plačilo, ki ga je
ali ga bo preprodajalec prejel od kupca ali tretje osebe, vključno
s subvencijami, neposredno povezanimi s tem prometom,
davki in vsemi drugimi dajatvami, odvisnimi nabavnimi stroški,
kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja,
ki jih preprodajalec zaračuna kupcu in vključno z DDV.
(7) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga,
se šteje, da je davčna osnova enaka 0.
(8) Preprodajalec, ki opravi promet blaga po tem členu, ne sme
odbiti vstopnega DDV od tako pridobljenega ali tako
uvoženega blaga.
(9) Drugi in tretji odstavek 49. člena se nanašata tudi na promet
blaga po tem členu.

52. člen
(davčna osnova pri prometu blaga na javni dražbi)
(1) Davčna osnova za promet blaga iz prejšnjega člena je
ustvarjena razlika med ceno, doseženo na javni dražbi in
zneskom, ki gaje plačal dražitelj-principalu za opravljen promet
blaga in zneskom DDV, ki ga je dolžan plačati dražitelj za
svojo provizijo.
(2) Znesek, ki ga je dražitelj dolžan plačati principalu, je enak
razliki med doseženo ceno blaga na javni dražbi in zneskom
provizije, ki jo je ali bo pridobil dražitelj od svojega principala
po pogodbi, kjer se provizija plača od prodaje.
(3) Cena, dosežena na dražbi pomeni celotni znesek, vključno z
davki in vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški nabave,
kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja,
ki jih plača kupec dražitelju za to blago.
(4) Dražitelj mora za vsak promet blaga na javni dražbi izdati
kupcu in principalu račun.
(5) Na računu, ki ga izda kupcu, mora navesti ceno blaga,
doseženo na dražbi, davke in druge dajatve, posredne
stroške nabave kot so: provizija, stroški embaliranja, prevoza
in zavarovanja, ki jih zaračuna dražitelj kupcu blaga.
Na računu ne sme biti ločeno izkazan DDV.
(6) Na dokumentu, ki ga dražitelj izda principalu, mora ločeno
navesti: znesek, to je ceno, doseženo na dražbi, zmanjšano
za znesek provizije, ki jo je ali jo bo prejel od principala.
(7) Če je dražitelj izdal račun principalu, ki je davčni zavezanec
se šteje, kot da ga je izdal principal.
(8) Šteje se, da principal opravi promet takrat, ko dražitelj proda
blago na javni dražbi.
VRAČILO DDV
53. člen
(vračilo vstopnega DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki sme v davčnem obdobju odbiti vstopni
DDV v višini, ki presega višino njegove davčne obveznosti v
istem obdobju, ima pravico do vračila razlike davka. Če je
davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih davkov,
se mu vrne razlika, zmanjšana za znesek davčnega dolga.
(2) Razlika davka iz prejšnjega odstavka se davčnemu
zavezancu vrne ne prej kot v 30 dneh, vendar ne pozneje kot
v 90 dneh, po predložitvi obračuna DDV.
(3) Davčnemu zavezancu, ki pretežno izvaža blago, in ki v
zaporednih obračunih DDV izkazuje presežek vstopnega DDV,
se lahko vrne razlika davka prej kot v 30 dneh po predložitvi
obračuna DDV.
(4) Podrobnejše predpise o pogojih in načinu vračila vstopnega
DDV predpiše minister, pristojen za tinance.

51. člen
(promet blaga na javni dražbi)
(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi
deluje v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s
pogodbo, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali
prodajo in, ki ponuja rabljeno blago, umetniške predmete,
zbirke in starine, za prodajo na javni dražbi (v nadaljnjem
besedilu: dražitelj), z namenom, da jih izroči najboljšemu
ponudniku, lahko DDV obračunava v skladu s tem in v skladu
z 52. členom tega zakona.
(2) Če dražitelj hkrati obračunava DDV po splošni ureditvi in po
posebni ureditvi, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti
ločeno izkazovanje prometa ter obračuna DDV za vsako
ureditev posebej.
(3) Dražitelj obračunava DDV v skladu s prvim odstavkom, če
deluje v imenu principala, ki je:
1. oseba, ki ni davčni zavezanec;
2. drug davčni zavezanec, ki v skladu s tem zakonom za to
blago nima pravice do odbitka vstopnega DDV;
3. davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka 45. člena
tega zakona, če gre za njegova poslovna sredstva;
4. preprodajalec iz 48. člena tega zakona.
(4) Za rabljeno blago se šteje blago iz drugega odstavka 48.
člena tega zakona.
(5) Za umetniška predmete se šteje blago iz tretjega odstavka
48. člena tega zakona.
poročevalec, št. 30

54. člen
(vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža
v Sloveniji)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pravico
do vračila vstopnega DDV, ki mu je bil zaračunan na podlagi
opravljenega prometa blaga oziroma storitev s strani davčnih
zavezancev v Sloveniji, ali mu je bil zaračunan ob uvozu
blaga v Slovenijo, ob pogojih in na način, določen s tem
zakonom.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka ima pravico do
vračila vstopnega DDV, če:
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(5) Davčni zavezanec, ki uvaža blago, je dolžan voditi posebno
evidenco o vstopnem DDV, plačanem pri uvozu blaga.
(6) Knjigo prejetih in knjigo izdanih računov iz četrtega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za finance.

1. je bilo blago nabavljeno oziroma uvoženo, storitve pa
opravljene za namene dejavnosti, ki jo opravlja v tujini ob
pogoju, da bi bila za to dejavnost, če bi jo opravljal v Sloveniji,
priznana pravica do odbitka vstopnega DDV;
2. v obdobju, za katerega mu je priznana pravica do vračila
vstopnega DDV, ne opravi prometa blaga oziroma storitev, ki
bi se štel za promet, opravljen v Sloveniji, razen:
- storitev pri uvozu blaga v povezavi z 2. točko drugega
odstavka 22. člena tega zakona; storitev pri izvozu v skladu
z 31. členom ter uvozu v skladu z 32. členom tega zakona:
- storitev, od katerih mora biti DDV plačan s strani osebe,
kateri je bila storitev opravljena.
(3) Davčni zavezanec ima pravico do vračila vstopnega DDV v
določenem obdobju, na podlagi zahtevka, ki ga predloži
davčnemu organu.
(4) Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati davčni zavezanec,
da se mu prizna vračilo vstopnega DDV; časovno omejitev
za predložitev zahtevka za vračilo; obdobje, na katerega se
nanaša zahtevek; davčni organ, ki je pristojen za
obravnavanje zahtevkov; minimalni znesek, na katerega se
lahko glasi zahtevek ter postopek vračila, vključno z rokom
za vračilo, predpiše minister, pristojen za finance.

57. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Davčni zavezanec je dolžan hraniti vso prejeto in izdano
dokumentacijo, še posebej pa: prejete in izdane račune,
dokumente o popravkih računov, dokumente o opravljenem
izvozu in uvozu, finančno dokumentacijo, dokumente, na
podlagi katerih je uveljavljal oprostitev DDV, obračune DDV in
vse druge knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na
promet blaga in storitev oziroma na uvoz blaga in so
pomembne za obračunavanje in plačevanje DDV, najmanj 10
let po poteku leta, na katero se te listine nanašajo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je davčni zavezanec dolžan
dokumentacijo, ki se nanaša na obdavčevanje nepremičnin
po tem zakonu, hraniti najmanj 20 let po poteku leta, na katero
se nanaša.
(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka 45. člena tega zakona
so v obdobju iz prvega odstavka tega člena dolžni hraniti vse
dokumente, ki so jim bili izdani v povezavi s prometom blaga
oziroma storitev, ki jim je bil opravljen ter uvozom blaga.

55. člen
(vračilo DDV v potniškem prometu)
(1) Kupec - fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega niti
začasnega bivališča, ima pravico do vračila DDV od blaga, ki
ga nabavi v Sloveniji in, ki ga iznese iz Slovenije.
(2) Pravica do vračila DDV potem členu se ne nanaša na mineralna
olja, alkohol in alkoholne pijače ter na tobačne izdelke.
(3) Podrobnejše predpise o pogojih in načinu vračila, vsebino
zahtevka za vračilo ter obveznosti prodajalca pri vračilu DDV
ter obračunu njegove davčne obveznosti predpiše minister,
pristojen za finance.

REGISTRACIJA DAVČNIH ZAVEZANCEV
58. člen
(registracija za DDV)
(1) Davčni zavezanec je dolžan davčnemu organu sporočiti, kdaj
se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavanju
in plačevanju DDV prične, spremeni ali preneha, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Davčni organ izda vsaki osebi iz prejšnjega odstavka odločbo
o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register.
(3) Vsaka oseba, ki prvič postane oziroma lahko postane davčni
zavezanec, mora pri davčnem organu vložiti prijavo za
registracijo najkasneje do 20. dne koledarskega meseca, ki
sledi mesecu, v katerem je opravila oziroma je verjetno, da
bo opravila promet blaga oziroma storitev v višini, ki presega
znesek, določen v prvem odstavku 45. člena. Davčni
zavezanec postane z dnem, ki ga določi davčni organ v
odločbi o registraciji, ki jo izda v 15 dneh po prejemu prijave.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, davčni organ po uradni
dolžnosti določi zavezanost za DDV za kmete, katerih
katastrski dohodek gospodinjstva za zadnje leto presega
znesek iz drugega odstavka 45. člena tega zakona.
(5) Vsaka oseba, ki razpolaga z blagom, za katerega se po tem
zakonu šteje, da promet blaga opravi davčni zavezanec v
okviru opravljanja dejavnosti, mora pri davčnem organu vložiti
prijavo za registracijo v 15 dneh od dneva, ko pridobi pravico
do razpolaganja z blagom.
(6) Davčni organ vzpostavi in vodi register oseb, ki so ali lahko
postanejo davčni zavezanci po tem zakonu oziroma oseb, ki
razpolagajo z blagom, za katerega se po tem zakonu šteje,
da ga opravijo davčni zavezanci.
(7) Obliko in vsebino prijave za registracijo predpiše minister,
pristojen za finance.

KNJIGOVODSTVO DAVČNEGA ZAVEZANCA IN
HRAMBA DOKUMENTACIJE
56. člen
(knjigovodstvo davčnega zavezanca)
(1) Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti
vse podatke, potrebne za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje DDV, še posebej pa:
1. o skupni vrednosti opravljenega prometa blaga oziroma
storitev; vrednosti prometa blaga oziroma storitev po različnih
stopnjah DDV; vrednosti opravljenega prometa blaga oziroma
storitev, za katerega je predpisana oprostitev DDV;
2. o obračunanem DDV po izdanih računih za opravljen promet
blaga oziroma storitev;
3. o skupni vrednosti prejetega blaga oziroma storitev; vrednosti
prejetega blaga oziroma storitev z zaračunanim DDV po
predpisanih stopnjah; vrednosti prejetega blaga oziroma
storitev brez DDV;
4. o obračunanem DDV na računih za prejeto blago in storitve
(vstopni DDV);
5. o obveznosti za plačilo in o plačilu DDV;
6. o terjatvah za vračilo vstopnega DDV ter o njegovem plačilu.
(2) Podatke iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka je davčni
zavezanec dolžan zagotoviti za obdobje, ki je predpisano za
plačilo DDV.
(3) Davčni zavezanec, ki vodi zaloge blaga po prodajnih cenah z
vračunanim davkom, je dolžan poleg podatkov iz prvega
odstavka tega člena, zagotoviti tudi podatke o vračunanem
DDV.
(4) Zaradi zagotovitve podatkov o izdanih in prejetih računih, je
davčni zavezanec dolžan voditi knjigo izdanih računov in
knjigo prejetih računov.
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59. člen
(prenehanje registracije)
(1) Davčnemu zavezancu, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev
oziroma v zadnjem koledarskem letu ne dosega prometa v
višini, določeni v prvem in drugem odstavku 45. člena tega
zakona, lahko davčni organ na njegovo zahtevo izda odločbo
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(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

o prenehanju registracije za DDV.
(2) Če davčni zavezanec preneha opravljati dejavnost, davčni
organ odloči o prenehanju registracije za DDV po uradni
dolžnosti.
(3) Pred prenehanjem registracije mora davčni zavezanec
obračunati in plačati DDV od vseh dobav do dneva odjave ter
popisati zaloge blaga. Od zalog blaga mora obračunati DDV,
kot da gre za jemanje blaga za lastno rabo.
(4) Davčni organ izda odločbo o prenehanju registracije po
poravnavi davčnih obveznosti iz prejšnjega odstavka.

62. člen
(davčni prekrški)
(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 400.000 do 12.000.000 tolarjev, pravna oseba pa
z denarno kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:
1. DDV ne obračuna takrat, ko nastane obveznost v skladu z
19. členom;
2. DDV ne obračuna od osnove v skladu z 21. členom;
3. ne izda računa in če ne obdrži kopije računa (prvi odstavek
33. člena);
4. na računu ne izkaže predpisanih podatkov (34. in 35. člen);
5. ne obračuna ali nepravilno obračuna DDV (36. in 37. člen);
6. nepravilno obračuna znesek vstopnega DDV (40., 41., 42.,
43. in 44. člen);
7. obračunava DDV, na računih izkazuje DDV ter odbija vstopni
DDV v nasprotju s 45. členom;
8. ne obračunava DDV v skladu s 47. členom;
9. kot preprodajalec rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk in starin, ne obračuna DDV v skladu z 48., 49. in 50.
členom;
10. kot dražitelj ne obračuna DDV v skladu z 51. in 52. členom;
11. na računih izkazuje DDV (deseti odstavek 48. člena, peti
odstavek 52. člena);
12. na računu ne navede ceno, doseženo na dražbi, davke in
druge dajatve ter neposredne stroške nabave (peti odstavek
52. člena);
13. na dokumentu ne navede ločeno ceno, doseženo na dražbi,
zmanjšano za znesek provizije (šesti odstavek 52. člena);
14. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi podatkov iz 56. člena
oziroma jih ne zagotovi za predpisano obdobje;
15. ne vodi knjige prejetih in izdanih računov ter drugih evidenc
(četrti in peti odstavek 56. člena);
16. ne hrani poslovnih knjig in druge dokumentacije v predpisanem
roku (57. člen);
17. ne obračuna in plača DDV v skladu s tretjim odstavkom 59.
člena;
18. na dan 30. junija 1999 kupcem ne obračuna vrednost
dobavljenega blaga in opravljenih storitev (prvi odstavek 68.
člena);
19. ne plača prometnega davka na način in v predpisanih rokih
(drugi odstavek 69. člena);
20. ne plača zneska prometnega davka, vsebovanega v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, do 31. decembra
1999 (tretji odstavek 69. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se za
prekrške iz prejšnjega odstavka, kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN
PLAČEVANJEM DDV
60. člen
(nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV)
(1) Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni organ v
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in z zakonom, ki
ureja davčno službo.
(2) Če davčni zavezanec ne predloži obračuna DDV ali ga
predloži v nepopolni obliki ali če davčni organ ugotovi, da
davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede
zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka
in pristojnosti davčnega organa, ki niso določena s tem
zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in
zakon, ki ureja davčno službo.
(3) Pri uvozu blaga nadzoruje obračunavanje in plačevanje DDV
carinski organ v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bil
DDV uvozna dajatev.
KAZENSKE DOLOČBE
61. člen
(davčni prekrški)
(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z
denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če:
1. kupcu blaga oziroma naročniku storitve ne izroči računa (drugi
odstavek 35. člena);
2. ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna
DDV (38. člen);
3. nepravočasno vloži prijavo za obdavčitev po posebni ureditvi
(sedmi odstavek 48. člena);
4. davčnemu organu ne sporoči, kdaj se njegova dejavnost
prične, spremeni ali preneha (prvi odstavek 58. člena);
5. ne vloži prijave za registracijo v predpisanem roku (tretji in
četrti odstavek 58. člena ter drugi odstavek 73. člena);
6. na dan 30. junija 1999 ne popiše izdane, neplačane račune in
jih ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku (70.
člen);
7. na dan 30. junija 1999 ne popiše blaga na zalogi, ne določi
novih prodajnih cen ter ne predloži davčnemu organu popisnih
listov in drobno-prodajnih cen v predpisanem roku (prvi in
drugi odstavek 71. člena);
8. na dan 30. junija 1999 ne popiše zalog brezalkoholnih pijač in
piva, mineralnih vod, sadnih sokov in sadnih napitkov ter
alkoholnih pijač in vinskega destilata po prodajnih cenah s
posebej izkazanim prometnim davkom, ter popisne liste ne
predloži davčnemu organu v predpisanem roku (prvi odstavek
72. člena);
9. na dan 30. junija 1999 ne popiše zalog tobačnih izdelkov, ne
predloži popisnih listov davčnemu organu v predpisanem roku
ter ne prodaja zalog tobačnih izdelkov po zatečenih cenah
(tretji odstavek 72. člena).
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63. člen
(mandatna kazen)
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj na
kraju prekrška posameznik - kupec izdelkov oziroma prejemnik
storitev, če ne zadrži računa neposredno po odhodu iz prodajalne
oziroma drugega poslovnega objekta in ga na zahtevo ne predloži
pooblaščeni osebi davčnega oziroma tržnega organa (drugi
odstavek 35. člena).
64. člen
(zastaranje postopka o prekršku)
Postopek o prekršku zastara, ko potečeta dve leti od dneva, ko
je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko
potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška.
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obračun davka od prometa proizvodov in storitev in ga
predložijo davčnemu organu do 20. avgusta 1999.
(2) Davek od prometa proizvodov oziroma davek od prometa
storitev, za katerega je nastala obveznost za obračun do 30.
junija 1999, se plača v rokih in na način, kot je določeno za
plačilo davka po končnem obračunu.
(3) Znesek prometnega davka, vsebovan v neplačanih terjatvah
na dan 30. junija 1999, ki ni bil plačan na podlagi končnega
obračuna prometnega davka za obdobje januar - junij 1999,
se plačuje ob poplačilu terjatev, vendar najkasneje do 31.
decembra 1999.

POSEBNE DOLOČBE
65. člen
(pooblastilo Vladi)
(1) Vlada Republike Slovenije lahko spremeni tolarske zneske iz
2. točke drugega odstavka 5. člena, 6. točke 29. člena, petega
odstavka 42. člena ter prvega in drugega odstavka 45. člena
tega zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja
proti ECU po tečaju Banke Slovenije ali, če se spremenijo
predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko spremeni pavšalno
nadomestilo iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona, če
se pomembneje spremenijo pogoji gospodarjenja ali če se
spremenita stopnji DDV.
(3) V skladu z ekonomsko politiko lahko Vlada Republike Slovenije
zmanjša ali poveča stopnji DDV do 15%.

70. člen
(popis izdanih neplačanih računov)
Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku morajo na
dan 30. junija 1999 popisati izdane neplačane račune, v katerih je
obračunan davek od prometa proizvodov za dobavljene proizvode
oziroma davek od prometa storitev za opravljene storitve, in jih
predložiti davčnemu organu pri predložitvi dokončnega obračuna
prometnega davka za obdobje januar - junij 1999.

66. člen
(natančnejši predpisi)
(1) Za razvrstitev izdelkov po tem zakonu se uporablja
kombinirana nomenklatura carinske tarife, za razvrstitev
dejavnosti pa standardna klasifikacija dejavnosti.
(2) Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona, vključno z
natančnejšimi kriteriji in načini uveljavljanja oprostitev predpiše
minister, pristojen za finance.

71. člen
(popis blaga v trgovini na drobno)
(1) Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku, ki
opravljajo dejavnost trgovine na drobno, morajo na dan 30.
junija 1999 popisati blago na zalogi, ki ga vodijo po prodajnih
cenah z vračunanim davkom od prometa proizvodov in
storitev ter stornirati obračunani prometni davek v zalogah.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka za blago iz prejšnjega
odstavka, določijo prodajno ceno brez prometnega davka in
na tako ugotovljeno prodajno ceno obračunajo DDV po
določbah tega zakona. Če pri tem pride do povečanja
drobnoprodajnih cen, morajo zavezanci popisne liste zalog in
drobnoprodajnih cen, predložiti pristojnemu davčnemu organu
do 10. julija 1999.
(3) Spremembe drobnoprodajnih cen nadzoruje tržna inšpekcija
v skladu z zakonom.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
(proste carinske prodajalne in nižja stopnja DDV za
vino)
(1) Ne glede na določbe četrtega odstavka 32. člena tega zakona,
je do polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji
oproščeno plačila DDV tudi blago, ki se v dovoljenih količinah
prodaja potnikom v prostih carinskih prodajalnah na
mednarodnih cestnih mejnih prehodih razen, če je z
mednarodno pogodbo drugače določeno.
(2) Ne glede na določbe 24. člena tega zakona, se do 1. julija
2005, od vina obračunava in plačuje DDV po stopnji iz 25.
člena tega zakona.

72. člen
(popis določenega blaga v trgovini na drobno in
gostinstvu)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, morajo zavezanci za
davek po zakonu o prometnem davku, ki opravljajo trgovsko
in gostinsko dejavnost, na dan 30. junija 1999, popisati zaloge
brezalkoholnih pijač in piva iz tarifne številke 1, mineralnih
vod iz tarifne številke 2, sadnih sokov in sadnih napitkov iz
tarifne številke 3 in alkoholnih pijač in vinskega destilata iz
tarifne številke 7 tarife davka od prometa proizvodov, po
prodajnih cenah in s posebej izkazanim prometnim davkom
po zakonu o prometnem davku, ki je vključen v prodajno
ceno. Popisne liste zalog morajo predložiti davčnemu organu
do 10. julija 1999.
(2) Prometni davek, izkazan v zalogah iz prejšnjega odstavka,
se šteje za vstopni DDV po tem zakonu. Zavezanci imajo
pravico do odbitka tega davka in sicer sorazmerno
opravljenemu prometu, nimajo pa na tej podlagi pravice do
vračila.
(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo na dan 30.
junija 1999 popisati zaloge tobačnih izdelkov iz tarifne številke
6 tarife davka od prometa proizvodov in popis zalog predložiti
davčnemu organu do 10. julija 1999. Zaloge tobačnih izdelkov,
ugotovljene na dan 30. junija 1999, se morajo prodajati po
zatečeni ceni na dan 30. junija 1999 do poteka zalog. Prodajo
zalog po zatečenih cenah nadzoruje tržna inšpekcija v skladu
z zakonom.

68. člen
(obračun opravljenega prometa blaga in storitev na
dan 30.6.1999)
(1) Dobavitelji blaga in storitev morajo na dan 30. junija 1999
obračunati vrednost dobavljenega blaga in opravljenih storitev
in jih zaračunati kupcem. Obveznost se nanaša tudi na storitve
podizvajalcev glavnim izvajalcem storitev.
(2) Če se po 1. juliju 1999 sestavlja obračun v primerih iz prejšnjega
odstavka, v katerem se izkazuje celotna vrednost dobavljenih
proizvodov ali opravljenih storitev, je davčna osnova za
izračun DDV le vrednost, zaračunana za obdobje po 1. juliju
1999.
(3) Davčna osnova po prejšnjem odstavku se zmanjša tudi za
predplačila, plačana do 30. junija 1999, ki se nanašajo na
dobavo investicijske opreme in izgradnjo nepremičnin ter
storitev, ki bo opravljena po 1. juliju 1999.
69. člen
(končni obračun davka od prometa proizvodov in
storitev in roki za plačilo davka od prometa
proizvodov in storitev)
(1) Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku sestavijo
za obdobje od 1. januarja 1999 do 30. junija 1999 končni
8
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5. odredba o zdravilih, od katerih se ne plača prometni davek
(Uradni list RS, št. 6/92);
6. odredba o proizvodih, ki spadajo med turistično propagandne
in informativne publikacije (Uradni list RS, št. 6/92);
7. odredba o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko mehanizacijo,
naprave in drugo opremo, kmetijska orodja za primarno
obdelavo zemljišča ter nadomestne dele za to opremo in
naprave (Uradni list RS, št. 6/92, 27/92, 49/93 in 21/95);
8. odredba o davčnih evidencah in načinu obračuna prometnega davka pri zavezancih, ki poslovnih knjig ne vodijo po
sistemu dvostavnega knjigovodstva (Uradni list RS; št. 6/92);
9. odlok o spremembi stopnje davka od prometa električne
energije (Uradni list RS, št. 4/92);
10. sklep o izdaji enotne menične golice (Uradni list RS, št. 20/
92);
11. navodilo o postopku pri obračunavanju in plačevanju
prometnega davka od meničnih golic (Banka Slovenije,
Oddelek za gotovinsko poslovanje, navodilo 05-1734/92-MJ03);
12. odredba o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov
(Uradni list RS, št. 42/92);
13. navodilo o načinu izdajanja mnenja, da posamezne barve za
fasade, zidove, okna in vrata ne vsebujejo škodljivih snovi
(Uradni list RS, št. 39/92);
14. uredba o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife
davka od prometa proizvodov (Uradni list RS, št. 19/93);
15. sklep o uskladitvi zneska iz prvega odstavka 67. člena zakona
o prometnem davku (Uradni list RS, št. 37/95);
16. tretji odstavek 11. člena in drugi odstavek 14. člena pravilnika
o znaku dobra igrača (Uradni list RS, št. 29/96);
17. uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih
naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 24/98),
uporabljajo pa se še do 30. junija 1999.

73. člen
(prijave za registracijo za DDV)
(1) Osebe iz 13. člena tega zakona postanejo davčni zavezanci
po določbah tega zakona, če so v letu 1998 dosegli promet,
večji od 5.000.000 tolarjev oziroma katastrski dohodek
kmetijskih in gozdnih zemljišč večji od 1.500.000 tolarjev.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, morajo najkasneje do 31.
marca 1999 predložiti davčnemu organu prijavo za registracijo,
razen kmetov, ki jih davčni organ uvrsti med davčne
zavezance po uradni dolžnosti.
(3) Davčni organ izda osebam iz prejšnjega odstavka potrdilo o
registraciji najkasneje do 31. maja 1999, drugim osebam pa
do 30. junija 1999.
74. člen
(odložitev uporabe 41. člena)
Ne glede na določbe 41. člena tega zakona, se do 31. decembra
1999, odbitni delež vstopnega DDV določa na podlagi dejanskih
podatkov o opravljenem prometu blaga oziroma storitev, od
katerega se obračunava in plačuje DDV.
75. člen
(uporaba 43. člena)
43. člen tega zakona se ne uporablja za blago na zalogi, ki je bilo
nabavljeno pred 1. julijem 1999.
76. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona, prenehajo veljati:
1. zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97 in 3/98);
2. zakon o posebnem prometnem davku od izvoznih storitev
(Uradni list RS, št. 45/95);
3. pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 15/93-685, 39/93, 37/95-1753, 5/
97-296 in 7/98-342);
4. odredba o ortopedskih pripravah in rehabilitacijskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 6/92);

77. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999, razen določb
68., 69., 70.,71., 72. in 73. člena, ki se uporabljajo od dneva
uveljavitve zakona.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 4.seji dne 7. maja 1997
opravil prvo obravnavo predloga zakona o davku na dodano
vrednost (ZDDV). Državni zbor je predlog ZDDV v predloženi
obliki sprejel in vladi kot predlagatelju naložil, da pripravi predlog
zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi stališči in
sklepi:

4.

1. pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj se
ustrezno upoštevajo pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve;
2. predlagatelj naj terminološko uskladi besedilo zakona in ga
prestrukturira glede na vsebinsko povezane sklope ter
natančneje opredeli določene sklope v skladu s smernicami
Evropske unije (EU) na tem področju;
3. predlagatelj naj pri določitvi stopenj izhaja iz dveh stopenj, pri
čemer naj se višina stopenj oziroma njuno medsebojno
poročevalec, št. 30

5.
6.

7.
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razmerje določi tako, da znižana stopnja ne bo povzročila
težav pri normalnem izvajanju zakona ter tako, da se bodo
na ta način zasledovali smernice EU ter finančni cilji uvedbe
DDV, ob upoštevanju čim manjšega vpliva uvedbe zakona na
obremenitev gospodarstva in na rast inflacije;
prouči naj se višino mejnega zneska za registracijo davčnih
zavezancev v skladu s smernicami EU na tem področju,
vendar tako, da ne bo prišlo do bistvenega zmanjšanja davčne
osnove zaradi zmanjšanja števila davčnih zavezancev;
prouči naj se možnosti za plačevanje DDV po plačani realizaciji
za male davčne zavezance;
pri določanju oprostitev naj se izhaja iz oprostitev, ki so
predvidene v smernici EU, pri čemer naj posebej prouči
vprašanje obdavčitve v prostih carinskih prodajalnah in
natančneje definira osebe javnega prava;
nepriznavanje odbitka vstopnega davka za osebne avtomobile
8. maj 1998

in reprezentanco prouči z vidika opredelitve, v katerem
primeru se navedene dobave štejejo za končno potrošnjo pri
zavezancu, kot tudi v skladu s smernicami EU;
8. prouči pripombe in predloge glede vsebine in načina izdajanja
računov ter glede vodenja evidenc ter jih ustrezno upošteva
tako, da bodo administrativne zahteve le na ravni, ki bo
omogočala primerno izvajanje zakonodaje;
9. predlagatelj naj prouči primernost rokov za vračilo vstopnega
DDV tako, da bo določen časovni okvir davčnemu organu še
omogočil preveritev upravičenosti zahtevka za vračilo davka;
10. ponovno naj se prouči kazenske določbe ter možnost določitve
višine kazni, ki bo premosorazmerna z višino utajenega davka;
11. prouči naj se možnost za podaljšanje roka za plačilo
prometnega davka, vsebovanega v neizterjanih terjatvah na
dan pričetka uporabe zakona;
12. pavšalni znesek, ki določa kmete kot zavezance za davek
na dodano vrednost bi moral biti višji, s čimer bi dosegli
poenosta vitev poslovanja, izognili pa bi se dodatnim stroškom
na kmetijah;
13. prouči uvedbo znižane stopnje davka oziroma več stopenj
za posamezne specifične proizvode, posebno pa za osnovno
hrano in repromaterial v kmetijstvu in gozdarstvu ter promet
z nepremičninami v kmetijstvu in gozdarstvu;
14. prouči naj se zmanjšano davčno stopnjo za otroško konfekcijo, otroško hrano, in otroške rekvizite (otroški vozički,...);
15. predlagatelj naj za drugo obravnavo predloga ZDDV prouči
oprostitev plačila DDV za zdravila, ki so že po zdajšnji
zakonodaji oproščena davka;
16. prouči naj se oprostitev plačila DDV pri prenosu lastništva
kmetijskih zemljišč, gozdov, kmetij in opreme;
17. prouči možnost, da bi se pri električni energiji DDV obračunaval
le v eni fazi, to je pri končnih uporabnikih;
18. prouči možnost, da naslednjim skupinam davčnih zavezancev
povrne plačani DDV za nakup naslednjih proizvodov:
■ graditeljem za nakup gradbenega in instalacijskega materiala
ter stavbnega pohištva, namenjenega gradnji ali obnovi na
demografsko ogroženih območjih, s katerimi se rešujejo
stanovanjska vprašanja in pri gradnji ali obnovi gospodarskih
ali komunalnih objektov izobraževalne, zdravstvene ali
socialne infrastrukture;
■ invalidskim organizacijam za nakup novih motornih vozil, ki
jih največ enkrat v treh letih kupijo izključno za prevoz invalidov
neposredno od pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja z
proizvodno ali trgovsko dejavnostjo, ali jih same uvozijo;
• osebam, ki imajo v družini tri ali več otrok, za nakup enega
novega osebnega avtomobila s 5 ali več sedeži, ki ga največ
enkrat v treh letih kupijo;
■ slikarski in kiparski material in potrebščine, ki jih kupujejo
pravne osebe in zasebniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti;
■ mladim družinam od materiala za graditev, vzdrževanje in
popravilo, instalacijskega materiala in od stavbnega pohištva,
ki ga potrebujejo pri obnovi ali gradnji, če s tem rešujejo svoj
stanovanjski problem;
19. predlagatelj naj do druge obravnave tekst zakona pripravi v
preglednejši in skladnejši obliki;
20. prouči naj se možnost postopnega prehoda in daljšega
uvajalnega obdobja ter realneje zastavi roke iz prehodnih
določil;
21
■ P" pripravi predloga ZDDV za drugo obravnavo prouči stališča
gospodarskih subjektov, ki so svoja stališča predložili
matičnemu delovnemu telesu;
22. predlagatelj naj zagotovi sprejetje podzakonskih aktov, ki jih
predvideva predlog zakona, vsaj šest mesecev pred
začetkom uporabe ZDDV;
23. pripravi do druge obravnave predloga ZDDV celovit pregled
vplivov določil zakona na nadaljnji razvoj kmetijstva oziroma
na dohodkovni položaj kmetijstva, predvsem pri pridelavi
hrane;

24. predlagatelj naj natančneje elaborira finančne učinke
predlaganega zakona in podrobneje elaborira izbor višine
davčne stopnje;
25. prouči razmere, ki bodo na posameznih gospodarskih
področjih nastale z uveljavitvijo davka in pripravi predloge
ukrepov za sanacijo razmer.
I.
Predlagatelj je vsa navedena stališča in sklepe Državnega zbora
(DZ) temeljito proučil in na njihovi podlagi pripravil predlog zakona
za drugo obravnavo. V skladu s sklepom DZ je predlagatelj posebej
proučil tudi stališča in pripombe vseh subjektov, ki so svoja stališča
k besedilu zakona za prvo obravnavo predložili matičnemu
delovnemu telesu. Hkrati je proučil tudi vse druge pripombe
gospodarskih subjektov, ki so bile k temu besedilu posredovane
neposredno predlagatelju na usklajevalnih srečanjih. Predlagatelj
je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo primerno
upošteval vse pripombe, glede pripomb, ki niso bile upoštevane
pa podaja obrazložitev.
Ob upoštevanju stališč in sklepov je prišlo do razširitve
zakonskega besedila in do spremembe števila členov predloga
zakona.
V skladu s predpristopno strategijo Republike Slovenije za
vključevanje v Evropsko unijo, Državnim programom za prevzem
pravnega reda Evropske unije ("acquis communitaire") v pravni
red Republike Slovenije in Partnerstvom za pristop je predlagatelj
izhajal iz smernic EU na področju posrednega obdavčevanja in
jih prilagodil razmeram v Sloveniji predvsem le tam, kjer je ocenil,
da bi takojšnja uveljavitev smernic povzročila prevelike distorzije
v ekonomskem sistemu Slovenije.
Glede na predlog, sprejet v prvi obravnavi, je predlagatelj besedilo
predloga za drugo obravnavo terminološko uskladil, razširil in
dopolnil posamezne določbe zakona tako, da je obračun DDV
razumljivejši že iz samega besedila predloga zakona. Posamezni
sklopi predloga so v medsebojni vsebinski povezavi in opredeljeni
v skladu s smernicami EU.
Pri oblikovanju predloga besedila je bila upoštevane temeljna
smernica za področje DDV, to je šesta smernica o DDV, št.77/
388/EEC, ki določa glavne opredelitve in načela obdavčevanja
prometa blaga in storitev z DDV. Poleg tega so bile upoštevane še
naslednje smernice: št. 83/181/EEC, ki določa obseg oprostitev
DDV pri sprostitvi blaga v prost promet; 83/182/EEC o oprostitvah
pri začasnem uvozu določenih transportnih sredstev; 83/183/
EEC o oprostitvah pri končnem uvozu osebnega premoženja
fizičnih oseb; 79/1072/EEC in 86/560/EEC o vračilu DDV tujim
osebam in 85/362/EEC o uskladitvi oprostitev DDV pri začasnem
uvozu blaga, razen transportnih sredstev.
Poleg usklajevanja oblike posrednega obdavčevanja prometa z
obvezujočo davčno obliko v EU, je dodaten razlog za uvedbo
DDV njegova finančna izdatnost, nevtralnost obdavčevanja in
učinkovitost pobiranja davka (").
Navedeni principi so izpeljani preko posameznih členov zakona
v naslednji obliki("):

(')Podrobnejša obrazložitev je bila podana ob predlogu zakona o DDV - prva
obravnava (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 29/96)'
(")V nadaljevanju so obrazložene vse vsebinske spremembe posameznih
členov in podana osnovna izhodišča pri oblikovanju posameznih členov;
členi iz besedila zakona za prvo obravnavo so navedeni v oklepaju.
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nepremičninami, so obdavčene v kraju, kjer nepremičnina leži;
prevozne storitve so obdavčene v Sloveniji za del poti, ki jo opravijo
v Sloveniji; storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti,
izobraževanja, športa, zabavne prireditve, cenitve ter storitve, ki
se opravljajo na premičninah, so obdavčene v Sloveniji, če so tu
tudi dejansko opravljene. V tem primeru bo morala oseba, ki sicer
opravi navedene storitve v Sloveniji, pa v Sloveniji nima sedeža,
stalnih poslovnih enot, stalnega ali začasnega bivališča, postaviti
davčnega zastopnika, ki bo v njenem imenu plačal DDV. Prav
tako je jasno določeno, da se pri storitvah prenosa, izkoriščenja
ter opustitve premoženjskih pravic; ekonomskega propagiranja;
svetovanja, inženirjev, odvetnikov in notarjev, revizorjev in
računovodij, tolmačev, prevajalcev in podobnih storitvah;
računalništva in dajanja informacij; storitvah v zvezi s prenehanjem
in opustitvijo opravljanja dejavnosti; bančnih, finančnih in
zavarovalnih storitvah; telekomunikacij; najema premičnin, razen
najema prevoznih sredstev ter posredovanja teh storitev, za kraj
opravljenih storitev šteje kraj, kjer ima prejemnik storitve, ki je tudi
davčni zavezanec, svoj sedež. V teh primerih bo torej zavezanec
za obračun in plačilo DDV naročnik storitve, ki ima sedež v Sloveniji,
če so mu bile tovrstne storitve opravljene s strani osebe, ki ima
sedež izven Slovenije, in obratno.

1. Splošne določbe člena: 1-2
Predlagatelj je v nov drugi odstavek 1. člena (1. člen) vključil
definicijo območja Republike Slovenije ter tako opredelil teritorialno
veljavnost zakona.
DDV namreč temelji na načelu teritorialnosti, kar pomeni, da se
nanaša na dobave blaga oziroma storitev, ki se opravijo oziroma
se obravnavajo, kot da se opravijo na ozemlju Republike Slovenije.
Za te dobave se štejejo vse dobave oziroma vse opravljene
storitve na ozemlju Slovenije in ves uvoz blaga v Slovenijo. Pri
tem je upoštevano načelo namembnosti oziroma načelo potrošnje
kot ključno izhodišče za opredelitev kraja, kjer se davek pobira.
2. Predmet obdavčitve - členi: 4-11 (členi: 7-16)
V členih 4 do 11 je določeno, da se DDV nanaša na vsakovrstno
dejavnost, ki se opravlja v Sloveniji ne glede na namen ali rezultat
opravljanja dejavnosti. Za opravljanje dejavnosti se šteje tudi
izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic.
3. Plačniki DDV - 12. člen (7. člen)
Zakon je v prvi obravnavi že opredelil plačnike DDV, v predlogu
pa je besedilo člena redakcijsko popravljeno, na novo pa je kot
plačnik DDV določen tudi davčni zastopnik oziroma prejemnik
blaga ali storitev v primerih, ko opravi dobave blaga in storitev
davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.

6. Nastanek obveznosti obračuna DDV - člena: 19 in 20 (členi: 24
do 261
V skladu s smernico EU, ki izhaja iz izhodišča, da DDV temelji na
metodi izdanih računov, mora davčni zavezanec obračunati DDV
hkrati ko izda fakturo. Če te fakture ne izda v določenem roku in
bi zato ne prišlo do nastanka davčne obveznosti, pa se šteje, da
je obveznost nastala osmi dan po dobavi blaga ali opravljeni
storitvi.

4. Davčni zavezanci - 13. člen (členi: 3 - 51
Določbe o davčnih zavezancih je predlagatelj redakcijsko popravil,
zavezance, ki ne dosegajo mejnega zneska za registracijo pa
vključil v poglavje Posebni postopki obdavčevanja (45. člen).
Zavezanci za obračun DDV (za zaračunavanje DDV ob vsaki
transakciji) so vse osebe, ki kakorkoli opravljajo samostojno,
neodvisno dejavnost. To pomeni, da se na storitve oseb, ki
opravljajo odvisno(nesamostojno) dejavnost in, ki imajo sklenjene
pogodbe o zaposlitvi ali druge vrste pogodb, ki jim je podlaga
delovno razmerje, ne zaračunava DDV.

Zaradi zajetja vseh opravljenih dejavnostim pravila, da je potrebno
doreči določbe proti izogibanju nastanku davčne obveznosti, je v
skladu s smernicami tudi določeno, da se plačilo avansa šteje kot
trenutek, ko nastane davčna obveznost ne glede na to, da še ni
prišlo do dobave blaga oziroma opravljene storitve, ker ima davčni
zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV v obdobju, v
katerem so mu bili izstavljeni računi.
Prav tako je posebej določeno, da davčna obveznost pri
sukcesivnih dobavah (npr. električne energije) nastopi zadnji dan
v obdobju, na katerega se nanaša plačilo.

5. Krai obdavčitve - členi: 14-18 (členi:17-231
Določitev kraja opravljenega prometa je neposredno povezana s
pravico države do obdavčitve posameznih vrst transakcij in se
veže na načelo teritorialnosti, to je pravico države, da obdavči
transakcije, ki se dogodijo na njenem ozemlju, in na načelo
destinacije, to je načela, da se blago in storitve obdavčijo tam,
kjer so porabljeni, uporabljeni, potrošeni. Zato so določbe v zvezi
s krajem obdavčitve pomembne z vidika transakcij, ki se vršijo
med ekonomskimi subjekti iz Slovenije in ekonomskimi subjekti iz
drugih držav in ne z vidika transakcij, ki se opravljajo samo v
Sloveniji. Če so načela kraja obdavčitve v nacionalnih zakonodajah
različno opredeljena, lahko pride do dvojne obdavčitve ali dvojne
neobdavđltve posameznih transakcij.

Glede nastanka obveznosti za obračun DDV pri uvozu se v celoti
uporabljajo določbe carinskih predpisov.
7. Davčna osnova - člena: 21 in 22 (členi: 27-32)
Osnova za obračun davka je v načelu vedno celotno plačilo, ki je
bilo zaračunano kupcu za opravljeno dobavo blaga oziroma
storitev.
Po predlogu je osnova za obračun DDV plačilo davčnega
zavezanca za opravljen promet blaga in storitev, prejeto od kupca,
naročnika ali tretje osebe. Davčno osnovo povečujejo trošarine
in dnjgi davki, če so predpisani; takse in druge dajatve; posredni
stroški, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in
zavarovanja, ki jih dobavitelj zaračuna kupcu oziroma naročniku
storitve, razen DDV.

Načeloma se DDV pri dobavah blaga plačuje glede na kraj, v
katerem je bil opravljen promet blaga, pri uvozu blaga pa se za
kraj opravljene dobave šteje kraj, kjer je blago vnešeno na ozemlje
Slovenije, razen za blago, za katerega je takoj po vnosu na ozemlje
Republike Slovenije začet drug carinski postopek, kot je postopek
sprostitve v prost promet ali postopek začasnega uvoza, kjer se
šteje, da je bilo vnešeno v Slovenijo tam, kjer se carinski postopek
za to blago zaključi.

Predlagatelj pa je vključil določbo, ki se nanaša na vračljivo
embalažo, tako da se v davčno osnovo vključujejo zneski, ki se
zaračunavajo ob prodaji vračljive embalaže.

Pri določitvi kraja obdavčevanja storitev pa se izhaja iz izhodišča,
da so storitve opravljene tam, kjer je sedež izvajalca storitve,
razen v določenih primerih, ki so posebej določeni v smernici EU.
Izjema so tako storitve določene v drugem in tretjem odstavku
17. člena (21. člen). Storitve, neposredno povezane z
poročevalec, št. 30

V primeru naknadne spremembe davčne osnove zaradi popustov
ali nezmožnosti poplačila, lahko davčni zavezanec, ki opravi
promet blaga in storitev popravi znesek DDV, če sta izpolnjena
dva pogoja in sicer, da davčni zavezanec, kateremu se promet
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blaga in storitev opravi, popravi odbitek vstopnega DDV, ter o tem
pisno obvesti dobavitelja.

obračunava in plačuje DDV, ter od prometa blaga, storitev in
uvoza blaga, za katerega je predpisana nižja stopnja DDV.

Pri uvozu blaga je davčna osnova vrednost blaga, določena v
skladu s carinskimi predpisi, povečana za davke, takse in druge
dajatve, ki se plačujejo izven Slovenije in tiste dajatve, ki se
plačujejo pri uvozu; trošarine in druge davke, ki se plačujejo izven
Slovenije; posredne stroške, kot so provizije, stroški embaliranja,
prevoza in zavarovanja, ki nastanejo po uvozu blaga do prvega
namembnega kraja v Sloveniji. V davčno osnovo se tudi pri uvozu
ne všteva DDV ter znižanja cen in popusti. V teh določbah je
upoštevana tudi posebna davčna osnova za blago, ki je bilo
začasno izvoženo na oplemenitenje. V tem primeru predstavlja
davčno osnovo samo tista vrednost, ki je bila dodana med
trajanjem začasnega izvoza na oplemenitenje. Dolžnik za plačilo
DDV bo carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi,
če le-tega ni (ker npr. ni obveznosti za plačilo carinskih ali drugih
uvoznih dajatev, ker je predpisana stopnja "prosto"), pa bo dolžnik
prejemnik blaga.

Ob določitvi prometov blaga oziroma storitev, ki so obdavčeni po
znižani davčni stopnji, (25. člen zakona) je predlagatelj izhajal iz
dodatka H k smernici EU, ki določa katero blago oziroma storitve
se lahko obdavčujejo z znižano davčno stopnjo. Pri tem je izhajal
iz izhodišča, da se z znižano stopnjo obdavčijo dobave blaga, ki
se v načelu štejejo za življenjske potrebščine v širšem smislu
(osnovna hrana, osnovni proizvodi kmetijstva in ribištva; zdravila;
izgradnja stanovanj; javni prevoz potnikov in blaga; uporaba
športnih objektov; pogrebne storitve) in z vidika ohranjanja
nacionalne identite (knjige, avtorske pravice, umetniški predmeti,
zbirke in starine).
V skladu s smernico EU mora znižana stopnja še vedno omogočati
normalen odbitek vstopnega DDV, kar pomeni, da mora biti
predpisana v takšni višini, da davčni zavezanci, ki opravljajo
promet blaga oziroma storitev po znižani stopnji, običajno ne
prejemajo povračil DDV (četrti odstavek 12. člena Šeste
smernice).

Iz poglavja o davčni osnovi je predlagatelj izključil promet rabljenih
stvari ter davčno osnovo v teh primerih natančneje opredelil v
členih pri posebnih ureditvah.

Višina nižje stopnje DDV ter višina splošne stopnje je določena na
podlagi izračunov na medsektorskih tabelah tako, da v nobenem
sektorju, razen sezonsko, ne prihaja sistematično v vseh obdobjih
do neto povračil oziroma, da efektivna davčna stopnja ni
negativna. Navedeni izračuni kažejo, da znižana davčna stopnja
ne more biti manjša od približno 42% do 45% splošne davčne
stopnje, zato, da večje skupine ekonomskih enot niso prejemniki
neto povračil.

8. Stopnji DDV - člena: 24 in 25 (34. člen)
Na podlagi teoretičnih izhodišč za DDV je najprimernejša uporaba
ene same davčne stopnje za blago in storitve. Z eno samo stopnjo
se ohranja nevtralnost DDV kot transakcijskega davka, ki zato
ne vpliva na odločitve ekonomskih subjektov in na odločitve
končnih potrošnikov. Z eno samo davčno stopnjo se tudi stroški
pobiranja davka zmanjšujejo pri nadzornih organih in pri
zavezancih. Večje število davčnih stopenj povečuje tudi možnosti
davčnega izogibanja in davčnih utaj.

9. Oprostitve DDV - členi: 26-32 135-38)
Predlagatelj je redakcijsko popravil tudi določbe, ki se nanašajo
na oprostitve plačila DDV. Oprostitve so določene v skladu s
smernicami EU in se delijo na oprostitve, predpisane znotraj
Slovenije, na oprostitve pri uvozu blaga in na oprostitve pri izvozu
blaga in storitev.

Uporaba nižjih stopenj se argumentira predvsem s tem, da se z
eno stopnjo povečujejo obremenitve prebivalstva v nižjih
dohodkovnih razredih. Vendar nižja stopnja ne povečuje
avtomatično tudi koristi prebivalstva v nižjih dohodkovnih razredih,
saj zaradi večjega povečanja cen pri proizvodih, ki so obdavčeni
z višjimi stopnjami, pride do navzkrižnega subvencioniranja
porabe proizvodov, obdavčenih z nižjimi stopnjami. Če se pri tem
upošteva dejstvo, da v Sloveniji 75% vseh dohodkov, s katerimi
razpolagajo prebivalci v najnižjem dohodkovnem razredu,
predstavljajo transferji iz proračuna (katerega vir so v pretežni
meri davki), v najvišjem dohodkovnem razredu pa 15%, lahko
ugotovimo, da v tem smislu razlogi za različne davčne stopnje,
ne držijo v celoti. Precejšnjo nevtralizacijo davčnega bremena, ki
ga nosijo socialno šibkejši sloji pa je mogoče doseči tudi z uvedbo
trošarin na blago, ki ga sorazmerno več trošijo prebivalci iz višjih
dohodkovnih razredov ( npr. luksuznih osebnih avtomobilov).

Davčni zavezanec, ki bo opravljal promet blaga oziroma storitev,
za katerega velja oprostitev, pri takšnem prometu ne bo
obračunaval DDV, po drugi strani pa ne bo imel pravice do odbitka
vstopnega DDV, ki ga je plačal v predhodnih fazah prometa. Tako
oprostitev plačila DDV pomeni zmanjšanje davčne osnove le v
eni fazi prometa, kar pomeni, da se plačilo davka prenese v
naslednjo fazo prometa. Vse česar davčni zavezanec ni plačal v
prejšnji fazi, plača davčni zavezanec v naslednji fazi prometa,
zaradi česar je predlagatelj predvidel predvsem oprostitve za
blago in storitve, kise opravijo v zadnji fazi prometa - med davčnimi
zavezanci in končnimi potrošniki.
Davčne oprostitve so opredeljene v členih 26. do 32. V navedenih
členih je predlagatelj določno opredelil dejavnosti, na katere se
oprostitve nanašajo, tako da se potreba po definiciji oseb javnega
prava, v besedilu novega predloga, ne pojavlja več.

1/ skladu s smernicami EU se splošna davčna stopnja določi v
odstotku od davčne osnove in mora biti enaka za blago in storitve.
Splošna stopnja ne sme biti nižja od 15%. Države članice lahko
uveljavijo tudi eno ali največ dve stopnji, ki sta nižji od splošne
davčne stopnje. Znižana stopnja ne sme biti manjša od 5% in se
lahko nanaša le na kategorije blaga in storitev, ki so. določeni v
dodatku H k šesti smernici.
Višina splošne stopnje je po posameznih državah EU različna in
se giblje med 15% do 25%, v vzhodnoevropskih državah pa od
18 do 25%.

V 26. člen so vključene oprostitve za dejavnosti, ki so v javnem
interesu. DDV se ne plačuje od: javnih poštnih storitev;
zdravstvenih storitev; socialno varstvenih storitev; vzgoje in
izobraževanja; zagotavljanje osebja s strani verskih skupnosti
za opravljanje zdravstvene dejavnosti, socialno varstvene
dejavnosti ter vzgoje in izobraževanja; verskih storitev; dobave
storitev, ki jih opravljajo politične, sindikalne, verske, filozofske,
človekoljubne, dobrodelne in podobne organizacije svojim članom;
kulturnih storitev; prometa blaga in storitev, ki jih opravijo določeni
javni zavodi in organizacije, če se opravijo v povezavi z zbiranjem
denarnih sredstev, ki ga te organizacije organizirajo izključno za
svojo lastno korist ter od naročnin RTV Slovenije.

V skladu s sklepom DZ je predlagatelj v predlogu zakona predvidel
dve davčni stopnji.
Splošna stopnja v višini 19 % je predpisana v 24. členu zakona.
Po tej stopnji se DDV obračunava in plačuje od vsakega prometa
blaga, storitev in uvoza blaga, razen od prometa blaga, storitev in
uvoza blaga, za katerega je s tem zakonom določeno, da se ne
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določene spremembe tako pri določitvi davčnega obdobja kot pri
rokih za predložitev obračunov ter plačilu DDV. Predlagatelj je
ocenil za primerno, da se za davčno obdobje določi koledarski
mesec ter koledarsko tromesečje za zavezance, ki po zakonu o
davčnem postopku plačujejo akontacije davkov iz opravljanja
dejavnosti v trimesečnih obrokih. V mesečnih obračunih se bodo
izvršili tudi popravki davčne osnove kot posledica različnih
postopkov pri davčnem zavezancu. Iz obveznosti sestavljanja in
predložitve obračunov DDV je izvzet obveznost letnega oziroma
končnega obračuna DDV ter s tem poenostavil in zmanjšal stroške
administriranja tako davčnih zavezancev kot davčnih organov.

in pozavarovalniške storitve; promet nepremičnin, razen
novozgrajenih nepremičnin; dajanje v najem stanovanjskih
prostorov; finančne storitve; dobave zlata Banki Slovenije; veljavne
poštne znamke, davčne znamke (tobačne) ter upravni in sodni
kolki.
DDV se ne plačuje od zemljišč, na katerih ni nikakršne "dodane
vrednosti", niti od zgradb in drugih nepremičnin, ki niso na novo
zgrajene.
Na področju uvoza je uveljavljenih nekaj običajnih oprostitev plačila
DDV, ki jih povzema tudi ta predlog zakona. Pri tem loči oprostitve,
ki jih je mogoče zahtevati pri vsakem vnosu blaga v Slovenijo (28.
člen), tiste, ki jih je mogoče uveljaviti kadar je uvoženo blago
sproščeno v prosti promet (29. člen) ali samo začasno uvoženo
(30. člen). Poleg tega je treba upoštevati še posebne primere
oprostitev plačila DDV, ki se nanašajo na uporabo blaga v
posameznih odložnih carinskih postopkih, kjer je tudi plačilo DDV
odloženo. Če so ti carinski postopki zaključeni v skladu s predpisi,
ne nastane obveznost za plačilo DDV, zato pride do oprostitve
plačila doslej le odloženega DDV (32. člen).

Nadalje je v zakon vključil določbo, da mora davčni zavezanec
plačati svojo obveznost do zadnjega dne naslednjega meseca
po poteku davčnega obdobja, to pomeni, da bo davčni zavezanec
obračunani DDV npr. za mesec marec plačal do 30. aprila.
Predlagatelj se zaveda, da te določbe niso usklajene z zakonom
o davčnem postopku, vendar meni, da je zaradi čimprejšnjega
sprejema oziroma uveljavitve zakona o DDV, nekatere
postopkovne določbe, ki se razlikujejo od postopkovnih določb v
zakonu o davčnem postopku, nujno vgraditi v ta zakon, kasneje
pa uskladiti zakon o davčnem postopku z rešitvami v zakonu o
DDV.

V 31. členu je določeno, da je izvoz blaga in storitev neposredno
povezanih s tem izvozom, oproščen plačila DDV. Oprostitev izvoza
izhaja iz realizacije načela destinacije, po kateri se blago obdavči
tam kjer se porabi, v primeru izvoza blaga je to država, kamor je
bilo blago uvoženo. Zaradi tega ima tudi davčni zavezanec vedno
pravico do odbitka vstopnega DDV od vseh nabav, ki so potrebne
za realizacijo izvoza. Enak status kot izvoz blaga ima tudi
mednarodni promet.

Pri uvozu blaga se davčna obveznost obračunava in plačuje, kot
da bi DDV uvozna dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona.
S predlaganimi rešitvami glede obračunavanja in plačevanja DDV
pri uvozu blaga predlagatelj želi doseči dva cilja:
1. čim bolj poenotiti sistem obračunavanja DDV v notranjem
prometu in v mednarodni trgovini v skladu s splošnim načelom,
da se blago obdavčuje tam, kjer je dejansko sproščeno v
potrošnjo (t.im. destination principle of taxation) ter
2. poenotiti tehniko obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu
blaga s tehniko obračunavanja in plačevanja uvoznih dajatev,
tako da se ne zapletejo administrativni postopki pri odobravanju
carinsko dovoljenih rab in uporab.

V skladu s smernico EU so oprostitve za prosto carinske
prodajalne ob predpisanih pogojih določene le za proste carinske
prodajalne na letališču oziroma v pristanišču, odprtem za
mednarodni promet, vendar je v prehodnem obdobju (66. člen),
do polnopravnega članstva Slovenije v EU, še nadalje predvidena
oprostitev DDV v prosto carinskih prodajalnah na cestnih mejnih
prehodih v Sloveniji

V skladu s prvim zastavljenim ciljem je tako načeloma zavezan
plačilu davka ves uvoz blaga, ne glede na to ali blago uvozi
davčni zavezanec ali katera druga oseba. Glede na to, da v
praksi vse države, ki poznajo sistem DDV omogočajo vračilo
vstopnega DDV pri izvozu blaga, je treba vse blago pri vnosu v
državo, kjer bo dejansko porabljeno bodisi v proizvodnji bodisi v
končni potrošnji, obdavčiti enako kot pa če bi to blago bilo
proizvedeno na območju države. Skladno s tem načelom je
zagotovljena tudi oprostitev plačila DDV pri izvozu blaga, vključno
s pravico do povračila vstopnega DDV. Pravico po povračila
oziroma odbitka vstopnega DDV pridobi davčni zavezanec v
trenutku, ko je blago dejansko iznešeno iz Slovenije.

10. Izdaia računov- členi: 33-35 (40-44)
Tehnična izvedba DDV neposredno temelji na izdanih in prejetih
računih. Zato je v predlogu zakona določena vsebina računov, ki
jih izdajajo davčni zavezanci.
Predlagatelj je ponovno proučil pripombe in predloge glede vsebine
in načina izdajanja računov in glede vodenja evidenc ter jih
ustrezno upošteval.
Predlagatelj je v predlogu zakona upošteval zahtevo po opustitvi
podpisa in štampiljke pri obvezni sestavini računa.
Določbe glede računov je predlagatelj tudi redakcijsko popravil
ter določil možnost, da lahko davčni zavezanec z dovoljenjem
davčnega organa izda račun v nematerializirani obliki davčnemu
zavezancu, ki mora prav tako imeti dovoljenje davčnega organa,
da račun v taki obliki lahko prejme.

Zaradi drugega zastavljenega cilja pa predlog zakona podrobneje
razčlenjuje, kateri je tisti trenutek v okviru "uvoza blaga", ko
obveznost za plačilo DDV dejansko nastane. Pri določanju teh
primerov se je predlog zakona naslonil na posamezne carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga, ki so določene s carinskimi
predpisi. Tako predlog zakona vzpostavlja ustrežene mehanizme,
ki naj omogočijo, da se DDV pri uvozu blaga plačuje vedno le v
primerih, ko se plačajo tudi druge uvozne dajatve oziroma v
primerih, ko bi se le te morale plačati, če bi bile predpisane.
Vzpostavljena je domneva, da se DDV pri uvozu blaga obravnava,
kot da bi bil uvozna dajatev. To pomeni, da se DDV pri uvozu
dejansko plačuje le v primeru sprostitve blaga v prosti promet,
predelave pod carinskim nadzorom oziroma v primeru začasnega
uvoza z delno oprostitvijo plačila carine; v vseh ostalih primerih
carinsko dovoljenih rab ali uporab (carinsko skladiščenje, uvoz
zaradi izvoza, proste carinske cone (razen v primeru sprostitve
blaga v coni v prost promet), tranzit, uničenje pod carinskim

V skladu z novimi določbami davčni zavezanec ni dolžan izdati
računa v treh, temveč le v dveh izvodih, v svojem knjigovodstvu
pa mora zagotoviti le podatke, ki so potrebni za pravilno in
pravočasno obračunavanje DDV.
11. Obračunavanje in plačevanje DDV - členi: 36 - 39 (členi: 50 531
DDV je vrsta davka, ki se plačuje na podlagi obračuna, ki ga
izvrši davčni zavezanec sam (načelo samoobdavčitve) na podlagi
izdanih računov v določenem obdobju.
V primerjavi z zakonom za prvo obravnavo predlagatelj predlaga
poročevalec, št. 30

52

8. maj 1998

Izhajajoč iz nevedenega, se subvencije in dotacije, ki jih prejme
zavezanec, štejejo za tisti del dejavnosti, za katerega zavezanec
nima pravice do odbitka vstopnega davka razen, če gre za
subvencije, ki so povezane s ceno dobavljenga blaga. V tem
primeru pa so te subvencije del davčne osnove, od katere se
obračuna DDV in v tem primeru se v celoti prizna pravica do
odbitka vstopnega davka.

nadzorom ipd.) pa se plačilo DDV odloži, dokler ne nastane tudi
obveznost za plačilo uvoznih dajatev. Če le-ta sploh ne nastane,
govori zakon o oprostitvi plačila DDV. Seveda pa je DDV treba
plačati tudi v primeru, če je carinski dolg nastal zaradi kakršnih
koli kršitev carinskih predpisov - npr. nedovoljena odstranitev
blaga iz carinskega skladišča, nedovoljena uporaba blaga ipd.
12. Odbitek vstopnega DDV - členi: 40 - 44 (54 - 65)

V zakonu je na novo določeno, da mora davčni zavezanec izvršiti
popravek odbitka vstopnega DDV, če se v določenem obdobju
spremenijo pogoji, ki so bili merodajni za odbitek. To pomeni, da
mora zavezanec, ki je odbil vstopni davek od npr.dobavljene
opreme, ker je opravljal v trenutku nabave obdavčljivo dejavnost,
nato pa spremeni svojo dejavnost v oproščeno dejavnost prej
kot v 5 letih od nabave opreme, zmanjšati svojo pravico do odbitka
za sorazmerni delež davka glede na obdobje, v katerem se je z
nabavljeno opremo opravljala obdavčljiva dejavnost. Enako pravilo
velja tudi v obratnem primeru, če se z opremo, za katero ni bila
priznana pravica do odbitka vstopnega davka (pri oproščeni
dejavnosti), začne opravljati obdavčljiva dejavnost.

Načelo, da je DDV neto vsetazni davek, sorazmeren s ceno
blaga in storitev, ne glede na število stopenj v proizvodnem in
trgovskem procesu, ki ga plača šele končni potrošnik, se dejansko
realizira preko pravice do odbitka vstopnega davka, to je DDV, ki
je 6il davčnemu zavezancu zaračunan v predhodni fazi. Davčni
zavezanec ima pravico, da odšteje od DDV, ki ga mora plačati od
obdavčljivih dobav blaga oziroma storitev (izstopni davek),
opravljenih v davčnem obdobju, DDV, ki ga je plačal od blaga
oziroma storitev in uvoza blaga (vstopni davek), uporabljenih za
opravljanje te dejavnosti v istem obdobju. Davčni zavezanec
dejansko vplača proračunu samo razliko med davkom, ki ga je
zaračunal in med davkom, ki je bil njemu zaračunan oziroma, ki
ga je plačal ob uvozu blaga. •

Za opremo je določeno obdobje 5 let, za nepremičnine pa 20 let.

Glede na izhodišče, da pravica do odbitka vstopnega davka
pripada samo zavezancu, ki opravlja obdavčljivo dejavnost, to je
dejavnost, za katero je z zakonom predpisano, da se plačuje
davek, je predlagatelj natančneje opredelil določbe glede pravice
do odbitka vstopnega DDV; primere, ko odbitek ni mogoč ter
način ugotavljanja višine zneska DDV, ki ga ima davčni zavezanec
pravico odbiti kot vstopni DDV od svoje davčne obveznosti v
primerih, ko davčni zavezanec opravlja tako obdavčljivo kot
oproščeno dejavnost.

Pravico do sorazmernega odbitka vstopnega DDV, ima davčni
zavezanec tudi ob samem začetku opravljanja dejavnosti, ki
zapade pod plačilo DDV (bodisi ko doseže prag vključitve v sistem
ali ob prostovoljni registraciji), in sicer za blago, ki ga ima na
zalogi na dan pred veljavnostjo registracije. Sorazmerni odbitek
vstopnega DDV določi davčni organ na podlagi knjigovodskih
podatkov davčnega zavezanca in podatkov o primerljivih zalogah
blaga za opravljanje istovrstne dejavnosti pri drugih davčnih
zavezancih. Na podlagi določitve sorazmernega odbitka DDV, pa
davčni zavezanec nima pravice do vračila davka.

če davčni zavezanec hkrati opravlja dejavnost, od katere se
plačuje DDV (obdavčljivo dejavnost) in dejavnost, od katere se
po tem zakonu ne obračunava in ne plačuje DDV (oproščeno
dejavnost), ima pravico do odbitka vstopnega davka samo za
tiste nakupe in njemu opravljene storitve ter uvoz blaga, ki se
nanaša na obdavčljivo dejavnost. Za te primere zakon predvideva
dve rešitvi. Obe rešitvi sta v skladu z evropsko smernico (t.im.
pro rata pravilo). Po osnovni rešitvi se določi deleža obdavčljive
dejavnosti v celotni dejavnosti davčnega zavezanca na podlagi
dejanskih podatkov za preteklo leto, ki se uporabi na znesek
vstopnega davka v tekočem letu (npr. delež obdavčljive dejavnosti
v celotni dejavnosti je 80%; to pomeni, da ima zavezanec pravico
odbiti kot vstopni davek 80% v obdobju mu zaračunanega
vstopnega davka). Glede na to, da ekonomski subjekti opravljajo
zelo različne dejavnosti, kjer so odbitni deleži zelo različni in ne
odgovarjajo dejanski dodani vrednosti po posameznih vrstah
dejavnosti, je tudi omogočeno zavezancem, da lahko ločeno, za
posamezne vrste dejavnosti, ugotavljajo odbitne deleže, kar pa
je pogojeno z vodenjem knjigovodskih evidenc ločeno po teh
dejavnostih (t.i. sektorizacija dejavnosti).

Dokumenti, ki se uporabljajo pri obračunavanju vstopnega in
izstopnega DDV pri uvozu in izvozu so carinski dokumenti. Zakon
jih podrobneje ne definira, da ne bi omejil možnosti za različne
poenostavitve, ki jih v zvezi s carinsko dokumentacijo
predvidevajo carinski predpisi.
V 44. členu je predlagatelj na novo določil način odbitka vstopnega
DDV pri prometu rabljenih prevoznih sredstev. Tovrstna ureditev
je v skladu s smernicami EU in dologa način upoštevanja že
plačanega DDV pri nakupu prevoznih sredstev. Preprodajalec
rabljenih vozil bo lahko ob predpisanih pogojih v tem členu,
izračunal znesek vstopnega DDV z uporabo preračunane stopnje
na nabavno ceno vozila in ga upošteval kot odbitek vstopnega
DDV pri izračunu svoje davčne obveznosti.
13. Posebni postopki obdavčevanja (členi: 45 - 521
V skladu s smernicami EU, kjer so podane opcije za sistem
obdavčevanja nekaterih vrst dejavnosti, je predlagatelj v predlog
na novo vključil poglavje, v katerem so zajeti posebni postopki
obdavčitve, ki se nanašajo na male davčne zavezance; storitve
potovalnih agencij; prodajo rabljenega blaga, umetniških
predmetov, zbirk in starin ter na promet blaga na javni dražbi.

Odbitni delež se izračuna tako, da se upošteva:
) v števcu: celotni znesek letnega prometa, razen DDV, ki se
nanaša na promet, od katerega ima pravico do odbitka
vstopnega DDV;
b) v imenovalcu: znesek, ki je vključen v števec in celotni znesek
letnega prometa, od katerega davčni zavezanec nima pravice
do odbitka DDV, vključno s subvencijami in dotacijami, razen
subvencij, ki so neposredno povezane s ceno dobave.
a

V primerjavi z zakonom v prvi obravnavi je v 45. členu določen
višji mejni znesek za vstop v sistem DDV, in sicer 5.000.000
tolarjev oziroma 1.500.000 tolarjev za dejavnost kmetijstva in
gozdarstva, za katero se plačuje davek od dohodka po
katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč. Predlagatelj
pripominja, da je navedeni limit višji od praga za vstop v sistem, ki
je kot dovoljen določen v šesti smernici EU in znaša 5.000 ECU,
to je okoli 930.000 tolarjev.
i
Predlagatelj je zasledoval cilj zmanjšanja stroškov davčnega
administriranja, hkrati pa tudi neto davčni donos. Ob tem je

V izračun odbitnega deleža se ne vštevajo občasne transakcije,
ki jih izvaja davčni zavezanec in niso predmet njegovega rednega
poslovanja. Izključitev občasnih transakcij je potrebna, da se ne
popači odbitni delež in s tem vpliva na davčno obveznost
zavezanca.
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kmetom (flat-rate, pavšalno nadomestilo), kot nekakšnega
nadomestila za sistem obračuna in poračuna DDV. V smernici je
predvidena možnost uporabe te sheme za vse kmete,
posameznim državam pa je prepuščena možnost skrčenja teh
pravic tudi na ožje skupine zavezancev. Pri določitvi stopnje
pavšalnega nadomestila morajo države upoštevati posebne
kriterije. Stopnja pavšalnega nadomestila ne sme biti večja od
deleža vstopnega davka pri malih kmetih. Oceno deleža je
potrebno določiti s pomočjo makro-ekonomskih podatkov za to
skupino zavezancev. Pri določitvi stopnje pa je treba tudi
upoštevati, da ta ne sme preseči deleža dejansko povrnjenega
davka pri kmetih, ki so v sistemu DDV.

upošteval začrtani tiskalni učinek obdavčitve prometa proizvodov
in storitev, ki je hkrati pokazatelj minimalnega števila davčnih
zavezancev. Predlagani mejni znesek je določen tako, da je število
davčnih zavezancev v optimalnem razmerju s številom pravnih
oziroma fizičnih oseb, ki ga ne dosegajo, s čimer je, s stališča
ravnotežja slovenskega ekonomskega prostora, zagotovljena
še sprejemljiva mera kaskadnosti davka.
Na podlagi podatkov za leto 1995 je bilo ocenjeno, da bi ob pragu
4 milijone tolarjev letne realizacije, v sistem DDV bilo vključenih
približno 51.000 davčnih zavezancev, kar je manj kot polovica
oseb, ki so v tem letu opravljale samostojno dejavnost v Sloveniji
in so imele izkazano realizacijo v svojih bilancah. Ti zavezanci so
imeli v istem letu dobrih 98% celotnega prometa, kar je zelo majhen
obseg vrednostnega znižanja transakcij, ki so osnova za DDV,
hkrati pa so stroški davčnega postopka manjši. Predlagatelj je
ocenil, da z mejnim zneskom 5 milijonov tolarjev (znesek 4 milijone,
prevrednoten na tekoče cene leta 1998) za vstop v sistem,
dosežemo pričakovani davčni donos, hkrati pa ta meja ne povzroči
prevelike dodatne kaskadnosti DDV.

Predlagatelj je posebej preučil razmere v slovenskem kmetijstvu
ter v 46. členu predvidel posebno ureditev za kmete, ki niso v
sistemu DDV.
V Sloveniji je preko 156.000 kmetij ali glede na kriterije EU okoli
112.000 tisoč kmetij. V lasti kmetij je večina kmetijske zemlje
(preko 80 %) in gozda (okoli 70 %). Po kriterijih za obvezno
uvrstitev v sistem DDV bo v Sloveniji kmetij, ki bodo morale
obračunavati in poračunavati DDV, le okoli 30. Zakon sicer ponuja
možnost prostovoljnega vstopa v sistem, vendar večina ostalih
kmetij, zaradi drobnoposestne strukture in pestre, nespecializirane
pridelave, te možnosti ne bo izkoristila. To domnevo potrjujejo tudi
izkušnje držav EU, v katerih kljub precej ugodnejši velikostni
strukturi od naše, večina kmetij ostaja izven sistema. Kot razlog
navajajo prezapletenost zahtevanega knjigovodstva in dodatne
stroške z njegovim uvajanjem. Ta argument velja še toliko bolj za
Slovenijo, kjer je kmetij, ki za kakršne koli potrebe vodijo knjige,
precej manj kot v EU. Predlagatelj je v zakonu predvidel možnost
vstopa v shemo pavšalnega nadomestila le za dejavnost
kmetijstva in gozdarstva, ki je obdavčena preko katastrskega
dohodka. Predlagatelj v skladu z navodili smernice predlaga za te
primere priznavanje samo dela dejanskega vstopnega davka.
Izračuni za določitev stopnje so bili narejeni na osnovi
knjigovodskih podatkov s preko 300 kmetij, ki za potrebe kmetijske
politike vodijo knjigovodstvo po shemi, kot jo uporabljajo tudi
države EU. Postopek obračuna pavšalnega nadomestila
predvideva, da imajo kmetje, ki se prijavijo na davčnem uradu kot
upravičenci za pavšalno nadomestilo, pravico do njega le v
primeru, kadar prodajajo svoje blago ali storitve naprej v sistem
DDV. S tem se želi spodbuditi tudi povečanje deleža tržnosti
kmetijskih pridelkov.

Za kmetijsko in gozdarsko dejavnost, za katero se davek od
dohodka obračunava od katastrskega dohodka kmetijskih in
gozdnih zemljišč, podatki o dejanskem prometu niso znani, saj
za to vrsto dejavnosti pri nas ni predpisana obveznost vodenja
knjig. Iz razpoložljivih podatkov prostovoljnega popolnega
analitičnega knjigovodstva, ki ga za potrebe raziskovalnega dela
vodi nekaj kmetij v Sloveniji, izhaja, da znaša dohodek ob
nadpovprečni produktivnosti in intenzivnosti okoli 25 % celotnega
prometa (v povprečju pa nekje okoli 17 %). Ob izhodišču, da je
katastrski dohodek zaenkrat edina uradna ocena dohodka fizičnih
oseb iz kmetijstva in gozdarstva je predlagatelj ocenil, da je za
uvrstitev teh davčnih zavezancev v sistem DDV primeren prag
1.500.000 tolarjev katastrskega dohodka. Ker je kmetija praviloma
kmečko gospodinjstvo z več člani in najpogosteje tudi več lastniki,
zakupniki ali uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, katastrski
dohodek pa se po zakonu o dohodnini pripisuje vsakemu
posameznemu lastniku, zakupniku ali uporabniku, so člani
kmečkega gospodinjstva, lastniki, zakupniki ali uporabniki
kmetijskih zemljišč in gozda, za potrebe tega zakona opredeljeni
kot povezane osebe, katastrski dohodek gospodinjstva pa
opredeljen kot vsota katastrskih dohodkov povezanih oseb. Ob
zdajšnji ravni katastrskega dohodka in tako določenem pragu, bi
se v sistem DDV obvezno uvrstilo okoli 30 kmetij.

V 47. členu je določena posebna ureditev za potovalne agencije
in organizatorje potovanj, ki bodo lahko ob predpisanih pogojih
obračunavali DDV od zneska, ki predstavlja razliko med celotnim
zneskom, ki ga plača potnik in dejanskimi stroški potovalne
agencije za storitve, ki jih zagotavljajo drugi davčni zavezanci
neposredno potniku.

Podrobnejši modelski izračuni stopenj in mejnega zneska so
razvidni iz prilog k obrazložitvi.
DDV mora tako obračunavati vsaka oseba, ki opravlja obdavčljivo
dejavnost in ki'v obdobju zadnjih 12 mesecev doseže obdavčljivi
promet 5.000.000 oziroma 1.500.000 tolarjev in ga zaračunati
kupcu svojega blaga oziroma naročniku svoje storitve. Osebe, ki
ne dosegajo navedenega obsega prometa, niso vključene v
sistem DDV, ne zaračunavajo DDV na svojih računih in nimajo
pravice do odbitka vstopnega davka, ki jim je bil zaračunan.

Posebnih postopkov obdavčevanja se v zvezi z dejavnostjo, ki
se nanaša na rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine
(členi: 48 ■ 50), lahko poslužujejo preprodajalci, ki pridobivajo in
prodajajo navedeno blago na način, določen v zakonu. Davčna
osnovo za promet navedenega blaga, ki ga opravi preprodajalec,
predstavlja ustvarjena razlika med prodajno in nabavno ceno
preprodajalca, zmanjšana za DDV od te razlike (t.im. marginschemes). Če je nabavna cena večja od prodajne cene
zadevnega blaga, se šteje, da je davčna osnova enaka 0.

Glede na naravo DDV, po kateri se zaradi nevključitve v sistem,
povečuje obdavčitev v verigi, je tem osebam v četrtem odstavku
45. člena kljub temu omogočeno, da se registrirajo za DDV
kadarkoli želijo. Navedena rešitev bo ustrezala predvsem osebam,
ki predpostavljajo, da bodo dosegle mejni znesek obdavčljivega
prometa ali pa osebam, ki načrtujejo velike izdatke v okviru
določenega mejnega zneska, s tem, da v tem primeru ostanejo v
sistemu DDV vsaj 5 let.

Pri prometu blaga na javni dražbi (51. in 52. člen) predstavlja
davčno osnovo ustvarjena razlika med ceno, doseženo na javni
dražbi in zneskom, ki ga je plačal dražitelj principalu za opravljen
promet blaga in zneskom DDV, ki ga je dolžan plačati dražitelj za
svojo provizijo.

Zaradi specifičnosti kmetijske, gozdarske in ribiške proizvodnje
je v smernici EU predvidena možnost uvedbe posebne sheme
delnega nadomestila vstopnega davka malim zavezancem
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davka, vsebovan v neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, ki
ni bil plačan na podlagi dokončnega obračuna prometnega davka
za obdobje januar - junij 1999, plača ob poplačilu terjatev, vendar
najkasneje do 31. decembra 1999. Rok 3 mesecev, ki je bil določen
v prvem predlogu zakona, se je tako podaljšal na 6 mesecev.

14. Vračilo DDV - členi: 53-55 (členi: 66-68)
Določbe zakona, ki se nanašajo na vračilo DDV, določajo ravnanje
v primerih, ko je zavezanec upravičen do vračila, in sicer:
- domači davčni zavezanec, ki v svojih davčnih obračunih
izkazujejo vstopni DDV, ki presega višino njegovega izstopnega
DDV (njegove davčne obveznosti);
- tuje pravne oziroma fizične osebe, ki so upravičene do vračila
vstopnega DDV v posebnih primerih določenih s tem zakonom
(povezano predvsem s krajem obdavčitve pri storitvah);
- kupec - tuja fizična oseba, ki kupi blago v Sloveniji in ga iznese
v tujino v potniškem prometu.

Predlagatelj je v predlogu zakona predvidel nov rok za začetek
izvajanja zakona in sicer 1. julij 1999. Predlagatelj meni, da
uveljavitev zakona med letom ne bo povzročila posebnih
problemov, ker gre pri DDV za transakcijsko dajatev, ki se
zaračunava od dneva začetka uporabe naprej. Predlagatelj
ugotavlja, da je bil DDV uveljavljen med letom tudi v drugih državah,
saj je npr. Poljska uvedla davek 5. julija 1993, Romunija 1. julija
1993, Latvija 1. maja 1995, Litva 1. maja 1994, Estonija 10. januarja
1991 in Bolgarija 1. aprila 1994.

V 54. členu so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuja oseba,
da pridobi pravico do vračila vstopnega DDV, v 55. členu pa
pravica do vračila plačanega DDV tujim fizičnim osebam v okviru
potniškega prometa.

II.

15. Knjigovodstvo davčnih zavezancev členi: 56 - 57 (39. člen)

Predlagatelj pri pripravi zakonskega besedila za drugo branje ni
upošteval nekaterih pripomb in predlogov, ki so bili podani v stališčih
Državnega zbora ali s strani drugih oseb v razpravi ob prvem
branju. Predlagatelj je navedene pripombe proučil in razloge za
neupoštevanje navaja v nadaljevanju:

V 56. členu je določeno, kakšne podatke mora zagotavljati davčni
zavezanec v svojem knjigovodstvu zaradi pravilnega in
pravočasnega obračunavanja in plačevanja DDV, na novo pa je
izrecno vključena obveznost po vodenju knjige prejetih računov
in knjige izdanih računov, ki ju bo predpisal minister za finance.

1.
Predlagatelj je proučil predloge, da se uvede ničelna stopnja za
knjige in nekatere intelektualne storitve in meni, da so predlogi v
nasprotju z vsebino DDV in z bistvenimi prednostmi, ki jih ima
DDV glede na druge vrste prometnih davkov. Uporaba ničelne
stopnje na notranjem trgu se z vidika neutralnosti in učinkovitosti
DDV ne priporoča. Ničelna stopnja pomeni, ker ni DDV na promet
blaga oz. storitev, da je davčni zavezanec upravičen da zahteva
vračilo vstopnega davka, ki mu je zaračunan ob dobavah in je
torej upravičen do vračila vstopnega davka, čeprav ne obstaja
izstopni davek proti kateremu se vstopni davek odbije. Glede na
to, da ima tovrstni davčni zavezanec pravico do vračila vstopnega
davka to dejansko pomeni, da mu je za ta znesek dana s strani
države subvencija, ki pa je v načelu skrita. S tem bi se v bistvu
povečala netransparentnost sistema in distorzija proti drugim
vrstam davčnih zavezancev, ki nimajo tovrstnih subvencij.

57. člen se nanaša na hrambo dokumentacije, kjer je določeno,
da mora davčni zavezanec hraniti vso prejeto in izdano
dokumentaciji, posebej pa: prejete in izdane račune; dokumente
o popravkih računov; dokumente o opravljenem izvozu in uvozu,
finančno dokumentacijo, dokumente na podlagi katerih je uveljavil
oprostitev DDV; obračune DDV in vse druge knjigovodske listine,
ki se kakorkoli nanašajo na promet blaga in storitev oziroma na
uvoz blaga in so pomembne za obračunavanje in plačevanje
DDV. Navedeno dokumentacijo mora hraniti najmanj 10 let po
poteku leta, na katerega se te listine nanašajo, dokumentacijo, ki
se nanaša na obdavčevanje nepremičnin, pa najmanj 20 let.
Obveznost hranjenja dokumentov se nanaša tudi na osebe, ki ne
dosegajo praga, določenega za obvezno davčno registracijo, in
sicer za dokumente, ki so jim bili izdani v povezavi s prometom
blaga oziroma storitev, ki jim je bil opravljen ter uvozom blaga.

Ob tem predlagatelj pripominja, da so v sedanjem sistemu knjige
že obdavčene, prav tako tudi storitve na področju kulturnih
dejavnosti, in sicer po stopnji 5% oziroma 6,5%..

'6. Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV (60. člen)
V 60. členu so na novo vključene določbe o organih, ki so pristojni
za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV. Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni organ v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek in z zakonom, ki ureja davčno
službo.

2.
Predlagatelj je proučil predlog, da se DDV plačuje po plačani
realizaciji in da se DDV ne plačuje od prejetih avansov. Predlagatelj
za oba predloga meni, da sta neprimerna.

Za pravilno obračunavanje DDV pri uvozu in za nadzor nad
dejanskim iznosom blaga iz Slovenije, kar je podlaga za
uveljavljanje odbitka vstopnega DDV, skrbijo carinski organi. Tudi
na področju nadzora se uveljavlja načelo, da imajo carinski organi
v
zvezi z DDV enake pristojnosti, kot pa da bi bil DDV uvozna
dajatev.

Sistem DDV temelji na izdanih in prejetih računih. Predlagatelj
zavrača možnost plačevanja DDV po plačani realizaciji, še posebej
glede na predlagano višino mejnega zneska za registracijo. Z
zvišanjem mejnega zneska za registracijo so po mnenju
predlagatelja odpadli razlogi za obračunavanje davčne obveznosti
na podlagi plačane realizacije, saj je pod pragom registracije okoli
50% vseh oseb, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost.

17

- Prehodne določbe - členi: 67 do 77 (81-88)

Namen vključitve avansov oziroma predplačil v davčno osnovo
je preprečiti, da bi davčni zavezanec prejel plačilo za obdavčljivo
dobavo brez obveznosti obračuna DDV, hkrati pa odbil vstopni
DDV. Pravilo določa, da se dobava obravnava kot, da se je izvršila
v "obsegu obdavčljivega zneska, vključenega v plačilo"

Predlagatelj je, ob opredeljevanju prehodnega oziroma uvajalnega
obdobja, upošteval izkušnje držav, ki so pred kratkim uvedle
DDV, pri tem pa je upošteval posebnosti, ki so značilne za veljavno
obdavčitev prometa proizvodov in storitev.

3.
Predlagatelj je proučil predlog, da se del neposlovnih izdatkov
davčnega zavezanca prizna kot odbitek vstopnega davka in meni,
da ni sprejemljiv.

Predlagatelj je upošteval predlog za podaljšanje roka za plačilo
prometnega davka vsebovanega v neizterjanih terjatvah ter v
novem 69. členu določil nov rok tako, da se znesek prometnega
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sam sistem DDV. Po drugi strani pa pomeni skrito subvencijo
določenim kategorijam oseb, ki kupujejo nekatere proizvode.
Takšne vrste rešitev so del veljavnega sistema prometnega
davka, ki ga je mogoče v sistemu DDV reševati samo preko
ustreznih transferjev na odhodkovni strani proračuna. Predlogi,
da se vrne DDV določenim skupinam fizičnih oseb je v načelu
nepravičen, saj omogoča ugodnejši status vsem zavezancem
ne glede na njihovo ekonomsko moč in ne glede na socialno
politiko v državi. S transferji iz proračuna pa je mogoče zasledovati
predvsem te cilje, ki so na tem področju nujni.

Pravica do odbitka vstopnega DDV se, skladno s smernico EU,
nanaša le na poslovne izdatke, to je izdatke v povezavi z
obdavčljivo dejavnostjo. Z DDV se v zadnji fazi obdavčuje končno
potrošnjo (potrošni davek oziroma davek na potrošnjo), zaradi
česar pri davčnem obračunu ni dopustno odštevanje vstopnega
DDV v povezavi z neposlovnimi izdatki davčnega zavezanca,
ker ti v teh primerih predstavljajo končno potrošnjo.
Ob tem predlagatelj pripominja, da so tudi v veljavnem sistemu
prometnega davka ti izdatki oziroma nakupi obdavčeni oziroma
se štejejo za končno potrošnjo. Z vidika davčne obremenitve se
torej položaj davčnih zavezancev v teh primerih ne poslabša. V
nekaterih primerih se celo izboljša, kot npr.: osebni avtomobili se
ne štejejo za opremo, tako, da davčni zavezanci plačujejo davke
po stopnji 20% oziroma 32% v odvisnosti od delovne prostornine
motorja (v novem sistemu enotna stopnja 22%); nakup pohištva
je oddavčen po stopnji 20%, v novem sistemu se šteje za nakupe
v zvezi z opravljanjem obdavčljive dejavnosti, in se tako odbije
kot vstopni DDV, razen pri oproščenih dejavnostih.

Da se zagotovi plačilo DDV v končni potrošnji, je sistem naravnan
tako, da vstopni DDV lahko odbije le davčni zavezanec, ki blago
in storitve, ki so mu bile dobavljene z zaračunanim DDV, uporabi
za namene obdavčljive dejavnosti oziroma za namene izvoza.
Davčni zavezanci, ki opravljajo oproščeno dejavnost ter fizične
osebe, ki kupujejo blago ter storitve za lastno potrošnjo, se štejejo
za končne potrošnike in v sistemu ni možnosti za priznavanje
vračila vstopnega DDV od teh nakupov.

4.
Predlagatelj je proučil predloge,da se v znižano stopnjo uvrstijo
tudi nekateri drugi proizvodi. Predlagatelj ugotavlja, da se v skladu
s šesto smernico EU lahko le na izrecno določene dobave blaga
in storitev uporabi znižana stopnja DDV. Glede na to, da v dodatku
H šeste smernice, ki določa katere dobave dobave blaga in storitev
so lahko obdavčene po znižani stopnji, otroška konfekcija, otroški
rekviziti ter otroški vozički v zakon niso vključeni pod obdavčitev
z znižano stopnjo. Otroška hrana pa je vključena v 1. točki prvega
odstavka 25. člena zakona.

Po zakonodaji EU je dana možnost vračila DDV le tujim fizičnim
osebam, ki v okviru potniškega prometa iznesejo blago, ki so ga
kupili v Sloveniji iz Slovenije. Omenjena rešitev pomeni izpeljavo
načela namembnosti (destination principle), kar pomeni, da je
promet blaga obdavčen tam, kjer je blago dejansko porabljeno
(davek na potrošnjo), torej v drugi državi.
8.
Glede na sistemski zakon o prekrških, predlagatelj v kazenskih
določbah ni mogel upoštevati višine kazni, ki bi bila premosorazmerna z višino utajenega davka, upoštevat pa je težo prekrškov
ter določil nižje kazni za milejše prekrške.

5.
Predlagatelj je proučil možnost izključitve zdravil iz sistema DDV.
Predlagatelj ocenjuje izključitev za neprimerno. Dejstvo, da so
zdravila oproščena plačila veljavnega prometnega davka jih, zaradi
povsem drugačne narave oprostitev v sistemu novega sistema,
ne izključuje avtomatično tudi iz sistema DDV. Zaradi načina
davčnega obračunavanja, imajo posledice oprostitev učinek
kumuliranja davka, kar predstavlja glavni razlog za odločitev
predlagatelja, da se zdravila obdržijo v sistemu DDV. Glede na to,
da pa je možna obdavčitev po znižani stopnji, so zdravila vključena
v 4. točko prvega odstavka 25. člena zakona. Pri odločitvi je
predlagatelj upošteval tudi smernico EU, ki izključitev zdravil iz
sistema DDV ne dopušča.

III.
Predlagatelj je tudi v skladu s sklepi DZ natančneje elaboriral
finančne učinke predlaganega zakona ter učinke na slovensko
gospodarstvo v celoti.
Poleg temeljnega razloga za prehod na obdavčitev prometa
proizvodov in storitev z DDV, to je vključevanje v mednarodne
gospodarske tokove, je drugi razlog v prednostih, ki jih ima DDV,
in sicer večja davčna nevtralnost, manjša možnost davčnih utaj
in predvsem njegova prihodkovna izdatnost.

6.
Predlagatelj je proučil stališča v zvezi s plačilom DDV v eni fazi in
ugotavlja, da tovrstna rešitev ni kompatibilna s samo definicijo
DDV.

Z DDV ter trošarinami se bodo nadomestili finančni učinki po
zakonu o prometnem davku, zakonu o posebnem davku od
prometa izvoznih storitev, zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač ter zakonu o posebnem prometnem davku od
cigaret. Prihodki proračuna na podlagi določb omenjenih zakonov
so v letu 1997 znašali 13,4% bruto družbenega produkta tega
leta. Delež teh davkov se je v strukturi javnofinančnih prihodkov
zadnja leta povečeval, tudi v naslednjih letih naj bi se ta trend
nadaljeval, in sicer na račun zmanjševanja deležev direktnih
davkov.

Sistem DDV ne dovoljuje prelaganja nastanka davčne obveznosti
vse do končnega potrošnika, tako kot to velja za posamezne
proizvode v sistemu veljavnega prometnega davka. Bistvo
sistema DDV je prav v pobiranju davka v vseh transakcijah, do
končne potrošnje s tem, da sistem odbitka vstopnega DDV
onemogoča kumulativnost in kaskadnost davka in je dejanska
obveznost plačana le v zadnji fazi. Nov sistem obdavčuje vse
faze prometa, pri čemer imajo davčni zavezanci pravico odbiti
vstopni DDV, ki so ga plačali ob svojih nabavah (neto vsefazni
davek). Iz navedenih razlogov možnost, po kateri bi se pri električni
energiji DDV obračunaval le v eni fazi, to je pri končnih potrošnikih,
ni izvedljiva, se pa z DDV, kot vsefaznim davkom, dejansko
uresniči.

S sprejetjem predlaganih zakonov se namerava nadomestiti tudi
prihodke iz naslova carin in uvoznih dajatev, saj se njihov delež v
prihodkih državnega proračuna zmanjšuje, in sicer zaradi
izvajanja prostotrgovinskih sporazumov z EFTA državami,
CEFTA državami, baltskimi državami, Bolgarijo, EU in Republiko
Hrvaško. Delež realiziranih prihodkov iz naslova carin in uvoznih
dajatev v bruto družbenem produktu se znižuje že od leta 1995,
ko je znašal 3,7 % , v letu 1996 3,0 %, v letu 1997 2,1%, v
prihodnjih letih pa se pričakuje znižanje tovrstnih prihodkov
državnega proračuna na približno 1,0 % bruto družbenega
produkta.

7.
Predlagatelj je proučil stališča, da se davek vrača tudi fizičnim
osebam za nakup določenih vrst proizvodov. Predlagatelj meni,
da je tovrstna rešitev neprimerna in vnaša netransparentnost v
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energetskih surovin (19,3%) ter sektorju gradbenih del (18,8%).

Na podlagi medsektorskih tabel, ter ob pogojih gospodarjenja, ki
so veljali v letu 1996, bi znašal ob nižji stopnji davka na dodano
vrednost 8 % in splošni stopnji 19 % ter predpostavki, da so v
sistemu davka na dodano vrednost vsi sedanji davčni zavezanci,
bruto davčni donos od DDV 11,3 % bruto družbenega produkta.
Bruto davčni donos vsebuje tudi davek, ki ga z materialnim
trošenjem plačuje država.

Sektor
Koeficient povečanja cen
Kovine in kovinski izdelki
. 1.109
Premog
1.112
Nepremičnine,najem in druge tržne st.
1.116
Trgovske stor.,popravila
1.142
Ribiški proizvodi
1.149
Les in lesni izdelki
1.162
Gradbena dela
1.188
Energetske surovine
1.193
Rude in kamnine
1.203
Gostinske storitve
1.246

Ob predpostavki, da so relativne cene proizvodov, ki so obdavčeni
s trošarinami nespremenjene, bi bil bruto donos od trošarin 2,4 %
bruto družbenega produkta.
Skupni ocenjeni bruto davčni donos DDV in trošarin v višini 13,7%
bruto družbenega produkta bo tako nadomestil le davčne donose
sedanjih prometnih davkov in delno pokril znianje finančnih
donosov iz naslova carin.

Cene sektorjev PTT storitve in finančnega posredništva bi bile
nižje kot pred uvedbo DDV, in sicer zaradi zakonsko predvidenih
oprostitev. Predlagatelj bo zato do začetka uporabe zakona o
DDV predlagal posebno obdavčitev finančnih storitev, vključno z
zavarovalnimi storitvami. Prav tako bo predlagal tudi posebno
obdavčitev iger na srečo glede na to, da so izvzete iz obdavčitve
z DDV.
Rezultati modela pokažejo še znianje cen v sektorju kemikalije in
kemični izdelki ter sektorju električna in optična oprema.

S pričakovanimi davčnimi donosi DDV in trošarin torej ni moč
odpraviti davka na izplačane plače, katerega davčni donos znaša
1,2 % bruto družbenega produkta, prav tako ne bo na voljo
dodatnih finančnih virov za reformo pokojninskega sistema kot jo
predvideva bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Zaradi predlaganih stopenj, ki v načelu pomenijo višjo obdavčitev
prometa bo ob uvedbi DDV prišlo do povečanja cen na drobno.
Agregatno povečanje cen na drobno pri uvedbi DDV s
predpostavkami, da se tečaj tolarja ne spremeni, nominalna
obrestna mera kot strošek financiranja bi bila 1,8 % mesečno,
povečanje mase bruto plač pa bi bilo zaradi uvedbe DDV za 5%
večje od dejanskega v letu 1996, je ocenjeno na približno 10,6%.

Sektor
Finančno posredništvo
Kemikalije,kemični izdelki
PTT storitve
Elektr.in optična oprema

Učinek uvedbe DDV na cene posameznih sektorjev pa je ob tako
predlaganih dveh neničelnih davčnih stopnjah ter oprostitvah zelo
različen. V nekaterih sektorjih bi prišlo do skoraj 25 odstotnega
povišanja cen, v drugih pa bi lahko cene ostale na enaki ravni kot
pred uvedbo DDV ali pa bi se celo znižale.

Ob predlagani splošni stopnji 19% in zniani stopnji 8 % je efektivna
obdavčitev sektorskih dodanih vrednosti najvišja 19,8 %, in sicer
v sektorju električna energija, plin. Simulacija DDV pokaže, da bi
bila efektivna stopnja obdavčitve višja od splošne (19 %) davčne
stopnje v 20 sektorjih, vendar, kot že rečeno, nikjer višja od
19,8%.

Tako je med 29 analiziranimi sektorji standardne klasifikacije
dejavnosti 15 sektorjev, v katerih bi se cene povečale manj kot bi
bilo povprečno povečanje cen, in sicer zaradi tega, ker ti sektorji
vsebujejo večino ali v precejšnem deležu proizvode, ki so
obdavčeni z nižjo davčno stopnjo. Iz priložene preglednice je
razvidno, da v sektorju proizvodnja hrane pride do le 0,7 %
povišanja cen.
ŠLektor
Proizvodnja hrane
Drugi nekovinski minerali
Lesovina,papir in karton
Proizvodnja zdravil
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Usnje in usnjeni izdelki
Vozila in plovila
izdelki iz gume in plastike
Stroji in naprave
Tekstilije in tekstilni izdelki
Ostali promet, skladiščenje
Pijače in tobak
Koks, naftni derivati
Kmetijski in gozd.proizv.

Sektor
Efektivna stoonia obdavčitve
Finančno posredništvo
0.026
PTT storitve
0.064
Proizvodnja hrane
0.082
Proizvodnja zdravil
0.083
Kmetijski in gozd.proizv.
0.126
Lesovina,papir in karton
0.131
Nepremičnine, najem in druge tržne st.
0.176
Ostali promet, skladiščenje
0.178
Energetske surovine
0.190
Gostinske storitve
0.191
Ribiški proizvodi
0.192
Vozila in plovila
0.192
Izdelki iz gume in plastike
0.193
Stroji in naprave
0.193
Trgovske stor.,popravila
0.193
Koks, naftni derivati
0.193
Drugi proizv.predel.ind.
0.194
Kovine in kovinski izdelki
0.194
Les in lesni izdelki
0.194
Tekstilije in tekstilni izdelki
0.194
0.194
Usnje in usnjeni izdelki
0.194
Premog
0.194
Pijače in tobak
0.194
Kemikalije,kemični izdelki
0.195
Elektr.in optična oprema
0.195
Drugi nekovinski minerali
0.195
Gradbena dela
0.196
Rude in kamnine
0.198
Električna energija, plin

Koeficient povečanja cen
1.007
1.010
1.016
1.017
1.026
1.037
1.047
1.064
1.064
1.071
1.075
1.083
1.097
1.097
1.102

Sektorjev,
kjer se bi ob uvedbi DDV cene povečale za več kot
1
0,6% je 1 o, najvišje pa bi bilo povečanje cen v sektorju gostinskih
storitev (24,6 %), sektorju rud in kamnin (20,3 %), sektorju
8
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Koeficient povečanja cen
0.888
0.957
0.976
0.980
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Drugi nekovinski minerali
Kmetijski in gozd.proizv.
Gradbena dela
Les in lesni izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Vozila in plovila
Kemikalije, kemični izdelki
Stroji in naprave
Kovine in kovinski izdelki
Koks, naftni derivati
Proizvodnja zdravil
Lesovina, papir in karton
Proizvodnja hrane

Predlagani višini splošne davčne stopnje (19%) in znižane davčne
stopnje (8 %) sta določeni tako, da v nobenem sektorju stopnja
povračil ni večja od 100. Najvišja relativna povračila so v sektorju
hrane, kjer je stopnja povračil 99,89 %, kar pomeni, da neto
davčnega donosa v tem sektorju skoraj ni.
Sektor
Finančno posredništvo
PTT storitve
Energetske surovine
Trgovske stor.,popravila
Premog
Gostinske storitve
Ostali promet, skladiščenje
Ribiški proizvodi
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Nepremičnine, najem in druge tržne st.
Električna energija, plin
Elektr.in optična oprema
Drugi proizv.predel.ind.
Tekstilije in tekstilni izdelki
Usnje in usnjeni izdelki

poročevalec, št. 30

Stopnje povračil
0.00
,
0.00
0.22
17.77
20.17
26.70
32.78
34.15
36.74
39.41
42.78
49.98
55.54
55.70
56.06
57.09

59.68
61.03
62.00
62.02
62.37
62.40
63.31
64.54
65.34
81.10
85.55
87.26
99.89

Predlagatelj prilaga obrazložitvi prilogi, ki se nanašata na oceno
učinkov DDV na cene, davčni donos, prag vstopa ter obremenitev
zasebnih kmetij v zagonskem letu ob predpostavki, da je davčni
donos DDV enak, kot bi bil ob eni stopnji 20% oziroma splošni
stopnji 22% in nižji stopnji 9%.
Prilogi služita kot analitična podlaga za izračun finančnih učinkov
po predlaganem zakonu.
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PREGLED PREVZETIH DOLOČIL EVROPSKIH SMERNIC V PREDLOGU ZAKONA O
DAVKU NA DODANO VREDNOST

Legenda:
člen ZDDV:
člen EUS:

številka člena zakona o davku na dodano vrednost
številka člena VI. smernice Evropske unije z dne 17.5.1977. št.
77/388/EEC.
Dir. 83/181/EEC:
Smernica Evropske unije z dne 28.3.1983, ki se nanaša na
oprostitev plačila DDV pri končnem uvozu blaga
Dir. 83/182/EEC:
Smernica Evropske unije z dne 28.03.1983, ki se nanaša na
oprostitev plačila DDV pri začasnem uvozu transportnih sredstev
Dir. 85/362/EEC): Smernica Evropske unije z dne 16.07.1985, ki se nanaša na
oprostitev plačila DDV od začasnega uvoza izdelkov, razen
transportnih sredstev
nac.:
nacionalni predpis;
del.:
delno

člen EUS

člen ZDDV

člen ZDDV

člen EU

člen EU

1

nac.

27

13 / nac.

53

nac.

2

nac.

28

14

54

nac.

3

2 / nac

29

Dir.
83/181/EEC

55

nac.

30

Dir.
85/362/EEC
in
83/182/EEC

56

22 / nac.

15 / nac.

57

22 / nac.

58

22 / nac.

4
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člen
ZDDV

5

5

5 / nac.

31

6

5

32

7

5

33

22

59

22 / nac.

8

6

34

22/ nac.

60

22 / nac.

9

6

35

22

61

nac.

10

6

36

22 / nac.

62

nac.

11

7

37

nac.

63

nac |
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12

21

38

22 / nac.

64

nac.

13

4

39

22 / nac.

65

nac.

14

nac.

40

17 / nac.

66

nac.

15

8 / nac.

41

19

67

nac.

16

nac.

42

20

68

nac.

17

9 / nac.

43

nac.

69

nac.

18

9 / nac.

44

nac.

70

nac.

19

10 / nac.

45

24 / nac.

71

nac.

20

10

46

25

72

nac.

21

11

47

26

73 '

nac.

22

11

48

26a

74

nac.

23

nac.

49

26a

75

nac.

24

12

50

26a

76

nac.

25

12, Anex H

51

26a

77

nac.

26

13

52

26a
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Osnovne lastnosti analiziranega sistema davka na dodano
vrednost so podobne običajnim značilnostim davka na dodano
vrednost v državah evropske gospodarske skupnosti'. Simulirani
sistem davka na dodano vrednost je torej vsefazni potrošni davek
na dodano vrednost, davčno prilagajanje na meji upošteva princip
namembnosti, pri tem je celoten izvoz obdavčen z "ničelno
stopnjo". Vse ostale izjeme so definirane kot izvzetja - ustrezne
proizvodne enote so tprej izvzete iz sistema davka na dodano
vrednost. Metoda ocenjevanja (odmere) davka je kreditna.
Modelsko je analizirano več variant, z teno in dvema neničelnima
stopnjama in z različno definiranimi skupinami proizvodov z
normalno oziroma znižano stopnjo. Stopnja trošarin je določena
endogeno v sistemu davka na dodano vrednost. Po predpostavki
bi proizvodi obremenjeni s trošarinami imeli po uvedbi davka
nespremenjene relativne cene2.

PRILOGA 1
DIFERENCIALNI UČINKI DAVKA NA
DODANO VREDNOST
(Prag vstopa v sistem, dve davčni stopnji, davčna
obremenitev zasebnih kmetij)
(Velimir Bole)
Ljubljana, 31.12.1997

Analiza diferencialnih učinkov spreminjanja elementov davka na
dodano vrednost se omejuje na modelsko ocenjen agregatni bruto
in neto davčni donos od davka na dodano vrednost ter bruto in
neto donos od trošarin v 1996; dalje, ocenjena je raven agregatne
ravni cen (cen na drobno in cen domačih producentov) v istem
obdobju v primerjavi z dejansko ravnjo; za 30 sektorjev
gospodarstva pa so ocenjene spremembe sektorskih cen, stopnje
povračil ter proizvodne distorzije.

KAZALO
1. Uvod

V nadaljevanju ima poročilo tri dele. Posledice, ki so kjučne za
ekonomsko politiko, so zgoščeno prikazane v naslednji točki. V
tretji točki so nanizani najpomembnejši empirični rezultati analize
s kratkim komentarjem3. Sledi opis analiziranega sistema davka
na dodano vrednost. Podan je tudi kratek opis modela, s katerim
je opravljena analiza, ključne metodološke predpostavke analize
in viri podatkov4.

2. Ekonomskopolitični napotki
3. Rezultati
Agregatni diferencialni učinki dveh neničelnih stopenj.
Sektorski diferencialni učinki dveh neničelnih davčnih stopenj.
Diferencialni učinki spreminjanja stratuma proizvodov z znižano
stopnjo.
Velikostni prag vstopa v sistem davka na dodano vrednost.
Davek na dodano vrednost v inputih zasebnih kmetij.

2. EKONOMSKOPOLITIČNI NAPOTKI

3- Predpostavke modela davka na dodano vrednost
Sistem davka na dodano vrednost
Izjeme
Davčne stopnje
Ostali pogoji gospodarjenja
Prilagoditev medsektorskih tabel in dinamičnega modela
Variante analiziranega sistema na dodano vrednost
Tabele in termini

Če imata variante enak neto donos od davka na dodano vrednost,
razlike v agregatnih učinkih na bruto donos od davka na dodano
vrednost, na donos od trošarin in na inflacijo med varianto sistema
davka na dodano vrednost z eno oziroma dvema neničelnima
stopnjama niso velike.
Sektorske razlike v stopnjah povračil so velike pri variantah
sistema davka na dodano vrednost z dvema neničelnima
stopnjama. Pri nekaterih sektorjih so stopnje povračil zelo visoke,
zato znižana davčna stopnja ne more biti manjša od (približno)
45% normalne davčne stopnje, če so med proizvode z znižano
stopnjo uvrščeni proizvodi, ki jih dopuščajo smernice EU.

1. UVOD
V študiji so analizirani trije elementi davka na dodano vrednost:
velikostni prag obveznega vstopa v sistem, mejna stopnja
refundacije pri več neničelnih davčnih stopnjah ter obseg
posredno in neposredno vsebovanega davka na dodano vrednost
v
inputih zasebnih kmetij. Analizirani so učinki na davčni donos,
mflacijo ter relativne sektorske cene in proizvodne distorzije.
Analiza je narejena za ravnotežno delovanje nove davčne oblike
v
1996. letu. Analizirani sistem davka na dodano vrednost obsega
tako davek na dodano vrednost kakor tudi trošarine.

V sistemu z dvema neničelnima stopnjama so cene sektorjev, v
katerih so proizvodi z nižjimi stopnjami, znatno nižje (še zlasti
zdravil in hrane), vendar je raven cen ostalih sektorjev zato opazno
višja.
Sistem davka na dodano vrednost z več neničlenimi davčnimi
stopnjami izrazito povečuje razlike med sektorji v efektivni
obdavčitvi dodane vrednosti. V sektorjih z večjim deležem
proizvodov z znižano stopnjo bi bila efektivna obdavčitev dodane

Modelske ocene so narejene pri predpostavljenih (fiksnih) pogojih
oblikovanja faktorskih cen in danem (optimalnem) načinu določitve
stopenj trošarin. Študija se ne ukvarja z dinamičnimi (mesečnimi)
učinki, niti z učinki v zagonskem letu kakor tudi ne s stroški
davčnega postopka in prijave.

®- maj 1998

' V takšni specifikaciji je prav zaradi tega davek znan kot EU davek na
dodano
vrednost. Glej, naprimer, Cnossen(1992).
2
Tako izbrane trošarine so optimalne.
5
Celotna dokumentacija je naročniku dostopna v institutu.
' Vse potrebne podrobnosti in omejitve modelskega modeliranja davka na
dodano vrednost so opisane v Bole(1995).
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vrednosti celo negativna (zdravila, hrana), medtem ko bi v drugih
sektorjih efektivna davčna stopnja presegla 0.35 (les in lesni
izdelki). Tako velike razlike med sektorji v obdavčitvi dodane
vrednosti lahko močno vplivajo na proizvodne in še zlasti
investicijske odločitve ekonomskih enot.

in neto trošarin. Tudi bruto trošarine se razlikujejo od neto zneskov
za del trošarin, ki je plačan z materialnim trošenjem države. Vsi
zneski so preračunani na enoto domačega bruto produkta.
Ocenjene vrednosti normalne davčne stopnje se malo razlikujejo
pri spreminjanju znižane stopnje. Za enak neto davčni donos je,
pri povečanju znižane stopnje od 0.05 na 0.09, zmanjšanje
normalne stopnje le okoli 0.008! Zaradi relativno majhnega deleža
EU stratuma proizvodov z znižano stopnjo to ne preseneča.

Pri povečevanju praga velikosti obveznega vstopa v sistem davka
na dodano vrednost do 4 milijone tolarjev letne realizacije se
število potencialnih davčnih zavezancev več kot razpolovi (in
ustrezno zmanjša stroške davčnega postopka), neto donos in
kaskadnost davka na dodano vrednost pa se le malo spremenita.
Že pri pragu velikosti 10 milijonov se kaskadnost davka na dodano
vrednost, zaradi izključenih ekonomskih enot, močno (za več
kot 30 krat) poveča.

Med osnovno varianto z eno neničelno davčno stopnjo in
analiziranimi variantami z dvema neničelnima stopnjama ni opaznih
razlik v agregatnih učinkih!
Neto davčni donos od davka na dodano vrednost (prikazan je v
tabeli 2) je po pričakovanju pri vseh variantah z dvema neničelnima
stopnjama enak neto donosu pri osnovni varianti (to je 11.7%
GDP), saj je, ob izbrani znižani stopnji, normalna stopnja določena
tako, da so ustrezni neto donosi enaki. Zaradi istega razloga so
tudi razlike v bruto donosih od davka na dodano vrednost ter
bruto in neto trošarinah zanemarljive (največ 0.1% GDP).

Če zasebne kmetije niso uvrščene v sistem davka na dodano
vrednost, potem celotna davčna obremenitev kmetij z davkom
na dodano vrednost v povprečju dosega okoli 9:5% njihove
prodaje. To je približno polovica davčne obremenitve prodaj ostalih
ekonomskih enot v sistemu davka na dodano vrednost z eno
neničelno stopnjo in 40% manj od obremenitev prodaj celotnega
sektorja kmetijstva v sistemu davka na dodano vrednost z dvema
neničelnima davčnima stopnjama! Uvrstitev večjih, profesionalnih
kmetij v sistem davka na dodano vrednost, bi efektivno plačani
davek na enoto prodaj zmanjšala na povprečno okoli 4.5% prodaje
pri sistemu davka na dodano vrednost z eno neničelno davčno
stopnjo in na okoli 1% pri sistemu davka na dodano vrednost z
dvema neničelnima davčnima stopnjama. Relativen konkurenčen
položaj zasebnih kmetij bi se z obdavčitvijo dodane vrednosti
izboljšal.

Nekaj večj.e so razlike v spremembi cen, ki bi jo povzročilo
ravnotežno delovanje sistema davka na dodano vrednost z eno
oziroma z dvema neničelnima davčnima stopnjama. Cene na
drobno bi bile pri osnovni varianti za okoli 0.4-0.5 procentne točke
višje kakor pri variantah z dvema neničelnima stopnjama.
Sektorski diferencialni učinki dveh neničelnih davčnih
stopenj. Učinki osnovne variante sistema davka na dodano
vrednost na sektorske spremembe cen, stopnje povračil in
efektivno osnovno obdavčiteve dodane vrednosti so prikazani v
tabeli 3. Za variante davka na dodano vrednost z dvema
neničelnima stopnjama so ocenjeni učinki na sektorske cene
prikazani v tabeli 5, sektorske stopnje povračil so dane v tabeli 4,
medtem ko je efektivna osnovna obdavčitev dodane vrednosti
za posamezne sektorje razvidna iz tabele 6!

3. REZULTATI
Agregatni diferencialni učinki dveh neničelnih stopenj.
Elementi sistema davka na dodano vrednost so analizirani tako,
da se variante sistema davka na dodano vrednost s
spremenjenimi vrednostmi analiziranega elementa primerjajo z
osnovno varianto. Osnovna varianta davka na dodano vrednost
ima eno samo neničelno davčno stopnjo (0.20), prag velikosti
vstopa v sistem je 0, stopnje trošarin pa so določene tako, da se
po uvedbi nove davčne oblike relativne cene naftnih derivatov,
alkohola in tobačnih izdelkov ne spremenijo. Primerjava učinkov
osnovne variante sistema davka na dodano vrednost in učinkov
analiziranih variant sistema z dvema neničelnima stopnjama je
narejena na agregatnih dosežkih (davčnem donosu in inflaciji) ter
sektorskih razlikah (v spremembi cen, stopnjah povračil in
efektivnih obdavčitvah dodane vrednosti).

Diferencialni učinki sistema davka na dodano vrednost z dvema
neničelnima stopnjama (glede na sistem davka z eno neničelno
stopnjo) na stopnjo povračil (davčna povračila v odstotkih davčne
obveznosti) so razvidni s primerjavo vrednosti v prvem stolpcu
tabele 3 in vrednosti v tabeli 4. Nekaj sektorjev ima pri variantah
z eno oziroma dvema neničelnima stopnjama zelo različne stopnje
povračil. Sektorja zdravil in hrane imata pri analiziranih variantah
z dvema neničelnima davčnima stopnjama stopnjo povračil
bistveno višjo kot pri osnovni varianti, močno odstopa tudi sektor
lesovine, papirja in kartona. Proizvodi vseh treh sektorjev seveda
v večji meri pripadajo EU stratumu proizvodov obdavčenih z
znižano stopnjo. V primeru, ko je znižana stopnja manjša od 0.08
so pri proizvodnji zdravil in hrane stopnje povračil večje celo od
100, pri hrani pa celo pri vseh znižanih stopnjah manjših od 0.09.
Ker imajo vse variante sistema davka na dodano vrednost,
prikazane v tabeli 4, enak neto davčni donos (davka na dodano
vrednost) kot osnovna varianta, torej 11.7%GDP, je iz tabele 4
očitno, da pri neto donosu od davka na dodano vrednost preko
11.7% GDP, pri sistemu davka na dodano vrednost z dvema
neničelnima davčnima stopnjama, znižana davčna stopnja ne
more biti manjša od 0.09, saj bi večje skupine ekonomskih enot
bile prejemnik neto povračil! Še celo pri takšni znižani stopnji je
sektor hrane neto prejemnik povračil.

Agregatni učinki osnovne variante sistema davka na dodano
vrednost so prikazane v prvi vrstici tabele 1, sektorski učinki na
spremembo cen, stopnje povračil in efektivne stopnje obdavčitve
dodane vrednosti pa so nanizani v tabeli 3. Agregatni učinki
alternativnih variant sistema davka na dodano vrednost z dvema
neničelnima stopnjama so prikazani v tabeli 2. Za vsako od variant je znižana stopnja poljubno izbrana, ustrezna normalna stopnja
pa je ocenjena tako, da je neto donos konkretne variante sistema
davka na dodano vrednost enak neto davčnemu donosu pri
osnovni varianti. Ocenjene normalne davčne stopnje so nanizane
v prvi vrstici tabele 2.
V obeh tabelah 1 in 2 so prikazane vrednosti bruto in neto donosa
od davka na dodano vrednost in trošarin. Prikazane bruto vrednosti
donosa vsebujejo tudi davek, ki ga z materialnim trošenjem plačuje
država, medtem ko neto donos ne vsebuje niti davka plačanega
v materialnem trošenju države niti povračil. Zaradi izjem-izvzetij
majhen del neto davčnega donosa (okoli 0.5% GDP) izvira tudi iz
izvoza in investicij. V istih tabelah je prikazana tudi vrednost bruto
poročevalec, št. 30

Sektorji, pri katerih so dobavitelji (proizvodi) opazno obdavčeni z
znižano stopnjo, imajo pri variantah davka na dodano vrednost z
dvema neničelnima stopnjama nižja povračila kot pri osnovni
varianti, torej pri eni sami neničelni davčni stopnji. Opazno
odstopata, naprimer, sektor lesa in lesnih izdelkov ter gostinstvo.
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Pri obeh se tudi stopnje povračil povečujejo (in ne zmanjšujejo!)
pri povečevanju znižane davčne stopnje. Pri sektorjih proizvodnje,
ki v večji meri štejejo v stratum EU proizvodov z znižano stopnjo
je ravno obratno!

Diferencialni učinki spreminjanja stratuma proizvodov z
znižano stopnjo. Pokazali smo, da bo, zaradi visokih stopenj
povračil, pri sektorju hrane in zdravil, pri uvedbi sistema davka
na dodano vrednost z dvema neničelnima stopnjama potrebno
določiti znižano davčno stopnjo dovolj visoko (relativno glede na
velikost normalne davčne stopnje), da bo sistem (vsaj teoretično)
sprejemljiv, da torej večje skupine ekonomskih enot ne bodo
vzdržema neto prejemniki povračil.

Spremembe sektorskih cen (glede na dejanske cene v 1996) za
osnovno varianto sistema davka na dodano vrednost so
prikazane v tabeli 3 (drugi stolpec), medtem ko so spremembe
cen za variante davka na dodano vrednost z dvema neničelnima
stopnjama (in enakim donosom kot pri osnovni varianti) prikazane
v tabeli 5. Spremembe sektorskih cen pri variantah z dvema
neničelnima stopnjama so praviloma manjše od ustreznih
sprememb pri varianti davka na dodano vrednost z eno samo
davčno stopnjo, pri sektorjih, ki vsebujejo več proizvodov z
znižano stopnjo. Tako bi pri zdravilih in hrani cene bile za okoli 13
procentnih točk, pri kmetijskih izdelkih in lesovini ter papirju pa za
okoli 8 točk nižje kakor v primeru sistema davka z eno neničelno
davčno stopnjo. Vendar bi zaradi istega razloga, torej znižanja
davčnih stopenj za EU stratum proizvodov, večina ostalih
sektorjev imela višje cene (za okoli 2-3 procentne točke), saj
mora biti, zaradi znižane stopnje za nekatere stratume proizvodov,
normalna stopnja višja. Kot smo se prepričali v tabeli 2, bi pri
znižanih stopnjah med 0.06-0.09 normalne stopnje morale biti (za
enak donos kot pri osnovni varianti z eno stopnjo 0.20) okoli 0.22?
zato bi se tudi povečala ravnotežna raven za cene proizvodov, ki
niso obdavčeni z nižjo stopnjo, oziroma za sektorje, kjer je malo
takšnih proizvodov.

S pomočjo modela sta specificirani sprejemljivi varianti sistema
davka na dodano vrednost z dvema neničelnima davčnima
stopnjama in neto donosom 11.7% GDP (enakim kot pri osnovni
varianti z davčno stopnjo 0.20). Pri obeh variantah sta torej
normalna in znižana stopnja ocenjeni tako, da v nobenem sektorju
stopnja povračil ni večja od 100. V prvi varianti so obdavčeni z
znižano stopnjo proizvodi, ki jih dopuščajo smernice EU
(imenovali jo bomo EU varianta). Ocenjena normalna davčna
stopnja za to varianto je 0.221, znižana pa 0.094. V varianti davka
na dodano vrednost (s stratumom EU proizvodov z znižano
stopnjo in neto donosom 11.7%) znižana stopnja torej ne more
biti manjša od 0.094.
Enaka ocena davčnih stopenj je narejena tudi za primer, če je
stratumu EU proizvodov z znižano stopnjo dodana še elektrika
(EUE stratum). Ocenjeni stopnji sta 0.223 oziroma 0.103!
Vprašanje je, kako posamezne skupine poizvodov z znižano
stopnjo vplivajo na davčni donos, spremembo cen in stopnjo
povračil. V tej točki so zato analizirane variante sistema davka na
dodano vrednost z dvema neničelnima stopnjama, ki se od
variante z dvema neničelnima stopnjama in EUE proizvodi z
znižano stopnjo, razlikujejo samo v tem, da je del proizvodov (od
stratuma EUE) z znižano stopnjo uvrščen med proizvode z
normalno stopnjo. Vsi ostali elementi sistema davka na dodano
vrednost, vključno z obema davčnima stopnjama (0.223 in 0.103),
pa so enaki kot pri varianti z EUE proizvodi z znižano stopnjo.
Torej so razlike v primerjavi z varianto davka z dvema neničelnima
stopnjama in EUE stratumom proizvodov z znižano stopnjo
posledica izključno konkretne skupine proizvodov, ki so uvrščeni
v normalno obdavčitev!

Pri variantah z dvema neničelnima davčnima stopnjama, se
spremembe sektorskih cen (glede na dejanske vrednosti v 1996)
zmanjšujejo s povečevanjem znižane davčne stopnje proti 0.09.
Pri sektorjih zdravil in hrane so, pri povečanju znižane stopnje
preko 0.07, cene po uvedbi sistema davka na dodano vrednost
že večje od dejanskih v 1996. Pri večini ostalih sektorjev
povečevanje znižane davčne stopnje zmanjšuje ravnotežno
preseganje cen (preko dejanskih cen v 1996).
Proizvodne distorzije, ki jih povzroča sistem davka na dodano
vrednost, je razviden iz tabele 3 in 6, kjer so prikazane efektivne
osnovne obdavčitve dodane vrednosti pri sistemu davka na
dodano vrednost. Pri osnovni varianti (z eno samo neničelno
davčno stopnjo) le sektorja izvzetij (PTT storitve in finančno
posredovanje) močno štrlita, saj je efektivna obdavčitev na dodano
vrednost v teh sektorjih enaka 0 (pri ostalih sektorjih okoli 0.20).
Pri variantah davka na dodano vrednost z več neničelnimi
davčnimi stopnjami se efektivna obdavčitev sektorskih dodanih
vrednosti radikalno poveča. V dveh sektorjih (zdravila in hrana) je
efektivna osnovna davčna stopnja na sektorsko dodano vrednost,
pri nekaterih znižanih davčnih stopnjah, celo negativna (sektorska
dodana vrednost se povečuje s "transferji" iz sistema davka na
dodano vrednost). Pri dveh neničelnih davčnih stopnjah (pri EU
stratumu proizvodov z znižano stopnjo) se močno zniža efektivna
osnovna obdavčitev dodane vrednosti še v kmetijstvu (na okoli
0-1) in lesovini in papirju (na okoli 0.01).

Agregatni rezultati so prikazani v tabeli 1, sektorske stopnje
povračil so dane v tabeli 7 in 8, učinki na sektorske cene pa v
tabelah 9 in 10!
Agregatni diferencialni učinki posameznih skupin proizvodov z
znižano stopnjo niso veliki. Še največji so pri proizvodih hrane
(namenjenih prehrani ljudi in krmljenju živali), saj bi uvrstitev te
skupine proizvodov med normalno obdavčene povišala cene na
drobno za nekaj več kot 1 procentno točko, neto davčni donos
od davka na dodano vrednost pa bi bil večji za okoli 0.6% GDP.
Diferencialni učinki posameznih skupin proizvodov z znižano
davčno stopnjo na sektorske cene so povsod omejeni le na sektor,
ki mu konkretna skupina pripada, pa še tam je velikost učinka
odvisna od relativne teže ustrezne skupine proizvodov z znižano
stopnjo v konkretnem sektorju. Največji neposreden učinek na
raven sektorskih cen (preko 12 procentnih točk) imajo proizvodi
z znižano stopnjo, ki pripadajo zdravilom, prehrambenim
proizvodom in električni energiji.

Po drugi strani pa se v nekaterih sektorjih zaradi dveh neničelnih
davčnih stopnjah efektivna osnovna obdavčitev dodane vrednosti
močno poveča. Takšni so, naprimer, sektorji alkoholnih pijač in
tobaka, tekstilij in tekstilnih izdelkov, gostinskih storitev, električne
energije in plina ter sektor drugih nekovinskih mineralov, še zlasti
"ločno pa pri lesu in lesnih izdelkih ter koksu in naftnih derivatih!
'zrazito zmanjšanje efektivne osnovne obdavčitve dodane
vrednosti v nekaterih sektorjih in istočasno veliko povečanje pri
drugih sektorjih dokumentira veliko povečanje proizvodnih distorzij
Pri variantah davka na dodano vredpost z več neničelnimi
davčnimi stopnjami! Tako velike razlike med sektorji v obdavčitvi
dodane vrednosti bi zagotovo vplivale na proizvodne in še zlasti
investicijske odločitve ekonomskih enot.
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Tudi pri sektorskih stopnjah povračil so učinki spreminjanja
stratuma proizvodov z znižano stopnjo (empirično opazno)
omejeni na sektorje, ki jim konkretne skupine proizvodov z znižano
stopnjo pripadajo. Tako, naprimer, uvrstitev zdravil v normalno
obdavčene opazno zmanjša le stopnjo povračil v sektorju
proizvodnje zdravil. Največji diferencialni učinek na (zmanjšano)
stopnjo povračil (zmanjšanje ustreznih distorzij) imajo električna
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Fiskalno je pomemben neto davčni donos in ne obseg prometa
("bruto" davčna osnova). Ker se, kot rečeno, neto davčni donos
pri izločanju ekonomskih enot lahko tako povečuje kot zmanjšuje,
je velikost optimalnega praga ocenjena z modelom opisanim v
metodološkem delu. V tabeli 12 je za nekaj vrednosti praga velikosti
(za celotno realizacijo ekonomskih enot) prikazano, za koliko bi
se spremenil neto donos od davka na dodano vrednost, če bi bile
iz sistema izločene ekonomske enote z realizacijo manjšo od
praga velikosti.

energija in skupina prehrambenih proizvodov (ustrezni stopnji
povračil v sektorju električne energije, plina in vode oziroma
sektorju hrane bi se zmanjšali za preko 50%).
Velikostni prag vstopa v sistem davka na dodano vrednost.
V tujini majhne ekonomske enote praviloma niso obvezno
vključene v sistem davka na dodano vrednost. Razlog je potrebna
raven kvalitete vodenja poslovnih knjig, predvsem pa stroški
davčnega postopka in prijave. Zato so obvezno vključene v sistem
davka na dodano vrednost pravilom ekonomske enote, ki so
večje od določenega velikostnega praga5

Izločanje iz sistema tistih ekonomskih enot, ki imajo manjšo
realizacijo od 4 milijone letno, očitno ne vpliva opazno na
spremembo davčnega donosa (in torej tudi ne na kaskadnost
davka). Izločanje majhnih enot le neznatno povečuje davčni donos;
pri pragu 4 miljione je neto davčni donos od davka na dodano
vrednost le za 0.08% GDP večji. Pri tem pa je (tabela 11) število
ekonomskih enot, ki so v sistemu, več kot razpolovljeno in zato
tudi ustrezni stroški davčnega postopka toliko manjši! Vrednosti
v Tabeli 12 kažejo, da bi do največjega povečanja kaskadnosti
(pri pragovih do 4 milijone tolarjev) prišlo pri obdavčenju storitev
(gradbena dela, trgovske storitve, promet in druge tržne storitve).

S povečevanjem velikostnega praga se zmanjšujejo stroški
davčnega postopka in prijave, istočasno pa tudi neto davčni donos.
Za davčno administracijo optimalni velikostni prag bi moral biti
izbran tako, da bi bil neto davčni donos zmanjšan za stroške
davčnega postopka največji ob še sprejemljivih proizvodnih
distorzijah! Povečevanje praga velikosti namreč močno povečuje
tudi kaskadnost obdavčitve in davčno evazijo, saj povečevanje
praga vsebinsko povečuje število izvzetij6! Zato je v pravilno
specificiranem sistemu davka na dodano pri določanju praga
velikosti potrebno upoštevati "trade off" med čim večjim davčnim
donosom, na eni strani, in še sprejemljivo kaskadnostjo
obdavčitve in davčno evazijo, na drugi strani.

Povečanje praga velikosti na 10 milionov močno poveča neto
davčni donos (za 2.6% GDP). Ustrezno povečanje kaskadnosti
obdavčitve pa je še bistveno večje, doseglo bi že isti red velikosti
kakor kaskadnost obdavčitve izvoza pri sistemu prometnega
davka, ki je v veljavi'. Zaradi tako velikega povečanja kaskadnosti
obdavčitve z davkom na dodano vrednost in ustreznega
povečanja proizvodnih distorzij, mora biti prag velikosti za obvezen
vstop v sistem manjši od 10 milijonov tolarjev.

Ker so pri davku na dodano vrednost empirične analize stroškov
davčnega postopka za mejne ekonomske enote tudi v tujini zelo
redke7 in ker v Sloveniji podatki o mejnih stroških davčnega
postopka niti za veljavne davčne oblike niso na razpolago, je v tej
študiji optimalen prag velikosti za obvezen vstop v sistem določen
z največjim neto davčnim donosom od davka na dodano vrednost
ob "še sprejemljivi" kaskadnosti davka na dodano vrednost.

Davek na dodano vrednost v inputih zasebnih kmetij.
Uvrščanje zasebnih kmetij v sistem davka na dodano vrednost,
če so te dovolj velike ali če se same žele uvrstiti v sistem, ima dve
omejitvi -ustrezna evidenca poslovanja in narava prodaje.

Tudi če se zanemarijo stroški davčnega postopka in prijave, se
neto davčni donos ne zmanjšuje avtomatično s povečevanjem
praga obveznega vstopa v sistem (glej relacijo (*) v opisu modela).
Poenostavljeno lahko, naprimer, trdimo, da v sistemu davka na
dodano vrednost z eno neničelno stopnjo, izločitev ekonomske
enote iz sistema povečuje neto davčni donos, če je pri pri tej
ekonomski enoti dodana vrednost na enoto proizvoda manjša od
deleža njene realizacije, ki gre v reprodukcijsko porabo! Seveda
pa se kaskadnost davka na dodano vrednost poveča natanko
za toliko kot se poveča*neto davčni donos zaradi izključene
ekonomske enote.

Sodelovanje v sistemu davka na dodano vrednost predpostavlja
vodenje poslovnih knjig po standardih, ki jih zahteva davčna
administracija. V sektorju kmetijstva so praviloma le kmetijske
organizacije pripravljene (sposobne) voditi knjigovodstvo in
računovodstvo kot ostale ekonomske enote. Saj v Sloveniji
prevladuje zelo drobna posestna struktura, z manjšim deležem
kmetij, ki se v pretežni meri (torej profesionalno) ukvarjajo s
kmetijstvom.
Velik del prodaje je neposreden-naturalen, gre za znatno porabo
v samih gospodinjstvih in reprodukcijsko trošenje lastnih pridelkov.
Preko identificiranih tržnih kanalov se realizira precej manj kot
polovica proizvodnje kmetij.

Obseg vrednosti transakcij je koncentriran pri relativno majhnem
številu velikih ekonomskih enot. V tabeli 11 je prikazano, koliko so
posamezni kvantili ekonomskih enot prispevali k celotnemu
prometu v 1995. Za vsakega od pragov velikosti je navedeno
število zavezancev, ki morajo biti pri takšnem pragu v sistemu
davka na dodano vrednost, kakor tudi kolikšen je celoten obseg
prometa takšnega disagregata ekonomskih enot (ki so v sistemu).
Na dlani je, da se lahko izloči množica majhnih ekonomskih enot,
ne da bi se vrednostni obseg ustreznih transakcij (ki so osnova
za davek na dodano vrednost) opazno zmanjšal. Tako bi prag
velikosti 4 milijone tolarjev (letne realizacije) skrčil obvezno
članstvo v sistemu davka na dodano vrednost na manj kot
polovico ekonomskih enot, istočasno pa bi obsega prometa padel
le za 1.1%!

Tudi poizkus organizirane pomoči pri vodenju poslovnih knjig na
zasebnih kmetijah9 kaže, da je interes za ustrezno spremljanje
poslovanja le pri manjšem številu večjih, profesionalnih kmetij.
Ker bo verjetno že pri malo večjem pragu obveznega vstopa v
sistem večina zasebnih kmetij v sistemu le na prostovoljni osnovi
(z ustreznim izboljšanjem evidentiranja poslovanja), se postavlja
vprašanje, kolikšna bo obremenjenost inputov (in torej tudi
proizvodnje) zasebnih kmetij z davkom na dodano vrednost, saj

t
5
Glej,
6

naprimer, Cnossen(1993) in Bole(1995).
Kako izvzetja povečujejo kaskadnost davka na dodano vrednost glej,
naprimer, Bole(1995).
'Glej, naprimer, ocene za Veliko Britanijo v Cnossen( 1993) aliTait(1989).
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"Oceno kaskadnosti prometnega davka v izvozu glej v Bole(1995a) in
Bole(1995).
"Glej, Pajntar(1997).
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te ne bodo udeležene pri povračilih osnovnega sistema. Ocene
obremenjenosti inputov z davkom na dodano vrednost so
potrebne, če se bo skušalo za zasebne kmetije izven sistema
postaviti dodatni sistem. V večjem številu EU držav se pri določenih
pogojih za kmetije uvaja dodaten sistem (ali pa uvršča kmetije v
poseben sistem za male ekonomske enote); uporabljajo se,
naprimer, pavšalna povračila davka na dodano vrednost, ki je
vsebovan v inputih (če gre za prodajo naprej v sistem davka na
dodano vrednost).

vrednost, prikazane vrednosti efektivno plačanega davka
(vključno s povračili davka na investicijske dobrine) na enoto
prodaje pridelka, v primeru, če bi bile analizirane kmetije v sistemu
davka na dodano vrednost.
Razlike v efektivno plačanem davku so med proizvodnimi tipi
kmetij opazne pri vseh variantah sistema davka na dodano
vrednost. Še zlasti opazna pa je razlika v efektivno plačanem
davku med osnovno varianto in (EU oziroma EUE) variantama z
več neničelnimi davčnimi stopnjami.

V tabeli 13 je za petnajst proizvodnih tipov zasebnih kmetij10
prikazana obremenitev inputov zasebih kmetij na enoto prodaje
proizvodov (torej brez pridelkov za porabo v gospodinjstvu,
pridelkov za reprodukcijo in korekcije vrednosti zalog in živine).
Ocenjene vrednosti so prikazane za ključne tri variante sistema
davka na dodano vrednost, ki so analizirane v tej študiji. V prvem
stolpcu so prikazane vrednosti pri osnovni varianti sistema davka
na dodano vrednost (torej eni neničelni davčni stopnji, 0.20); v
drugem stolpcu so dane vrednosti za varianto davka na dodano
vrednost z dvema neničelnima stopnjama in EU proizvodi z
znižano stopnjo (pri tej varianti je normalna stopnja 0.221, znižana
pa 0.094); v tretjem stolpcu so nanizane vrednosti davčne
obremenitve na enoto prodaje za varianto sistema davka z dvema
neničelnima stopnjama in EUE stratumom proizvodov obdavčenih
z znižano stopnjo (normalna stopnja je 0.223, znižana pa 0.103).

Največja efektivna plačila davka pri sistemu davka z eno
neničelno davčno stopnjo bi imele kmetije proizvodnega tipa 12
(vrtnarske kmetije), efektivna plačila davka bi presegla 8% prodaje
pridelka, najnižjo obremenitev (le okoli 1.5% prodaje) pa
živinorejske kmetije, ki uporabljajo lastno krmo in se ukvarjajo z
rejo perutnine, rib, kuncev, ipd. Pri variantah sistema davka na
dodano vrednost z dvema neničelnima stopnjama bi bil efektivno
plačan davek (na enoto prodaje) v povprečju za okoli 4 procentne
točke nižji kakor pri varianti davka na dodano vrednost z eno
samo neničelno stopnjo. Pri štirih proizvodnih tipih kmetij bi bila
povračila celo sistematično večja od davčne obveznosti
(živinorejske kmetije, ki uporabljajo doma pridelano krmo in gojijo
perutino, kunce, ribe ipd. ter gozdarske in kombinirane kmetije).
Velikim kmetijam, ki so sposobne voditi poslovne knjige, bi
potemtakem vstop v sistem davka na dodano vrednost znatno
izboljšal relativen konkurenčen položaj.

Pri osnovni varianti davka na dodano vrednost je davčna
obremenitev (zaradi davka v inputih kmetij) različnih proizvodnih
tipov kmetij v intervalu od 7.1% do 11.5% prodaje pridelkov.
Najnižjo davčno obremenitev imajo kmetije s trajnimi nasadi
vinogradništva, najvišjo pa živinorejske kmetije, ki uporabljajo
lastno krmo gojijo pa ribe, kunce, damjake ipd. Davčna
obremenitev proizvodov ostalih ekonomskih enot je več kot enkrat
večja od davčne obrementive prodaj zasebnih kmetij. Celotna
efektivna davčna stopnja v ostalih sektorjih gospodarstva je okoli
0.20, davčna obremenitev prodaje je torej 20 odstotna.

3. Predpostavke modela davka na dodano vrednost"
Sistem davka na dodano vrednost. Elementi sistema davka
na dodano vrednost so analizirani z modelom davka na dodano
vrednost, ki obsega tako davek na dodano vrednost kot trošarine
na tobak, alkoholne pijače in naftne derivate.
Analiza diferencialnih učinkov posameznih elementov davka na
dodano vrednost je opravljena s primerjavo posledic več variant
sistema davka na dodano vrednost, ki se med seboj razlikujejo le
v specifikaciji posameznih študiranih elementov. Posamezne
variante davka imajo, po predpostavki, eno ali dve neničelni stopnji;
normalna stopnja se praviloma lahko izbere kot eksogena
spremenljivka, nižja stopnja pa je določena, ali z največjo stopnjo
povračil, ali pa je navzdol omejena s takšno stopnjo. Stopnje
trošarin so v modelu določene endogeno. Ker je analiza narejena
za 1996. leto, ko je bila dejanska rast cen še vedno velika, je po
predpostavki stopnja trošarin določena tako, da so relativne cene
proizvodov in storitev obdavčenih s trošarinami po uvedbi davka
na dodano vrednost nespremenjene, torej enake dejanskim v
istem letu. Takšna določitev stopnje trošarin je optimalna, saj v
primerjavi s prometnim davkom ne povečuje niti kaskadnosti
(obdavčitev prodaje tobaka, naftnih derivatov in alkohola) niti
regresivnost davka na dodano vrednost12

Spremembe v davčni obremenitvi inputov pri variantah davka na
dodano vrednost z več neničelnimi davčnimi stopnjami (glede na
varianto z eno samo neničelno stopnjo) so majhne. Nekaj večje
zmanjšanje davčne obremenitve (za okoli 1 procentno točko)
'majo kmetije proizvodnega tipa 04, 07 in 08 (živinorejske kmetije,
ki uporabljajo lastno krmo in gojijo ribe, kunce, ipd., dalje kmetije,
ki se ukvarjajo s prirejo mleka in živinorejske kmetije, ki kupujejo
krmo). Istočasno bi sistem davka na dodano vrednost z dvema
neničelnima
davčnima stopnjama v kmetijah s trajnimi nasadi
s
adja povečal davčno obremenitev. Celo v sistemu davka na
dodano vrednost z dvema neničelnima stopnjama, ko so
Prehrambeni
proizvodi, vključno krma, živa živina itd. obdavčeni
2
nižjo stopnjo, bi bila prodaja zasebnih kmetij za več kot 40%
manj obremenjena od, naprimer, kmetijskih organizacij iz sektorja
kmetijstva. Razlike v primerjavi z ekonomskimi enotami iz ostalih
sektorjev pa so še znatno večje! Relativen konkurenčen položaj
kmetij bi se torej z uvedvo sistema davka na dodano vrednost
izboljšal.

Analizirani davek na dodano vrednost je vsefazni, sega do
potrošnje na drobno - gre torej za potrošni davek na dodano
vrednost.

Povprečna velikost prihodka zasebnih kmetij iz vzorca, iz katerega
so dobljeni podatki, je v 1996 bila večja od 3 milijone tolarjev. Torej
' precej ustreznih (torej velikih in profesionalnih) zasebnih kmetij
anko preseglo prag velikosti vstopa v sistem davka na dodano
Vr
ednost. Na tabeli 14 so, za iste variante davka na dodano

Pri analiziranem sistemu davka na dodano vrednost gredo
proizvodi preko meje neobdavčeni, uvoženo blago in storitve pa
so obdavčeni tako kot domači. Analizirani sistem davka na dodano
vrednost torej predpostavlja načelo namembnosti. Tako je v drugih
gospodarstvih (in pravilo v EU)13. Izvozni proizvodi in storitve so
"Podroben opis specifikacije modela davka in možnih parametrov sistema
davka na dodano vrednost je podan v Bole(1995).
"Glej, Cnossen(1993), Bole(1995) inBole(1997).
"Glej, naprimer, Gillis in drugi (1990).

tO |/
imeli
Dro''zvnismo
dostopna do individualnih podatkov, je analiza omejena na
°dne tipe kmetij za katere so na razpolago kvalitetni in ustrezno
D ! obni
podatki (glej, Pajntar(1997)).
8
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Po predpostavki analize, upravne enote (država - netržne storitve)
sicer plačujejo davek na dodano vrednost, vendar niso upravičene
do povračil. Medtem ko so upravne enote iz sektorja tržnih storitev
(razen eksplicitnih izjem) v celoti uvrščene v sistem davka na
dodano vrednost.

torej izjeme "ničelne stopnje", upravičeni so do povračil celotnega
(kumulativnega) davka na dodano vrednost, ki je plačan na
predhodnih fazah. Uvoz je obdavčen pri prehodu čez mejo.
Analizirani davek na dodano vrednost temelji na transakcijah,
uporablja se kreditna metoda odmere davka'4. Intervali v katerih
se davek plačuje in dajejo povračilo so, po predpostavki, dolgi en
mesec.

Davčne stopnje. Analizirane variante sistema davka na dodano
vrednost imajo eno ali dve neničelni davčni stopnji. Stopnje so po
definiciji "na osnovo" (tax-exclusive), osnova torej ne vsebuje
davka na dodano vrednost (vendar vsebuje druge posredne
dajatve, kot naprimer carine ali trošarine). Normalna stopnja je
lahko izbrana neodvisno od ostalih predpostavk modela, medtem
ko je znižana stopnja določena z maksimalno stopnjo povračil znižana stopnja namreč ne sme biti nižja od stopnje pri kateri ima
večji agregat ekonomskih enot stopnjo povračil večjo od 100%. V
takšnem primeru bi namreč ekonomske enote iz ustreznega
agregata praviloma prejemale (pri ravnotežnem delovanju sistema
davka na dodano vrednost) neto povračila.

Ocena diferencialnih učinkov nekaterih elementov davka na
dodano vrednost (prag vstopa v sistem, mejna stopnja povračil,
davčna obremenitev stratuma zasebnih kmetij) je narejena za
ravnotežno delovanje sistema davka na dodano vrednost.
Modelska analiza je torej narejena pri predpostavki, da bi bila
prodaja v končni potrošnji namesto s prometnim davkom
obdavčena z davkom na dodano vrednost in da bi bili učinki
zagona sistema davka na dodano vrednost v 1996 že zanemarljivi.
Analiza je uperjena v ključne diferencialne učinke analiziranih
elementov. Pri ocenjevanju učinkov praga vstopa v sistem in
mejne stopnje povračil pri več neničelnih stopnjah je ocenjeno
posledično spreminjanje davčnega donosa, ravni cen, sektorskih
relativnih cen in sektorskih proizvodnih distor?ij (sektorsko različne
obrementive dodane vrednosti). Pri analizi obdavčitve stratuma
kmetij je ocenjena posredna in neposredna obremenitev z davkom
na dodano vrednostjo in trošarinami pri različnih neničelnih
stopnjah, v odvisnosti od tega ali je stratum kmetij vključen oziroma,
v alternativnem primeru, izključen iz sistema.

Pri modelskih variantah z dvema stopnjama je potrebno določiti
tudi stratume proizvodov (ekonomskih enot), ki so v analiziranem
sistemu davka na dodano vrednost obdavčeni z nižjo stopnjo.
Analizirani sta dve varianti stratumov z nižjo stopnjo. Pri prvi so
med proizvode z nižjo stopnjo uvrščeni proizvodi, ki jih (kot
potencialne) dovoljujejo smernice EU. Na kratko so označeni z
EU proizvodi. Tako kot ustrezajo sektorjem medsektorskega
modela (SKD klasifikaciji) so uvrščeni v EU proizvode z nižjo
stopnjo: del sektorja hrane (prehrambeni proizvodi in krmila, brez
alkohola in tobaka), del sektorja E (oskrba z vodo), del sektorja
ostalih storitev O (čiščenje ulic in odvoz smeti, pogrebne storitve,
avtorska dela, prodaja kart za zabavne prireditve), del kmetijstva
(žive živali, semena sadike), del sektorja DE (dnevni in periodični
tisk, knjige), zdravila in del prometa (javni transport potnikov in
njihove prtljage). Alternativni stratum proizvodov z nižjo Stopnjo
po predpostavki obsega poleg EU proizvodov z nižjo stopnjo tudi
električno energijo (ustrezen stratum bo označen z EUE). Stratum proizvodov z nižjo stopnjo je v sektorjih modela obsežen
tako, da so osnovne (normalne in znižane) stopnje davka na
dodano vrednost za ustrezne sektorje modela dobljene kot
konveksne kombinacije skupin (šest znakovne SKD klasifikacije)
proizvodov z normalno oziroma z znižano stopnjo.'5

Študija se ne dotika analize dinamičnih učinkov davka na dodano
vrednost v zagonskem obdobju. Prav tako se ne ukvarja s stroški
davčnega postopka in prijave niti z drugimi stroški ter tehničnimi
težavami zagona sistema davka na dodano vrednost.
Izjeme. Pri davku na dodano vrednost so izjeme lahko ali izvzetja
ali pa izjeme z "ničelno stopnjo". Pri simuliranih variantah davka
na dodano vrednost so, razen proizvodov in storitev v izvozu,
vse izjeme izvzetja. Ustrezne gospodarske enote torej niso v
sistemu davka na dodano vrednost.
Izjeme so pri modelskem ocenjevanju učinkov davka na dodano
vrednost obsežene toliko kot to dopušča šestštevilčna SKD
klasifikacija dejavnosti. Med izjeme sta neposredno uvrščena
sektor finančnih storitev in del sektorja K (leasing), dalje PTT, igre
na srečo in stanovanjske storitve za katere se ne plačuje
stanovanjskim podjetjem. Med izjeme (izvzetja) so uvrščene še
netržne in tržne storitve dejavnosti oskrbe v bolnišnicah in
zdravstvenih ustanovah, zdravstvene storitve, institucionalno
socialno varstvo, predšolska vzgoja , izobraževanje ter tržne
storitve dejavnosti muzejev, galerij, knjižnic, gledališč in arhivov
ter RTV.

Ker se pri prilagajanju na meji upošteva princip namembnosti, je
izvoz obdavčen z "ničelno stopnjo", medtem ko je uvoz obdavčen
tako kot blago proizvedeno doma. Uvozno blago je obdavčeno
takoj po prehodu meje po enakih stopnjah kot domače blago (po
plačilu carine).
Pri uvajanju sistema davka na dodano vrednost se stopnje
trošarin ne morejo izbrati poljubno.Trošarine se namreč praviloma
dodajo za zmanjšanje (sicer kratkoročne) regresivnosti davka
na dodano vrednost16. Eksogeno (neodvisno od davčnih stopenj
davka na dodano vrednost in strukture realnega trošenja)
spreminjanje stopenj trošarin (naprimer, zaradi ustreznega
davčnega donosa) lahko nevtralizira osnovni namen trošarin.
Poleg tega eksogeno spreminjanje stopenj trošarin lahko dodatno
poveča kaskadnost obdavčitve trošenja prebivalstva. Teoretično
optimalen izbor stopenj trošarin zahteva, da so cene proizvodov
obremenjenih s trošarinami nespremenjene, če naj davek na
dodano vrednost nevtralno (glede davčnega donosa) nadomesti
prometni davek. V alternativnem primeru, če sistem davka na
dodano vrednost ni nevtralen (glede davčnega donosa) za
obdavčitev končne potrošnje, morajo biti stopnje trošarin določene

Pri ocenjevanju učinkov analiziranih elementov davka na dodano
vrednost je upoštevana celotna empirična evidenca o ekonomskih
enotah formalne ekonomije. Upoštevani so tako podatki
ekonomskih enot s katerimi razpolaga Agencija za plačilni promet
(bilance stanja in uspeha) kakor tudi podatki Davčne uprave o
bilancah stanja in uspeha za samostojne podjetnike. Enote, ki so
v sistemu, se torej izbirajo med vsemi ekonomskimi enotami, ki
so zajete v statistično spremljanem (detected) delu formalne
ekonomije. Pri ocenjevanju drugih dveh elementov sistema davka
na dodano vrednost, namreč mejnih stopenj povračil in davčne
obremenjenosti inputov v kmetijstva, so neposredno upoštevane
vse" ekonomske enote formalne ekonomije, brez izločanja.
14

Davek na dodano vrednost, ki je potrošnoga tipa, ki predpostavlja načelo
namembnosti, uporablja kreditno metodo, nima izjem in ima le eno davčno
stopnjo je teoretično priporočljiv - "prototip" - davek na dodano vrednost,
znan je kot EU davek na dodano vrednost.
poročevalec, št. 30

" Natančnejši opis glej v Bole(1995).
"Glej Cnossen(1992).
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računov in podatkov plačilnega prometa za 1996" , štirje sektorji
(transportne storitve, energetske surovine, sektor hrane, pijač in
tobačnih izdelkov ter sektor kemikalij in kemičnih izdelkov)
disagregirani na po dva drobnejša sektorja. Transportne storitve
so razdrobljene na sektor PTT storitev in javni transport ter sektor
ostalih transportnih storitev. Sektor energetskih surovin je
razdrobljen na premog in ostalo. Kemikalije in kemični izdelki so
razdeljeni na sektor zdravil in sektor ostalih kemičnih izdelkov!
Celoten sektor hrane, pijač in tobačnih izdelkov pa je razdrobljen
na sektor hrane in, ločeno, na sektor tobačnih izdelkov in
alkoholnih pijač.

tako, da ostanejo, po uvedbi davka na dodano vrednost relativne
cene proizvodov obdavčenih s trošarinami nespremenjene 17; v
nasprotnem primeru namreč trošarne povečujejo potrošne
distorzije.
Pri modelu davka na dodano vrednost, s katerim so analizirani
nekateri elementi davka na dodano vrednost v tej študiji, so stopnje
trošarin določene tako, da so relativne cene proizvodov, ki so
obdavčeni s trošarinami, nespremenjene po uvedbi novega
sistema.
Ostali pogoji gospodarjenja. V modelu za analizo učinkov davka
na dodano vrednost je potrebno poleg elementov nove davčne
oblike določiti tudi ostale pogoje gospodarjenja. Ker se modelsko
ocenjujejo učinki v 1996. letu so, po predpostavki, vsi pogoji
gospodarjenja, ki niso neposredno specificirani, enaki dejanskim.
Določiti je potrebno tiste, ki v primeru utečenega delovanja davka
na dodano vrednost niso enaki dejanskim v 1996. letu.

Storitve sektorja netržnih storitev niso input nobenega od ostalih
sektorjev, zato je pri analizi učinkov davka na dodano vrednost
sektor netržnih storitev izločen iz reprodukcijskega dela tabele.
Iz istega razloga obdavčitev (z davkom na dodano vrednost)
inputov v sektor netržnih storitev predstavlja obdavčitev trošenja
(po sektorjih) državne končne porabe.
Matrika tehničnih koeficientov za 1996 je ocenjena s pomočjo
spremembe sektorskih cen v razdobju 1995-1996. Matrika končne
porabe je dobljena z navadno RAS metodo tako, da so pri
spodnjem robu upoštevane dejanske agregatne vrednosti
končnega trošenja po komponentah končnega trošenja, pri levem
robu pa spremembe sektorskih cen in (znani) agregatni obseg
končnega trošenja. Vrstica dodane vrednosti (brez prometnega
davka) je osvežena23 s podatki iz bilanc uspeha (na podjetniški
ravni) za 1996. leto .

p

o predpostavki modela so neposredno specificirane le ključne
faktorske cene ter realna sektorska struktura končnega trošenja.
Neposredno določene ključne faktorske cene so nominalna
(posojilna) obrestna mera, stopnja povečanja bruto mase plač
(nad dejansko ravnijo v 1996) in tečaj. Ravni proizvodnih cen pri
sistemu davka na dodano vrednost (spremembe cen proizvodov
9lede na dejanske cene) so seveda ocenjene z modelom. Tuje
izkušnje in teoretični razlogi kažejo, da je učinek uvedbe davka
na dodano vrednost na inflacijo (ne le v zagonskem letu) odvisen
predvsem od (ne)indeksiranosti stroškov dela in transferjev ter
prilagodljivosti denarne politike'6. Po predpostavki bi ekonomska
politika z ustreznimi ukrepi preprečila indeksiranost faktorskih
cen. Tako je po predpostavki tečaj enak dejanskim vrednostim v
1
996.letu, obrestna mera (strošek financiranja) je 1.8% mesečno,
masa bruto plač pa je (zaradi davka na dodano vrednost), po
Predpostavki, za pet procentov višja od dejanske.

Pri ocenjevanju optimalnega praga je potrebno za vsako
ekonomsko enoto oceniti kako njena izločitev iz sistema davka
na dodano vrednost vpliva na neto davčni donos. Torej, ali izločitev
konkretne ekonomske enote iz sistema povečuje oziroma
zmanjšuje neto davčni donos in za koliko (neodvisno od stroškov
davčnega postopka)? Vzemimo, da ima konkretna ekonomska
enota dodano vrednost na enoto inputa a in p delež realizacije v
reprodukcijski porabi. Naj bo dalje o1 davčna stopnja za (repro)
nakupe, ter 0° davčna stopnja za prodajo ustrezne ekonomske
enote. Lahko se pokaže, da izločitev konkretne ekonmske enote
iz sistema davka na dodano vrednost spremeni neto davčni donos
za

študija tudi predpostavlja, da bi bilo, po uvedbi analiziranih variant sistema davka na dodano vrednost, trošenje po strukturi in
obsegu realno enako dejanskemu, in da spremenjene
(zmanjšane) distorzije proizvodnje ne bi povzročile realokacije
sredstev.

c>

- (1 + a)(1 - p)o° = 5

Prilagoditev medsektorsklh tabel in dinamičnega modela.
Ocenjevanje učinkov davka na dodano vrednost sloni na
medsektorski tabeli z 26 sektorji (za 1995 leto) SKD klasifikacije'9.

Očitno je tudi, da v primeru, ko je

^ času izdelave študije so bile na razpolago medsektorske tabele
*a 1995. leto. Zato so za simulacijo učinkov davka na dodano
Vr
ednost v 1996 narejene na tabeli nekatere dodatne spremembe
oziroma osvežitve20.

izključitev konkretne ekonomske enote iz sistema (davka na
dodano vrednost) povečuje neto davčni donos.

Analizirane
značilnosti sistema davka na dodano vrednost so pri
n
®katerih drobnejši sektorjih (disagregatih sektorjev, ki nastopajo
rnedsektorski tabeli) zelo različne od povprečja celotnega
(agregatnega) sektorja. Ker so ti drobnejši sektorji v 26 (oziroma
) sektorski tabeli skriti (agregirani) v večjih, so, s pomočjo
Podatkov iz velike sektorske tabele21, podatkov iz zaključnih

Učinek praga velikosti na neto davčni donos je ocenjen s pomočjo
seštevanja prispevkov 8 (relacije *) za vse ekonomske enote, ki
ne presegajo analiziranega praga velikosti. Pri tem je upoštevana
struktura realizacije vsake ekonomske enote, velikost dodane
vrednosti na enoto realizacije iste ekonomske enote, kakor tudi
efektivne davčne stopnje na (reprodukcijske) nakupe in prodaje
sektorja, kateremu pripada konkretna ekonomska enota.
Efektivne davčne stopnje so ocenjene z medsektorskim modelom.

"p,'66'' Tai,
®ole1(1995) inCnossen(1992).
i. r|e, !' < 988) in Bole( 1995).
MG J. Bole( 1995)
«i VpS,vKa
«"ve so analogne tistim, ki so opisane v Bole(1995).
" tabela ima 106 sektorjev.

22

8

- naj 1998

(po0 + o1 - o°)/(o°(1-p))>a .

Podatke o bilancah uspeha in stanja in podatke o plačilnem prometu smo
dobili
na razpolago od Agencije za plačilni promet in Davčne uprave.
23
Podatke smo dobili na razpolago od Agencije za plačilni promet.
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V nadaljevanju je nato ocenjen učinek (prispevek) vsake od skupin
proizvodov, ki štejejo v EUE stratum z znižano stopnjo. V vsaki
od ustreznih modelsko analiziranih variant je iz EUE stratuma
proizvodov izpuščena le po ena skupina proizvodov. S simulacijo
tako definiranih osmih variant sistema davka na dodano vrednost,
so dokumentirani diferencialni učinki posameznih skupin
proizvodov, ki so vključeni v EUE stratum proizvodov z znižano
stopnjo.

Obremenitev inputov kmetij z davkom na dodano vrednost je
ocenjena s pomočjo dodatnega disagregiranja inputov sektorja
kmetijstva (ustreznega stolpca medsektorskih tabel), ločeno za
različne proizvodne tipe kmetij. S pomočjo podatkov o naravi
(uspešnosti) poslovanja kmetij, je za različne proizvodne tipe
kmetij ocenjena struktura inputov po sektorjih medsektorskega
modela. Upoštevani so seveda le inputi, ki niso rezultat lastne
proizvodnje. Uporabljeni so empirični rezultati spremljanja
poslovanja vzorca kmetij, ki sloni na vodenju knjigovodstva, ki ga
je v Sloveniji postavila Kmetijska svetovalna služba po metodologiji
FADN (Farm Accountanncy Data Netvvork), po vzoru držav
Evropske skupnosti 24. Uporabljeni podatki o strukturi stroškov
se nanašajo na 1996. leto.

Za oceno praga vstopa v sistem davka na dodano vrednost je
simuliran učinek na davčni donos za osem različnih variant
sistema davka na dodano vrednost z eno neničelno stopnjo. Vsaka
od teh variant se razlikuje od osnovne variante le v pragu velikosti
vključenih ekonomskih enot. Pragovi velikosti vstopa v sistem so
( v milijonih tolarjev) 0.5, 0.9, 2, 4, 5, 10, 50, 100. V smernicah
Evropske skupnosti se predlaga prag v višini 5000 ECU (približno
0.9 milijona SIT). Ekonomske enote, ki so manjše od velikostnega
praga, seveda lahko vstopijo v sistem, vendar morajo v takšnem
primeru v njem ostati daljše razdobje (naprimer 5 let), poleg tega
morajo, če so v sistemu, vzdrževati standard vodenja poslovnih
knjig, ki je obvezen za ekonomske enote v sistemu davka na
dodano vrednost. Prav zaradi tega uvajanje davka na dodano
vrednost izboljšuje tudi splošno kvaliteto davčne administracije
(zmanjšuje davčno evazijo tudi pri drugih davčnih oblikah).25

Variante analiziranega sistema na dodano vrednost. Z
modelom so ocenjeni učinki ravnotežnega delovanja več oblik
(variant) davka na dodano vrednost. Variante se med seboj
razlikujejo po številu in velikosti neničelnih stopenj, dalje, po
obsežnosti stratuma proizvodov obdavčenih z znižano davčno
stopnjo ter po velikostnem pragu vstopa ekonomskih enot v sistem
davka na dodano vrednost. Ostali parametri sistema davka na
dodano vrednost so pri vseh variantah enaki, torej je pri vseh
variantah enak tudi način določitve stopenj trošarin in ostalih
pogojev poslovanja.

Učinki na inpute stratuma kmetij so ocenjeni za tri variante sistema
davka na dodano vrednost: za osnovno varianto (z eno neničelno
stopnjo) ter za varianti z dvema neničelnima stopnjama (z enakim
donosom kot pri osnovni variant), v katerih imajo znižano stopnjo
EU proizvodi oziroma, alternativno, EU proizvodi in elektrika. S
pomočjo medsektorskega modela ocenjene efektivne stopnje
davka na dodano vrednost in ustrezne strukture stroškov (po
proizvodnih tipih kmetij), so nato ocenjene efektivne stopnje davka
na dodano vrednost za inpute posameznih proizvodnih tipov kmetij
za vse tri variante sistema davka na dodano vrednost.

Najprej so ocenjeni učinki sistema davka na dodano vrednost z
eno neničelno davčno stopnjo (0.20) in z ničelnim pragom vstopa
v sistem davka na dodano vrednost. Stopnje trošarin so v osnovni
obliki (in vseh variantah) davka na dodano vrednost določene
tako, da so relativne cene proizvodov in storitev, ki so obdavčeni
s trošarinami, po uvedbi sistema davka na dodano vrednost
nespremenjene.
V nadaljevanju so ocenjeni učinki sistema davka na dodano
vrednost za pet variant z dvema neničelnima stopnjama. Variante
so specificirane tako, da je znižana stopnja vsake od variant
določena eksogeno (neodvisno od ostalih parametrov sistema
davka na dodano vrednost); analizirane so znižane stopnje 0.05,
0.06, 0.07, 0.08 in 0.09. Za vsako znižano stopnjo, torej ustrezno
varianto sistema davka na dodano vrednost, je nato normalna
stopnja ocenjena z modelom tako, da je neto davčni donos
konkretne variante enak kot pri osnovni varianti. Ker je odvisnost
neto davčnega donosa od davčnih stopenj nelinearna, je
ocenjevanje normalnih stopenj iterativno.

Tabele in termini. Študija razlikuje osnovne, celotne, efektivne
osnovne in efektivne celotne davčne stopnje. Davčne stopnje, ki
so zakonsko določene za posamezne vrste proizvodov in storitev
so osnovne davčne stopnje. Ker inputi v proizvodnjo vsakega
produkta lahko vsebujejo davek plačan na predhodnih fazah,
bomo davek plačan v tekoči ali prehodnih fazah proizvodnje enote
proizvoda ali storitve konkretnega sektorja brez povračil imenovali
celotno davčno stopnjo. Neposredno plačan davek zmanjšan za
povračila davka na dodano vrednost, ki je plačan v ceni
reprodukcijskega materiala (iste proizvodne enote, sektorja),
bomo imenovali efektivni osnovni davek konkretne faze
proizvodnje, medtem ko bomo davek plačan v tekoči in vseh
predhodnih fazah proizvodnje, zmanjšan za vsa ustrezna
povračila, imenovali efektivno celotno davčno obremenitev, če
bo efektivna osnovna obdavčitev ali efektivna celotna obdavčitev
preračunana na enoto produkta, bomo govorili o efektivni osnovni
oziroma efektivni celotni davčni stopnji26.

Nato so ocenjeni učinki davka na dodano vrednost z dvema
neničelnima stopnjama za različno definirane stratume proizvodov
(ekonomskih enot), ki so obdavčeni z nižjo stopnjo. V prvi od
dveh variant ima znižano stopnjo stratum EU proizvodov (torej
proizvodov, ki jih kot potencialne kandidate za znižano stopnjodopuščajo smernice Evropske skupnosti). V drugi varianti je stratum proizvodov z znižano stopnjo razširjen še z elektriko
(ustrezen stratum bo označen z EUE). Neničelni davčni stopnji
sta pri obeh variantah določeni z modelom in sicer tako, da je,
prvič, neto donos pri obeh enak kot pri osnovni varianti (z eno
neničelno stopnjo) in da je, drugič, znižana stopnja najnižja možna,
da torej stopnja povračil ni večja od 100% v nobenem do sektorjev.
Drugače rečeno, neničelni stopnji sta v obeh variantah določeni
tako, da je neto donos enak kot pri osnovni varianti in istočasno
tako', da noben sektor ne dobiva neto povračil. Ocenjevanje
davčnih stopenj je iterativno, saj sta tako neto davčni donos kot
stopnja povračil nelinearno odvisna od obeh stopenj.

- Ker so prikazani učinki večjega števila oblik sistema davka na
dodano vrednost, so v tabelah za vsako obliko neposredno
navedeni ključni parametri konkretno analizirane oblike davka
(način določitve neničelnih stopenj, stratum proizvodov z nižjo
stopnjo in prag velikosti vstopa v sistem).
Za vse analizirane oblike sistema davka na dodano vrednost je
prikazan bruto in neto donos od davka na dodano vrednost,
bruto in neto trošarine ter agregatna rast cen na drobno in domačih

s

Glej, Bole(1995).
»Podroben opis definicij glej v Bole(1995).

"Glej, Pajntar(1997).
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cen. V ločenih tabelah, za vse variante sistema davka na dodano
vrednost, so prikazane spremembe sektorskih cen in stopnje
povračil. Za osnovno varianto z eno neničelno stopnjo in za
nekatere variante z dvema neničelnima stopnjama (EU in EUE
stratumov proizvodov z nižjo stopnjo) je dodana tudi tabela
efektivne obdavčitve dodane vrednosti za vse analizirane sektorje.
Pri analizi praga obveznega vstopa v sistem davka na dodano
vrednost je za vse študirane vrednosti velikostnega praga
prikazana tabela davčnega donosa. Relativni donosi so prikazani
z skupno.

8

• naj 1998

Pri analizi efektivne davčne obremenjenosti inputov stratuma
kmetij je dana tabela efektivnih davčnih stopenj za inpute vsakega
od proizvodnih tipov kmetij. Efektivne obremenitve so prikazane
za tri analizirane variante sistema davka na dodano vrednost.
V tabelah, kjer je prikazana davčna izdatnost, so vrednosti dane
v odstotkih bruto domačega produkta. Spremembe cen (v
primerjavi z dejanskimi vrednostmi) so prikazane s koeficienti
(nespremenjene cene so označene z 1.).
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Tabele

Tabela 1

Diferencialni učinki znižane stopnje za posamezne skupine proizvodov

Cenena Cene dom.
drobno proizvodov
Osnovna
EUE
EU
SEK2
SEK3
SEK5
SEK13
SEK23
SEK27
SEK29

13.6
13.2
13.3
13.3
14.5
13.8
13.4
13.6
13.3
13.5

14.2
13.9
14.0
14.0
15.1
14.5
14.0
14.3
14.0
14.2

Davčni
donos
11.7
11.7
11.7
11.7
12.3
11.9
11.7
11.9
11.7
11.8

BTO dav.
donos
13.2
13.2
13.2
13.3
13.9
13.4
13.2
13.4
13.2
13.3

Trošarine
2.4
2.3
2.4
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

BTO
trošarine
2.5
2.4
2.4
2.4
2.5
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

Opomba:
Osnovna varianta z eno neničelno stopnjo;
EUE - dve davčni stopnji; znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smemic in električna
energija (normalna stopnja 0.223, znižana stopnja 0.103);
EU - dve davčni stopnji; znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smemic (normalna
stopnja 0.221, znižana stopnja 0.094);
SEK3 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez zdravil;
SEK3 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez prehrambenih izdelkov (vključno
krme);
SEK5 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez živih živali, semen, sadik, ipd.(iz
sektorja kmetijstva);
SEK13 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez knjig, dnevnega in periodičnega tiska
.ipd.;
SEK23 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez električne energije in vode;
SEK27 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez javnega prevoza potnikov in njihove
prtljage;
SEK29 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez avtorskih del, čiščenja ulic,
pogrebnih storitev, ipd. (iz sektorja ostalih storitve)
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Tabela 2
Variante DDV z dvema davčnima stopnjama

Nižja stopnja Nižja stopnja Nižja stopnja Nižja stopnja Nižja stopnja
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
Normalna stopnja
Cene na drobno
Cene domačih proiz.
Davčni donos
Bruto dav. donos
Trošarine
Bruto trošarine
-

0.2297
13.1
13.9
11.7
13.1
2.3
2.4

0.2277
13.2
14.0
11.7
13.1
2.3
2.4

,

0.2257
13.2
14.0
11.7
13.2
2.3
2.4

0.2237
13.2
14.0
11.7
13.2
2.3
2.4

0.2217
13.2
14.0
11.7
13.2
2.4
2.4

Opomba:
Variante sistema DDV z dvema neničelnima stopnjama; normalna stopnja je
ocenjena; neto donos vsake od variant je enak kot pri osnovni varianti z eno
neničelno stopnjo (0.20).
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Tabela 3
Učinki osnovne variante sistema DDV
Stopnja
povračil

Povečanje
cen

0.000
53.285
63.337
21.254
55.705
34.583
0.243
38.067
45.527
59.604
53.820
70.216
70.428
82.034
65.040
64.078
61.471
66.332
65.381
56.683
62.893
56.670
51.557
63.138
18.555
36.886
30.915
0.000
42.288

0.981
1.131
1.120
1.122
1.178
1.159
1.203
1.214
1.126
1.084
1.056
1.173
1.084
1.126
0.966
1.073
1.019
1.119
1.080
0.989
1.073
1.036
1.047
1.199
1.153
1.260
1.107
0.890
1.133

Obdavčitev
dodane

vrednosti
PT7 storitve
Proizvodnja zdravii
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstiiije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske štor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve
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0.000
0.210
0.210
0.210
0.207
0.210
0.200
0.219
0.218
0.224
0.230
0.236
0.230
0.269
0.222
0.217
0.238
0-229
0.222
0.225
0.212
0.220
0.238
0.219
0.211
0.202
0.211
0.000
0.196

8. maj 1998

Tabela 4
Učinki na stopnje povračil; variante DDV z dvema davčnima stopnjama

PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in gcz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelk
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije.kemicni izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind._
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve

Nižja
stopnja
0.05

Nižja
stopnja
0.06

Nižja
stopnja
0.07

Nižja
stopnja
0.08

Nižja
stopnja
0.09

0.0
137.6
158.9
19.8
64.6
34.0 .
0.2
36.3
37.3
54.8
56.5
59.1
98.1
80.8
62.7
61.8
59.1
65.0
64.2
55.1
62.2
55.4
49.4
61.6
17.5
23.1
33.5
0.0
43.0

0.0
118.9
137.6
19.9
63.6
34.0
0.2
36.4
37.7
55.1
56.6
59.8
95.3
80.8
62.8
61.9
59.2
65.1
64.3
55.2
62.3
55.4
49.5
61.7
17.6
23.9
33.4
0.0
42.9

0.0
105.5
122.5
19.9
62.8
34.1
0.2
36.5
38.2
55.4
56.7
60.4
92.6
80.9
63.0
62.0
59.3
65.1
64.4
55.3
62.3
55.5
49.7
61.8
17.6
24.7
33.2
0.0
42.9

0.0
95.4
111.1
20.0
62.0
34.1
0.2
36.6
38.7
55.7
56.9
61.1
90.2
81.0
63.1
62.2
59.5
65.2
64.4
55.4
62.3
55.6
49.8
61.9
17.7
25.6
33.0
0.0
42.8

0.0
87.6
102.2
20.1
61.2
34.1
0.2
36.7
39.2
56.0
57.0
61.8
87.9
81.1
63.3
62.3
59.6
65.3
64.5
55.5
62.4
55.7
49.9
62.0
17.7
26.4
32.8
0.0
42.8

Opomba:
Variante sistema DDV z dvema neničelnima stopnjama; normalna stopnja je
ocenjena; neto donos vsake od variant je enak kot pri osnovni varianti z eno
neničelno stopnjo (0.20).

Tabela 5
Učinek na cene; variante DDV z dvema davčnima stopnjama

Nižja
stopnja
0.05
PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
. Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Eiektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
.Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve

0.987
0.989
0.979
1.150
1.100
1.188
1.232
1.245
1.122
1.112
1.082
1.202
1.016
1.122
0.990
1.101
1.044
1.147
1.108
1.014
1.099
1.061
1.074
1.229
1.181
1.286
1.111
0.891
1.147

Nižja
stopnja
0.06
0.987
0.999
0.988
1.148
1.105
1.187
1.230
1.243
1.122
1.110
1.081
1.200
1.021
1.122
0.989
1.099
1.043
1.145
1.106
1.013
1.098
1.060
1.072
1.227
1.179
1.284
1.111
0.891.
1.146

Nižja
stopnja
0.07
0.986
1.008
0.998
1.146
1.110
1.184
1.228
1.241
1.122
1.108
1.079
1.198
1.025
1.122
0.987
1.097
1.041
1.143
1.104
1.011
1.096
1.058
1.070
1.225
1.177
1.283
1.110
0.891
1.145

Nižja
stopnja
0.08
0.986
1.017
1.007
1.144
1.115
1.183
1.226
1.238
1.123
1.106
1.077
1.196
1.030
1.123
0.985
1.096
1.039
1.142
1.102
1.009
1.094
1.056
'1.068
1.223
1.176
1.280
1.110
0.891
1.144

Nižja
stopnja
0.09
0.985
1.027
1.016
1.142
1.121
1.181
1.224
1.237
1.123
1.105
1.076
1.194
1.034
1.123
0.984
1.094
1.038
1.140
1.101
1.008
1.093
1.055
1.066
1.221
1.174
1.279
1.110
0.891
1.143

Opomba:
Variante sistema DDV z dvema neničelnima stopnjama; normalna stopnja je
ocenjena; neto donos vsake od variant je enak kot pri osnovni varianti z eno
neničelno stopnjo (0.20).
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Tabela 6
Efektivno obdavčitev dodane vrednosti; variante DDV z dvema davčnima
stopnjama

PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane —
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve

Nižja
Nižja
stopnja stopnja
0.05
0.06

Nižja
stopnja
0.07

Nižja
stopnja
0.08

Nižja
stopnja
0.09

0.000
-0.042
-0.084
0.246
0.101
0.243
0.229
0.258
0.288
0.288
0.278
0.372
0.009
0.330
0.272
0.265
0.291
0.273
0.263
0.267
0.248
0.260
0.286
0.262
0.245
0.283
0.208
0.000
0.207

0.000
-0.009
-0.045
0.241
0.115
0.238
0.226
0.253
0.279
0.279
0.272
0.353
0.039
0.322
0.265
0.259
0.284
0.267
0.258
0.262
0.243
0.254
0.279
0.256
0.241
0.272
0.209
0.000
0.206

0.000
0.008
-0.025
0.238
0.122
0.236
0.224
0.250
0.274
0.275
0.268
0.345
0.053
0.318
0.262
0.256
0.281
0.264
0.255
0.259
0.241
0.252
0.276
0.253
0.238
0.267
0.209
0.000
0.205

0.000
0.025
-0.006
0.236
0.129
0.234
0.221
0.248
0.269
0.271
0.266
0.335
0.068
0.314
0.259
0.253
0.277
0.261
0.252
0.256
0.238
0.249
0.273
0.250
0.236
0.261
0.209
0.000
0.204

0.000
-0.025
-0.065
0.244
0.108
0.241
0.228
0.256
0.284
0.283
0.276
0.363
0.024
0.326
0.268
0.262
0.288
0.275
0.260
0.264
0.245
0.257
0.282
0.259
0.243
0.277
0.208
0.000
0.206

Opomba:
Variante sistema DDV z dvema neničelnima stopnjama; normalna stopnja je
ocenjena; neto donos vsake od variant je enak kot pri osnovni varianti z eno
neničelno stopnjo (0.20).
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Tabela 7
Učinki na povračila nižjih davčnih stopenj za posamezne skupine proizvodov

EUE
PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve

0.0
78.3
92.1
17.6
60.3
34.1
0.2
34.4
38.2
54.4
56.8
60.4
76.1
77.0
61.7
60.7
57.1
60.4
63.6
54.8
61.9
54.5
100.0
61.9
17.6
26.9
32.2
0.0
42.6

EU

SEK2

SEK3

SEK5

0.0
85.1
99.3
20.1
60.9
34.1
0.2
36.7
39.4
56.0
57.0
62.0
87.1
81.1
63.3
62.3
59.6
65.3
64.5
55.5
62.4
55.7
49.9
62.0
17.7
26.7
32.7
0.0
42.6

0.0
51.7
92.1
17.6
60.3
34.1
0.2
34.3
38.2
54.4
56.8
60.4
76.1
77.0
61.7
60.7
57.1
60.4
63.8
54.8
61.9
54.5
100.0
61.9
17.6
26.9
32.2
0.0
42.6

0.0
78.3
51.5
17.6
64.2
34.1
0.2
34.3
38.6
55.6
56.8
60.4
76.1
77.0
61.9
60.7
57.1
60.4
63.6
54.8
61.9
54.5
100.0
61.9
17.7
35.7
32.2
0.0
42.6

0.0
73.3
114.0
17.6
52.2
34.1
0.2
34.3
42.3
55.5
56.8
67.0
76.4
77.0
61.8
61.6
57.1
60.4
63.6
54.8
61.9
54.5
100.0
61.9
17.7
27.4
32.2
0.0
42.6

Opomba:
EUE - znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic in električna energija
(normalna stopnja 0.223, znižana stopnja 0.103);
EU - znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic (normalna stopnja 0.221,
znižana stopnja 0.094);
SEK3 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez zdravil;
SEK3 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez prehrambenih izdelkov (vključno
krme);
SEK5 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez živih živali, semen, sadik, ipd.(iz
sektorja kmetijstva);
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Tabela 8
Učinki na povračila nižjih davčnih stopenj za posamezne skupine proizvodov
SEK13

PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
■Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in ploviia
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve

0.0
78.6
92.9
17.9
60.9
34.3
0.2
34.5
38.5
54.8
57.5
60.6
63.1
77.1
62.3
60.8
57.6
60.6
63.8
55.2
62.1
54.8
100.2
62.3
18.0
27.1
32.4
0.0
42.6

SEK23

SEK27

SEK29

0.0
80.4
94.1
20.2
60.4
34.1
0.2
36.8
39.8
56.3
57.2
62.6
85.4
81.1
63.4
62.4
59.8
65.4
64.5
55.6
62.4
55.7
50.0
62.0
17.8
27.4
32.6
0.0
42.7

0.0
78.4
92.4
17.9
60.5
34.4
0.2
34.7
38.7
55.0
57.6
61.0
76.7
77.6
62.0
60.9
58.1
60.9
63.9
55.1
62.1
55.0
101.0
62.1
17.7
27.1
29.9
0.0
42.6

0.0
78.9
92.4
17.9
60.3
34.1
0.2
34.9
38.5
54.5
56.9
60.5
76.4
77.1
62.0
60.9
57.4
60.6
63.9
55.3
62.1
54.8
101.6
62.3
17.9
26.9
32.6
0.0
42.0

Opomba:
SEK13 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez knjig, dnevnega in periodičnega tiska
•ipd.;
SEK23 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez električne energije in vode;
SEK27 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez javnega prevoza potnikov in njihove
prtljage;
SEK29 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez avtorskih del, čiščenja ulic,
Pogrebnih storitev, ipd. (iz sektorja ostalih storitve)
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Tabela 9
Učinki na cene nižjih davčnih stopenj za posamezne skupine proizvodov

PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr. in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in dr.tr.stor.

EUE

EU

SEK2

SEK3

SEK5

0.985
1.039
1.028
1.143
1.129
1.182
1.226
1.237
1.123
1.106
1.076
1.195
1.041
1.123
0.985
1.094
1.038
1.140
1.101
1.009
1.093
1.056
0.970
1.222
1.175
1.280
1.112
0.890
1.145

0.985
1.031
1.020
1.142
1.122
1.180
1.224
1.236
1.123
1.104
1.075
1.193
1.036
1.123
0.983
1.093
1.037
1.140
1.100
1.007
1.092
1.054
1.066
1.220
1.173
1.278
1.110
0.891
1.143

0.985
1.153
1.029
1.143
1.129
1.182
1.226
1.237
1.123
1.106
1.076
1.195
1.041
1.123
0.985
1.094
1.039
1.140
1.101
1.009
1.093
1.056
0.970
1.222
1.175
1.280
1.112
0.890
1.145

0.985
1.039
1.141
1.143
1.130
1.182
1.225
1.237
1.135
1.106
1.077
1.195
1.041
1.136
0.985
1.095
1.039
1.140
1.102
1.009
1.093
1.056
0.970
1.222
1.175
1.282
1.113
0.890
1.145

0.985
1.039
1.029
1.431
1.200
1.182
1.226
1.237
1.128
1.106
1.076
1.195
1.041
1.128
0.984
1.095
1.039
1.140
1.102
1.008
1.094
1.056
0.970
1.222
1.175
1.281
1.112
0.890
1.145

Opomba:
EUE - znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic in električna energija
(normalna stopnja 0.223, znižana stopnja 0.103);
EU - znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic (normalna stopnja 0.221,
znižana stopnja 0.094);
SEK3 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez zdravil;
SEK3 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez prehrambenih izdelkov (vključno
krme);
SEK5 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez živih živali, semen, sadik, ipd.(iz
sektorja kmetijstva);
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Tabela 10
Učinki na cene nižjih stopenj za posamezne skupine proizvodov

SEEK13
PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Las in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine.najem in
druge tržne storitve

0.985
1.039
1.029
1.143
1.129
1.182
1.226
1.238
1.124
1.106
1.077
1.195
1.104
1.124
0.984
1.094
1.038
1.140
1.102
1.009
1.093
1.056
0.970
1.222
1.175
1.280
1.112
0.891
1.145

SEK23
0.986
1.039
1.029
1.143
1.129
1.182
1.226
1.238
1.126
1.106
1.077
1.195
1.041
1.126
0.985
1.095
1.038
1.140
1.102
1.009
1.093
1.056
1.067
1.222
1.175
1.280
1.112
0.891
1.145

SEK27

SEK29

0.986
1.039
1.029
1.143
1.129
1.182
1.226
1.238
1.123
1.106
1.077
1.195
1.041
1.123
0.985
1.095
1.038
1.140
1.102
1.009
1.093
1.056
0.970
1.222
1.175
1.280
1.128
0.891
1.145

0.986
1.039
1.029
1.143
1.129
1.182
1.226
1.238
1.125
1.106
1.077
1.195
1.041
1.125
0.985
1.095
1.038
1.140
1.102
1.009
1.093
1.056
0.970
1.222
1.175
1.280
1.112
0.891
1.154

Opomba:
SEK13 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez knjig, dnevnega in periodičnega tiska
.ipd.;
SEK23 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez električne energije in vode;
SEK27 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez javnega prevoza potnikov in njihove
prtljage;
SEK29 - EUE proizvodi z znižano stopnjo brez avtorskih del, čiščenja ulic,
pogrebnih storitev, ipd. (iz sektorja ostalih storitve)
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Tabela 11
Prag vstopa v sistem DDV
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Prag
(milioni)

Število dav.
zavezancev

Indeks
prometa

0
0.5
_ 0.9
2
4
10
50
100

113890
80852
75670
64567
51136
32841
11312
6605

100.0
100.0
99.9
99.6
98.9
96.9
88.7
83.2
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Tabela 12
Učinki velikosti praga na davčni donos
0.5

0.9

2

4

10

50

PTT stontve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Km. gozd.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstil, tek. izdelki
Usnje, usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir,karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije izdelki
Izdelki gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in ploviia
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena deia
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine.najem in
druge tržne storitve

0.000
0.005
0.367
0.000
2.346
0.088
0.000
0.036
0.041
2.062
1.192
8.264
1.811
0.092
1.386
1.684
0.389
4.055
5.093
4.546
0.364
6.742
0.018
7.206
62.23
6.279
25.50
0.000
29.91

0.000
0.005
0.712
0.000
3.945
0.185
0.000
0.302
0.223
3.032
4.453
10.07
3.858
0.092
1.900
4.504
0.874
11.60
12.63
11.19
2.175
13.74
0.668
14.24
90.25
8.761
41.06
0.000
55.10

0.000
0.005
2.571
0.000
8.379
0.185
0.000
0.728
1.000
9.486
10.24
16.46
14.49
2.931
6.458
9.204
2.365
22.27
24.27
20.47
4.217
28.71
0.970
29.72
179.3
18.24
83.37
0.000
161.9

0.000
0.176
6.424
0.000
16.28
0.900
0.000
1.100
1.650
26.77
22.47
35.48
45.92
2.931
9.574
20.62
5.600
52.74
46.33
66.36
25.09
66.77
3.107
274.4
447.2
39.00
203.6
0.000
369.7

0.000
13.17
412.3
0.000
387.4
15.38
6.776
111.8
51.08
943.7
973.6
1439.
1427.
66.53
255.3
1056.
214.4
2530.
2454.
2696.
574.9
2378.
192.0
3506.
15627
872.9
6928.
0.000
12306

0.000
6.102
240.5
0.000
387.4
15.38
6.776
49.6913.55
598.9
506.3
710.4
812.7
14.61
135.5
523.6
123.1
1245.
1146.
1382.
271.9
1233.
' 53.27
1960.
8332.
472.2
3817.
0.000
6891.

Skupno (%GDP)

0.007

0.010

0.030

0.080

2.600

1.400
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Tabela 13
Efektivna davčna obremenitev prodaje zasebnih kmetij, ki niso v sistemu DDV
Proizvodni tip
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Osnovna
3.8796
8.9124
8.9520
9.2717
7.4838
10.4932
11.5045
9.9106
8.3602
7.1457
8.0221
7.8650
10.6156
10.7931
9.8533

EU

EUE

3.8888
8.1801
8.7930
8.3324
7.3111
9.9047
10.5065
8.9156
8.8954
7.6320
8.0763
8.3107
10.6118
10.8661
9.6296

8.9633
8.2961
8.8667
8.4612
7.3857
9.9954
10.6573
9.0273
8.9300
7.6510
8.1324
8.3449
10.6597
10.9192
9.7098

Opomba:
Osnovna - varianta z eno neničelno stopnjo
EUE - dve davčni stopnji; znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic in električna
energija (normalna stopnja 0.223, znižana stopnja 0.103);
EU - dve davčni stopnji; znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic (normalna
stopnja 0.221, znižana stopnja 0.094);
Proizvodni tipi kmetij
01 Poljedelska kmetija
krma
02' Živ.krmopridel.kmetija:prireja mleka
03 Živ.krmopridel.kmetijaigoveji pitanci
04 Živ.krmopridel.kmetija:prašičereja
05 Živ.krmopridel.kmetija:drobnica
06 Živ.krmopridel.kmetija:perutninarstvo
07 Živ.krmopridel.kmetija:drugo
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08

Živonor.kmetija - kupljena

09
10
11
12
13
14
15

Sadjarska kmetija
Vinogradniška kmetija
Mešana kmetija
Vrtnarska kmetija
Gozdarska kmetija
Kombinirana kmetija
Nerazvrščena kmetija

8. maj 1998

Tabela 14
Efektivno plačani davek na dodano vrednost na enoto prodaj za kmetije,
ki so v sistemu

Proizvodni tip
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Osnovna
5.9276
5.5247
4.9483
4.0625
7.1508
1.4008
1.7462
4.2274
4.8687
5.7791
6.0315
8.2659
3.2846
3.2188
5.6037

EU
1.8052
2.0960
0.8770
0.6985
3.1879
-2.4998
-1.5699
1.0227
0.0166
0.9367
1.7668
3.8776
-0.9420
-1.0700
1.7979

EUE
2.0754
2.3240
1.1463
0.9111
3.4578
-2.2515
-1.3790
1.2546
0.3237
1.2587
2.0539
4.1908
-0.6469
-0.7799
2.0637

Opomba:
Osnovna - varianta z eno neničelno stopnjo
EUE - dve davčni stopnji; znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic in električna
energija (normalna stopnja 0.223, znižana stopnja 0.103);
EU - dve davčni stopnji; znižano stopnjo imajo proizvodi iz EU smernic (normalna
stopnja 0.221, znižana stopnja 0.094);
Proizvodni tipi kmetij
01 Poljedelska kmetija
krma
02 Živ.krmopridei.kmetija:prireja mleka
03 Živ.krmopridel.kmetijaigoveji pitanci
04 Živ.krmopridel.kmetija:prašičereja
05 2iv.krmopridel.kmetija:drobnica
06 Živ.krmopridel.kmetija:perutninarstvo
07 2iv.krmopridel.kmetija:drugo
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08

Živonor.kmetija - kupljena

09 Sadjarska kmetija
10 Vinogradniška kmetija
11 Mešana kmetija
12 Vrtnarska kmetija
13 Gozdarska kmetija
14 Kombinirana kmetija
15 Nerazvrščena kmetija
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Simulirani sistem davka na dodano vrednost je torej vsefazni
potrošni davek na dodano vrednost, davčno prilagajanje na meji
upošteva princip namembnosti, pri tem je celoten izvoz obdavčen
z "ničelno stopnjo". Vse ostale izjeme so definirane kot izvzetja ustrezne proizvodne enote so torej izvzete iz sistema davka na
dodano vrednost. Metoda ocenjevanja (odmere) davka je kreditna.
Modelsko je analizirana le variante z eno neničelno stopnjo. Stopnja
trošarin je določena endogeno v sistemu davka na dodano
vrednost. Analizirani sta dve varianti določitve stopenj trošarin.
Pri prvi bi proizvodi obremenjeni s trošarinami imeli po uvedbi
davka nespremenjene cene, pri drugi pa bi ostale nespremenjene
relativne cene teh produktov3.

PRILOGA 2
UČINKI DAVKA NA-DODANO
VREDNOST NA CENE IN DONOS V
ZAGONSKEM LETU
(VelimirBole)
Ljubljana, 31.12.1997

Z modelom je ocenjen agregatni bruto in neto davčni donos od
davka na dodano vrednost ter bruto in neto donos od trošarin v
zagonskem letu. Ocenjena je tudi agregatna rast cen (cen na
drobno in cen domačih producentov) v istem obdobju ter mesečna
dinamika ravni cen v prvem letu uvedbe davka na dodano
vrednost. Za 30 sektorjev gospodarstva so ocenjene spremembe
sektorskih cen ter mesečna dinamika relativnih cen v zagonskem
letu.

KAZALO
1- Uvod
2- Ekonomskopolitični napotki

V nadaljevanju ima poročilo tri dele. V naslednjem so zgoščeno
prikazani napotki za ekonomsko politiko, ki sledijo iz analize. V
tretji točki so prikazani ključni empirični rezultati analize4. Sledi
opis sistema davka na dodano vrednost, ki je analiziran. Opisan
je tudi model s katerim je opravljena analiza, navedene so ključne
metodološke predpostavke analize in viri podatkov.

3- Rezultati
Davčni donos
Agregatno povečanje cen
Sprememba relativnih cen
Dinamika pritiskov na relativne cene
3

- Predpostavke modela davka na dodano vrednost
Sistem davka na dodano vrednost
Davčne stopnje
Ostali pogoji gospodarjenja
Prilagoditev medsektorskih tabel in dinamičnega modela
Variante analiziranega sistema na dodano vrednost
Tabele in termini

2. EKONOMSKOPOLITIČNI NAPOTKI
Davčni donos v zagonskem letu je opazno odvisen od timinga
uvedbe davka na dodano vrednost. Uvajanje davka na dodano
vrednost v času pešanja aktivnosti ali izrazitega jačanja izvoznega
dela povpraševanja močno zmanjšuje davčni donos. Kakor v
letih ravnotežnega delovanja davka na dodano vrednost je tudi v
zagonskem letu znotraj letno nihanje neto donosov (davčni donos
zmanjšan za povračila in davek, ki ga v materialnem trošenju
plačuje država) odvisno od sezonskega sovpadanja davčnih
obveznosti in povračil. To še zlasti velja na sektorski ravni.

1- UVOD

Določitev stopenj trošarin mora čim manj spreminjati relativne
cene produktov obremenjenih s trošarinami, v nasprotnem primeru
bi se opazno povečale potrošne distrozije (in) ali zmanjšali davčni
donosi v zagonskem letu.

V študiji so prikazane ocene učinkov delovanja sistema davka na
dodano vrednost v zagonskem letu. Analiza je narejena za 1995
Jn 1996. leto. Analizirani sistem davka na dodano vrednost obsega
'ako davek na dodano vrednost kakor tudi trošarine.

Indeksacija faktorskih cen bi bistveno povečala rast cen v
zagonskem letu. Popolna indeksacija (koeficient indeksacije 1)
pri plačah (ali tečaju) bi skok cen ob uvedbi davka na dodano
vrednost približno podvojila. Zato je potrebno davek uvesti v
kontekstu ekonomske politike, ki bi bila pripravljena za uvajanje
davka tudi na drugih sektorjih. Odsotnost indeksiranja povečanja
cen, ki ga je sprožila uvedba davka na dodano vrednost, bi morala
biti del socialnega dogovora za zagonsko leto; smiselno bi bilo, da
se manjše nominalno povečanje plač določi v naprej, še zlasti pri
višjih stopnjah davka.

Modelske ocene so narejene pri predpostavljenih različnih pogojih
oblikovanja faktorskih cen ter načinih določitve stopenj trošarin.
Dinamični (mesečni) učinki so ocenjeni samo za 1995. leto. Študija
Se
ne ukvarja s stroški davčnega postopka in prijave niti z
v
elikostjo
enot, ki so vključene v sistem davka
na dodano
Vr
1
ednost.
Osnovne lastnosti analiziranega sistema davka na dodano
Rednost ustrezajo splošno sprejetim značilnostim davka na
odano vrednost v državah evropske gospodarske skupnosti1.
olikor je to smiselno, so značilnosti davka na dodano vrednost
Prirejene značilnostim v predlogu zakona konec 1996. leta2.

3
s
dotiano
Pecifikaciji je prav zaradi tega davek znan kot EU davek na
2 G|Ie vrednost. Glej, naprimer, Cnossen(1992).
l. Skupščinski poročevalec 1996/dec.

8

- naj 1998

J

Tako izbrane trošarine so optimalne.
"Celotna dokumentacija je naročniku na razpolago v institutu.
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3. REZULTATI
Davčni donos. Ocenjeni efektivni bruto in neto donos sistema
davka na dodano vrednost je prikazan v tabelah 1 -4. Prikazane
bruto vrednosti donosa vsebujejo tudi davek, ki ga z materialnim
trošenjenjem plačuje država, medtem ko neto donos ne vsebuje
niti davek plačan v materialnem trošenju države niti povračila.
Zaradi izjem-izvzetij majhen del neto davčnega donosa (okoli
0.5% GDP) izvira tudi iz izvoza in investicij. V istih tabelah so
prikazane tudi vrednost bruto in neto trošarin. Tudi bruto trošarine
se razlikujejo od neto zneskov za del trošarine, ki je plačana z
materialnim trošenjem države. Vsi zneski so preračunani na enoto
domačega bruto produkta.
Način določitve stopenj trošarin ne vpliva opazno na velikost
agregatnega donosa od davka na dodano vrednost. V nobenem
(zagonskem) letu ustrezne razlike v donosu niso večje od 0.2 %
BDP. Pri trošarinah je drugače. Razlike pri pobranih trošarinah so
opazne, če so stopnje trošarin določene tako, da se relativne
cene "trošarinskih" proizvodov ne spremenijo pri uvedbi davka
na dodano vrednost, potem je neto donos od trošarin za približno
0.5% BDP večji kako v primeru, če so trošarine določene tako,
da ostane raven cen naftnih derivatov, alkohola in tobačnih
izdelkov nespremenjena ob uvedbi sistema davka na dodano
vrednost.
Indeksacija faktorskih cen v zagonskem letu bi imela opazne
učinke na davčni donos, še zlasti indeksacija tečaja. Tako bi pri
davku na dodano vrednost realno nespremenjena vrednost tečaja
povečala neto donos za okoli 0.6% do 0.7% BDP. Ker je po
predpostavki modela struktura (realnega) končnega povpraševanja nespremenjena, ustrezno večji donos izvira predvsem iz
nominalnega povečanja davčne osnove uvoženega blaga in
storitev.
Spreminjanje strukture končnega trošenja v zagonskem letu ima
zelo velike posledice za davčni donos, tako za davke na dodano
vrednost kot trošarine (za bruto in neto zneske). Izrazit padec
donosa v 1996 (v primerjavi z 1995) je predvsem posledica
relativno močnega izvoznega povpraševanja v 1996. letu v
primerjavi z 1995. Krepitev izvoza in krčenje trošenja prebivalstva
(na enoto bruto domačega produkta) je zmanjšalo donos od
davka na dodano vrednost za okoli 1.2% GDP, trošarin pa za
okoli 0.5%. V zagonskem letu bi potemtakem bil izpad davčnega
donosa okoli 1.7% GDP že samo zaradi "neustrezno" izbranega
timinga uvajanja davka na dodano vrednost (v času okrevanja
izvoza).
Nihanja v neto donosu (na enoto obdavčitve) so zaradi sezone
velika tudi znotraj leta. Na sliki 1 je prikazano nihanje neto donosov
(preračunanih na enoto obdavčitve) v 1995. Pri zagonu bi biii neto
donosi v prvih mesecih za več kot 7% manjši od ravnotežnih.
Agregatno povečanje cen. V tabelah 1-4 je prikazano tudi
povečanje cen na drobno ter cen proizvodov domačih
proizvajalcev. Učinek uvedbe sistema davka na dodano vrednost
je prikazan za iste variante kot v prejšnji točki. Tako se osnovni
varianti razlikujeta po načinu specificiranja stopenj trošarin. Dve
dodatni specifikaciji davka na dodano vrednost sta namenjeni za
analizo indeksacije faktorskih cen v zagonskem letu.
Agregatno povečanje cen pri uvedbi davka na dodano vrednost
s predpostavljenimi značilnostmi bi povečalo agregatno rast cen
za približno 12.5% do 14%. Cene domačih proizvodov bi porastle
za 0.3 do 0.6 točke (letno) več kot cene na drobno. Določitev
stopenj trošarin tako, da ostanejo relativne cene naftnih derivatov,
alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov enake kot pred uvedbo davka
na dodano vrednost poveča agreagatno rast cen skoraj za 1
točko na leto.
poročevalec, št. 30

Tako indeksacija plač kot indeksacija tečaja bi v zagonskem letu
skoraj podvojili agregatno povečanje cen. Zadrževanje realno
nespremenjenih plač (pri uvedbi davka na dodano vrednost) bi
pognalo cene na drobno, za okoli 22% nad siceršnje povečanje
agregatnih cen.Takšen rezultat potrjuje nujnost makroekonomske
priprave in izbor timinga uvedbe sistema davka na dodano
vrednost. V tujini se je praviloma povečanje cen ob uvedbi davka
na dodano vrednost (v soglasju s sindikati) izvzelo iz prilagajanja
plač5. Indeksacija tečaja bi inflacijski učinek ob uvedbi davka nad
dodano vrednost povečalo še bolj, na okoli 23.5%. Le da bi v
takšnem primeru cene na drobno porasle za okoli 4 točke (letno)
bolj kot cene domačih producentov.
Sprememba relativnih cen. V tabeli 5 so prikazane spremembe
sektorskih cen, če bi bile v sistemu davka na dodano vrednost
stopnje trošarin določene tako, da bi relativne cene proizvodov
obremenjenih s trošarinami ostale nespremenjene. V tabeli 6 so
dane ustrezne vrednosti za primer, če bi cene naftnih derivatov,
alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov ostale nespremenjene po
uvedbi davka na dodnao vrednost. Prikazani so koeficienti
povečanja; vrednost 1. označuje dejansko raven ustreznih
sektorskih cen.
Razlike v povečanju sektorskih cen med 1995 in 1996 so majhne,
nekaj večje (za približno 2%) so le v sektorju ribiških proizvodov
in energetskih surovin. Razlike med sektorji pa so precejšnje.
Opazno nadpovprečno bi se povečale cene storitev (gostinske
storitve in gradbena dela) in primarnih sektorjev (rude in kamnine,
energetske surovine kmetijski in ribiški proizvodi) - v navedenih
sektorjih bi se sektorske cene povečale za yeč kot 5 procentnih
točk bolj kot povprečne cene. V nekaterih sektorjih bi se cene po
uvedbi sistema davka na dodano vrednost celo zmanjšale. To bi
se v zagonskem letu zgodilo pri PTT storitvah, kemičnih izdelkih,
električni in optični opremi ter finančnem posredništvu (ki je kot
sektor izvzet iz sistema).
V primeru, če bi bile stopnje trošarin določene tako, da bi ostale
cene proizvodov obdavčenih s trošarinami nespremenjene, bi
bile spremembe relativnih sektorskih cen po strukturi podobne.
Pri sektorjih z nadpovprečnimi povečanji sektorskih cen bi primarni
sektorji (kmetijstvo, ribiški proizvodi, energetske surovine in rude
ter kamnine) imeli nekaj bolj izrazita povečanja, sektorji storitev
pa bi manj štrleli.
V tabeli 7 so prikazana sektorska povečanja cen v primeru, če bi
v zagonskem letu uvedbo davka na dodano vrednost spremljala
indeksacije stroškov dela. Povečanja cen bi bila v povprečju skoraj
še enkrat večja kakor v primeru osnovne oblike sistema davka
na dodano vrednost. Le v finančnem posredništvu bi bile cene
tudi pri indeksaciji stroškov dela nižje od dejanskih tako v 1995
kot 1996. če bi uvedbo davka na dodano vrednost spremljala
indeksacija plač, spremembe relativnih cen ne bi bile bistveno
različne od primera, če bi ekonomska politika (skupaj s sindikati)
pri pripravi davka na dodano vrednost v naprej preprečila
(dodatno) rast plač preko 5% na leto. Največje razlike v spremembi
relativnih cen bi dosegle okoli 2 procentni točki: večje povečanje
relativnih cen bi imel sektor energetskih surovin, za približno
enako (okoli 2 točki) pa bi bila sprememba relativnih cen manjša
pri sektorju lesa in papirja, strojih in vozilih.

5

Glej Tait(1991). Praktično odsotni cenovni učinek uvedbe davka na dodano
vrednost v Nemčiji se pripisuje predvsem timingu uvedbe, saj je ta padel v
obdobje recesije.
8. maj 1998

V tabeli 8 so prikazane sektorske spremembe cen v primeru, če
bi uvedbo davka na dodano vrednost spremljala indeksacija tečaja.
Vpliv indeksacij tečaja v zagonskem letu na spremembo relativnih
cen bi bil precej večji kot pri indeksaciji plač (zaradi znatno večjih
razlik v neposredno in posredno potrebnem uvozu na enoto
proizvodnje). Kar v nekaj sektorjih bi bile relativne sektorske cene
ob uvedbi davka na dodano vrednost za 4 ali več procentnih točk
različne od primera, ko se zaradi uvedbe davka na dodano
vrednost ne bi spremenil tečaj. Pri sektorjih (premogu in
energetskih surovinah) bi bilo zaradi indeksacije tečaja zmanjšanje
relativnih cen večje (sektorske cene bi bolj zaostale za
povprečnimi). Relativne cene pa bi ob uvedbi davka na dodano
vrednost zaradi indeksacije tečaja porasle (vsaj za 3 procentne
točke) v sektorjih zdravil, tekstilnih in usnjenih izdelkov, lesnem
sektorju, kemikalijah in gumi, kovinski in strojni industriji ter vozilih.

Analizirani davek na dodano vrednost ima, po predpostavki, eno
samo neničelno stopnjo, ki je določena eksogeno. Stopnje trošarin
so določene endogeno. Analizirani sta dve variatni. Pri prvi so
stopnje trošarin določene tako, da so cene proizvodov in storitev
obdavčenih s trošarinami po uvedbi davka na dodano vrednost
nespremenjene, pri drugi varianti pa so stopnje trošarin določene
tako, da davek na dodano vrednost ne spremeni relativne cene s
trošarinami obremenjenih proizvodov in storitev.
Analizirani davek na dodano vrednost je vsefazni, sega do
potrošnje na drobno - gre torej za potrošni davek na dodano
vrednost.
Pri analiziranem sistemu davka na dodano vrednost gredo
proizvodi preko meje neobdavčeni, uvoženo blago in storitve pa
so obdavčeni tako kot domači. Analizirani sistem davka na dodano
vrednost torej predpostavlja načelo namembnosti.Tako je v drugih
gospodarstvih (in pravilo v EU)S. Izvozni proizvodi in storitve so
torej izjeme "ničelne stopnje", upravičeni so do povračil celotnega
(kumulativnega) davka na dodano vrednost, ki je plačan na
predhodnih fazah. Uvoz je obdavčen pri prehodu čez mejo.

Dinamika pritiskov na relativne cene. Na sliki 2 je prikazana
dinamika agregatnih cen domačih proizvodov, če bi bil davek na
dodano vrednost uveden januarja 1995. leta. Po predpostavki bi v
sistemu novega davka bile stopnje trošarin določene, tako da da
ostale relativne cene naftnih derivatov, alkoholnih pijač in
tobačnih izdelkov nespremenjene. Dani so koeficienti povečanja
a
gregatne ravni cen v primerjavi z dejansko ravnijo v 1995. letu.

Analizirani davek na dodano vrednost temelji na transakcijah,
uporablja se kreditna metoda odmere davka'0. Intervali v katerih
se davek plačuje in dajejo povračilo so, po predpostavki, dolgi en
mesec.

Učinek davka na dodano vrednost na cene bi se spreminjal tekom
leta zaradi nihanja relativnih povračil (na enoto davčne obveznosti)
okoli ravnotežnih relativnih povračil. Podravnotežna - manjša od
Pričakovanih - povračila bi pritiskala na cene. Seveda je
s
Preminjanje relativnih povračil posledica predvsem sezone,
p
ekaj pa tudi faze v ciklusu gospodarske aktivnosti. Praktično
c
elotno povečanje cen, ki bi ga sprožila uvedba davka na dodano
vrednost, bi bilo doseženo že v prvih dveh mesecih. Seveda, če
bi bilo indeksacije faktorskih cen, torej če bi bil davek na
dodano vrednost uveden v kontekstu ustrezne ekonomske
Politike na ostalih sektorjih. Pribijmo, da analizirana oblika davka6
rja dodano vrednost predpostavlja, da bi masa plač porasla
dodatno (zaradi davka na dodano vrednost) le za 5 procentnih
°ok (letno), tečaj pa bi bil enak dejanskemu v 1995. letu.

Modelsko ocenjevanje učinkov davka na dodano vrednost je
uperjeno v analizo kratkoročne dinamike, ko se relativne cene
proizvodov in faktorjev še prilagajajo ravnotežnemu (stacionarnemu) delovanju sistema davka na dodano vrednost. Od
dinamičnih učinkov so ocenjeni tako sezonski in ciklični učinki na
davčni donos kakor tudi spremembe relativnih cen.
Študija se ne dotika primerjalne analize (dinamičnih učinkov) več
neničelnih stopenj, dalje, ocenjevanja mejne velikosti registriranih
ekonomskih enot, niti stroškov davčnega postopka in prijave.
Drugi stroški ter tehnične težave zagona sistema davka na dodano
vrednost so prav tako zanemarjeni.

, V tabeli 9 je prikazana dinamika pritiskov na relativne cene zaradi
nihanja v velikosti relativnih povračil (povračil glede na davčno
obveznost) okoli ravnotežnih vrednosti v 19957. V večini sektorjev
i se relativne cene stabilizirale že po drugem mesecu (po večjem
s oku v prvem in drugem mesecu). Pri nekaterih sektorjih je
. ®nat>ilnost relativnih cen opazno velika v celotnem zagonskem
bi pri rudah in kamninah, tekstilnih izdelkih, kmetijskih
.
kovinah in kovinskih izdelkih ter gradbenih delih pritisk na
lr ea,'vne cene nihal tudi za preko 5%. Pri treh sektorjih je zaznaven
nd rasti pritiska na ustrezne relativne cene v celotnem
a
9onskem letu (usnjeni izdelki, les in lesni izdelki ter lesovina,
p |r
P in karton).

Izjeme. Pri davku na dodano vrednost so izjeme lahko ali izvzetja
ali pa izjeme z "ničelno stopnjo". Pri simuliranih variantah davka
na dodano vrednost so, razen proizvodov in storitev v izvozu,
vse izjeme izvzetja. Ustrezne gospodarske enote torej niso v
sistemu davka na dodano vrednost.
Izjeme so pri modelskem ocenjevanju učinkov davka na dodano
vrednost obsežene toliko kot to dopušča šestštevilčna SKD
klasifikacija dejavnosti. Med izjeme sta neposredno uvrščena
sektor finančnih storitev in del sektorja K (leasing), dalje PTT, igre
na srečo in stanovanjske storitve za katere se ne plačuje
stanovanjskim podjetjem. Med izjeme (izvzetja) so uvrščene še
netržne in tržne storitve dejavnosti oskrbe v bolnišnicah in
zdravstvenih ustanovah, zdravstvene storitve, institucionalno
socialno varstvo, predšolska vzgoja, izobraževanje ter tržne
storitve dejavnosti muzejev, galerij, knjižnic, gledališč in arhivov
ter RTV.

3- PREDPOSTAVKE modela davka
NA DODANO VREDNOST8
^8t®m davka na dodano vrednost. Analizirani sistem davka
C ano
troš an°ne
' na tobak,
vrednost
obsegapijače
davek
na dodano
vrednost in
alkoholne
in naftne
derivate.

Pri ocenjevanju učinkov davka na dodano vrednost so upoštevane
vse ekonomske enote, ki so že zajete v statistično spremljanem
(detected) delu formalne ekonomije.

6 do vor eno z
'Spre'™
'' 9° a i<0V 0 ustreznim
delom socialnega dogovora.
l(atere,r'emPr'>a-'30Cpo
' " 1995P'aine-i'nem prometu Agencije za plačilni promet, do
Podjetnik
'^'° e s . omogoča dovolj zanesljivo oceno deleža
8n
otam'S 7 realizaci
i sektorjem prebivalstva oziroma ostalimi ekonomskimi
Zvezno tf u '66 dinarnika
relativnih povračil (glede na davčno
potrebna spreminjanja
za oceno
za 1995 ^eto' '
pritiska na relativne cene, ocenjena le

"Glej, naprimer, Gillis in drugi (1990).
'"Davek na dodano vrednost, ki je potrošnega tipa, ki predpostavlja načelo
namembnosti, uporablja kreditno metodo, nima izjem in ima le eno davčno
stopnjo je teoretično priporočljiv - "prototip" - davek na dodano vrednost,
znan je kot EU davek na dodano vrednost.

eci,
davka'n'jf ha°dano
°PiS sPvrednost
'kacijeje modela
in možnih parametrov sistema
podan vdavka
Bole(1995).
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Študija prav tako predpostavlja, da bi bilo po uvedbi analiziranih
variant sistema davka na dodano vrednost trošenje po strukturi
in obsegu realno enako dejanskemu, in da spremenjena
(zmanjšana) distorzija proizvodnje ne bi povzročila realokacije
sredstev.

Po predpostavki analize, država (sektor netržnih storitev) sicer
plačuje davek na dodano vrednost, vendar ni upravičena do
povračil. Medtem ko je sektor tržnih storitev (razen eksplicitnih
izjem) v celoti uvrščen v sistem davka na dodano vrednost.
Davčne stopnje. Analizirane variante sistema davka na dodano
vrednost imajo le eno neničelno davčno stopnjo (0.2). Stopnja je
po definiciji "na osnovo" (tax-exclusive), osnova torej ne vsebuje
davka na dodano vrednost (vendar vsebuje druge posredne
dajatve, naprimer carine ali trošarine).

Položaj gospodarstva v ciklusu in struktura končnega
povpraševanja lahko izrazito vpliva na davčno izdatnost in
distorzije že pri utečenem-ravnotežnem delovanju sistema davka
na dodano vrednost14. Kratkoročna dinamika učinkov je verjetno
še precej bolj izpostavljena cikličnemu gibanju gospodarskih
dosežkov. Zato je analiza opravljena za dve leti, v katerih je bila
faza v gospodarskem ciklusu, relativna teža izvoznega
povpraševanja in dinamika inflacije različna.

Ker se pri prilagajanju na meji upošteva princip namembnosti je
izvoz obdavčen z "ničelno stopnjo", medtem ko je uvoz obdavčen
tako kot blago proizvedeno doma. Uvozno blago je obdavčeno
takoj po prehodu meje po enakih stopnjah kot domače blago (po
plačilu carine).

Prilagoditev medsektorskih tabel in dinamičnega modela.
Ocenjevanje učinkov davka na dodano vrednost sloni na
medsektorski tabeli z 26 sektorji (za 1995 leto) SKD klasifikacije
ter modelu cikličnih in sezonskih učinkov. Za oceno dinamičnih
(sezonskih in trendnih) učinkov so uporabljeni podatki o plačilnem
prometu15.

Pri uvajanju sistema davka na dodano vrednost se stopnje
trošarin ne morejo izbirati poljubno. Trošarine se namreč praviloma
dodajo za zmanjšanje (sicer kratkoročne) regresivnosti davka
na dodano vrednost". Eksogeno (neodvisno od davčnih stopenj
davka na dodano vrednost) spreminjanje stopenj trošarin (zaradi
ustreznega davčnega donosa) lahko nevtralizira osnovni namen
trošarin. Poleg tega eksogeno spreminjanje stopenj trošarin lahko
dodatno poveča kaskadnost obdavčitve trošenja prebivalstva.
Teoretično optimalen izbor stopenj trošarin zahteva, da so cene
proizvodov obremenjenih s trošarinami nespremenjene, če naj
davek na dodano vrednost nevtralno (glede davčnega donosa)
nadomesti predhodni davek na prodajo (v Sloveniji prometni
davek). V alternativnem primeru, če sistem davka na dodano
vrednost ni nevtralen (za davčni donos), morajo biti stopnje trošarin
določene tako, da ostanejo, po uvedbi davka na dodano vrednost
relativne cene proizvodov obdavčenih s trošarinami nespremenjene 12.

V času izdelave študije so bile na razpolago medsektorske tabele
za 1995. leto. Zato so za simulacijo učinkov davka na dodano
vrednost v 1996 narejene na tabeli nekatere dodatne spremembe
oziroma osvežitve16.
Analizirane značilnosti sistema davka na dodano vrednost so pri
nekaterih drobnejši sektorjih (disagregatih sektorjev, ki nastopajo
v medsektorski tabeli) zelo različne od povprečja celotnega
(agregatnega) sektorja. Ker so ti drobnejši sektorji v 26 (oziroma
27) sektorski tabeli skriti (agregirani) v večjih, so, s pomočjo
podatkov iz velike sektorske tabele17, podatkov iz zaključnih
računov in podatkov plačilnega prometa za 1996" , štirje sektorji
(transportne storitve, energetske surovine, sektor hrane, pijač in
tobačnih izdelkov ter sektor kemikalij in kemičnih izdelkov) so
disagregirani na po dva drobnejša sektorja. Transportne storitve
so razdrobljene na sektor PTT storitev in javni transport ter sektor
ostalih transportnih storitev. Sektor energetskih surovin je
razdrobljen na premog in ostalo. Kemikalije in kemični izdelki so
razdeljeni na sektor zdravil in sektor ostalih kemičnih izdelkov!
Celoten sektor hrane, pijač in tobačnih izdelkov pa je razdrobljen
na sektor hrane in, ločeno, na sektor tobačnih izdelkov in pijač.

Pri modelu davka na dodano vrednost so stopnje trošarin
določene tako, da sta analizirani obe alternativi. Da so torej cene
proizvodov obdavčenih s trošarinami po uvedbi sistema davka
na dodano vrednost enake dejanskim cenam, oziroma da so
relativne cene proizvodov obdavčenih s trošarinami nespremenjene po uvedbi novega sistema.
Ostali pogoji gospodarjenja. Od ostalih pogojev gospodarjenja
je v modelu potrebno eksplicitno specificirati ključne faktorske
cene, namreč mesečno nominalno (posojilno) obrestno mero,
stopnjo povečanja bruto mase plač in tečaja.

Storitve sektorja netržnih storitev niso input nobenega od ostalih
sektorjev, zato je pri analizi učinkov davka na dodano vrednost
sektor netržnih storitev izločen iz reprodukcijskega dela tabele.
Iz istega razloga obdavčitev (z davkom na dodano vrednost)
inputov v sektor netržnih storitev predstavlja obdavčitev trošenja
(po sektorjih) državne končne porabe.

Tuje izkušnje in teoretični razlogi kažejo, da je učinek uvedbe
davka na dodano vrednost na inflacijo odvisen pedvsem od
(ne)indeksiranosti stroškov dela in transferjev ter prilagodljivosti
denarne politike13. Zato je analiza indeksacije stroškov dela in
tečaja ključna za kratkoročne učinke uvedbe davka na dodano
vrednost. V osnovni varianti modela davka na dodano vrednost
(brez indeksacije) sta, po predpostavki, tečaj in obrestna mera
(strošek financiranja) enaka dejanskim vrednostim v ustreznem
letu, masa bruto plač pa bi (zaradi davka na dodatno vrednost),
po predpostavki, porasla za pet odstotnih točk več kot dejansko.
V alternativnih variantah sta tečaj oziroma bruto masa plač
indeksirana, masa plač oziroma tečaj torej spremljata povečanje
cen, ki bi ga povzročila uvedba davka na dodano vrednost.
Simulacija alternativnih variant kaže kratkoročne (neravnotežne)
učinke uvajanja davka na dodano vrednost, ki bi jih povzročila
indeksacija faktorskih cen.

Matrika tehničnih koeficientov za 1996 je ocenjena s pomočjo
spremembe sektorskih cen v razdobju 1995-1996. Matrika končne
porabe je dobljena z navadno RAS metodo tako, da so pri
spodnjem robu upoštevane dejanske agregatne vrednosti
končnega trošenja po komponentah končnega trošenja, pri levem
robu pa spremembe sektorskih cen in (znani) agregatni obseg
končnega trošenja. Vrstica dodane vrednosti (brez prometnega
davka) je osvežena s podatki iz bilanc uspeha (na podjetniški
ravni) za 1996. leto19.

"Glej,
naprimer, Bole(1995).
l5
Glej, Bole(1995)
"Osvežitve so analogne kot so opisane v Bole(1995).
17
Velika tabela ima 106 sektorjev.
" Podatke o bilancah uspeha in stanja in podatke o plačilnem prometu smo
dobili na razpolago od Agencije za plačilni promet in Davčne uprave.
" Podatke smo dobili na razpolago od Agencije za plačilni promet.

"12 Glej Cnossen(1992).
Glej, Bole(1995) in Cnossen(1992).
"Glej, Tait(1988) in Bole(1995).
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Kratkoročni dinamični (sezonski in ciklični) učinki davka so
ocenjeni s pomočjo podatkov plačilnega prometu za 1995. leto in
ocen efektivnih (osnovnih) davčnih stopenj, ki so dobljene s
pomočjo medsektorskega modela20. Podatke o plačilnem prometu
po podjetjih za vse mesece smo dobili na razpolago od Agencije
za plačilni promet. Podjetniški podatki so agregirani v enake
sektorje kot so analizirani v medsektorski tabeli.

Tabele In termini. Študija razlikuje osnovne, celotne, efektivne
osnovne in efektivne celotne davčne stopnje. Davčne stopnje, ki
so zakonsko določene za posamezne vrste proizvodov in storitev
so osnovne davčne stopnje. Ker inputi v proizvodnjo vsakega
produkta lahko vsebujejo davek plačan na predhodnih fazah,
bomo davek plačan v tekoči ali prehodnih fazah proizvodnje enote
proizvoda ali storitve konkretnega sektorja brez povračil imenovali
celotno davčno stopnjo. Neposredno plačan davek zmanjšan za
povračila davka na dodano vrednost, ki je plačan v ceni
reprodukcijskega materiala (iste proizvodne enote, sektorja) bomo
imenovali efektivni osnovni davek konkretne faze proizvodnje,
medtem ko bomo davek plačan v tekoči in vseh predhodnih fazah
proizvodnje zmanjšan za vsa ustrezna povračila imenovali
efektivno celotno davčno obremenitev. Če bo efektivna osnovna
obdavčitev ali efektivna celotna obdavčitev preračunana na enoto
produkta bomo govorili o efektivni osnovni oziroma efektivni celotni
davčni stopnji2'.

Variante analiziranega sistema na dodano vrednost. Z
modelom so simulirani sektorski učinki več oblik (variant) davka
na dodano vrednost. Variante so se med seboj razlikovale le v
načinu določitve stopenj trošarin in ostalih pogojev poslovanja
(indeksiranosti plač in tečaja). Ostali parametri sistema davka na
dodano vrednost so pri vseh simuliranih variantah enaki.
Za obe leti so najpreje ocenjeni učinki za osnovno obliko sistema
davka na dodano vrednost. Osnovna oblika davka na dodano
vrednost je ocenjena za dve inačici; pri prvi so stopnje trošarin
določene tako da so cene proizvodov in storitev obdavčenih s
trošarinami po uvedbi sistema davka na dodano vrednost
nespremenjene; pri drugi pa so stopnje trošarin določene tako,
da se pri ustreznih proizvodih cene sicer spremenijo po uvedbi
davka na dodano vrednost, vendar ostanejo nespremenjene
ustrezne relativne cene.

Ker so prikazani učinki večjega števila oblik sistema davka na
dodano vrednost, so v tabelah za vsako obliko neposredno
navedeni ključni parametri konkretno analizirane oblike davka
(leto simulacije, način določitve stopenj trošarin, indeksacija plač
in indeksacija tečaja). Za vsako od analiziranih oblik sistema davka
na dodano vrednost je v ločeni tabeli navedena agregatna davčna
izdatnost in inflacija. Spremembe sektorskih cen so za posamezna
obdobja prikazane v skupnih tabelah, tako da so kratkoročni
učinki indeksacije, cikličnega položaja gospodarstva ter strukture
povpraševanja na spremembe relativnih cen sektorsko
neposredno primerljivi.

Za vsako leto so nato ločeno ocenjeni učinki davka na dodano
vrednost
pri indeksaciji plač in ločeno pri indeksaciji tečaja. Učinki
v
sake od teh oblik sistema davka na dodano vrednost so dobljeni
'terativno, saj rast cen na drobno v modelu davka na dodano
vrednost
ni linearno odvisna od (enotne) mase bruto plač oziroma
te
čaja. Za vsako leto, ločeno za tečaj oziroma plače, sta ponovno
simulirani po dve inačici sistema davka na dodano vrednost. Inačici
sistema davka se med seboj razlikujeta le v načinu določitve
sto
Penj trošarin; pri prvi je nespremenjena raven cen s trošarinami
obdavčenih produktov, v drugi pa so stopnje trošarin določene
tako, da so nespremenjene ustrezne relativne cene.

V tabelah, kjer je prikazana davčna izdatnost, so vrednosti dane
v odstotkih bruto domačega produkta. Spremembe cen (v
primerjavi z dejanskimi vrednostimi) so prikazane s koeficienti
(nespremenjene cene so označene z 1.).

21

Bole(1995).
8

">a/1998
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Podroben opis definicij glej v Bole(1995).
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Tabela 1
(Osnovna varianta; relativne cene "trošarinskih" produktov nespremenjene)

Cene na drobno
Cene domačih proizvodov
Davčni donos
Bruto davčni donos
Trošarine
Bruto trošarine

1995

1996

13.9
14.2
12.9
14.4
2.8
2.9

13.6
14.2
11.7
13.2
2.4
2.5

Tabela 2
(Osnovna varianta; cene "trošarinskih" produktov nespremenjene)

Cene na drobno
Cene domačih proizvodov
Davčni donos
Bruto davčni donos
Trošarine
Bruto trošarine

1995

1996

12.7
13.1
12.7
14.2
2.3
2.4

12.4
13.2
11.5
13.1
2.0
2.0

Tabela 3
(Indeksacija plač; relativne cene "trošarinskih" produktov nespremenjene)

Cene na drobno
Cene domačih proizvodov
Davčni donos
Bruto davčni donos
Trošarine
Bruto trošarine

1995

1996

22.0
24.3
13.0
14.8
3.1
3.2

21.5
24.0
11.8
13.3
2.7
2.7

Tabela 4
(Indeksacija tečaja; relativne cene"trošarinskih" produktov nespremenjene)

Cene na drobno
Cene domačih proizvodov
Davčni donos
Bruto davčni donos
Trošarine
Bruto trošarine
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1995

1996

23.8
19.8
13.6
15.3
2.7
2.8

23.2
19.6
12.3
14.0
2.4
2.4
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Tabela 5
Učinki na sektorske cene
(Osnovna varianta; relativne cene "trošarinskih" produktov nespremenjene)

PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goziproizv.
Ribiškrproizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Teksti lije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina, papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve
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1995

1996

0.982
1.131
1.122
1.122
1.182
1.172
1.187
1.215
1.127
1.084
1.054
1.174
1.084
1.127
0.965
1.071
1.022
1.119
1.080
0.987
1.066
1.035
1.048
1.199
1.153
1.259
1.109
0.889
1.134

0.982
1.131
1.120
1.122
1.178
1.159
1.202
1.214
1.126
1.084
1.056
1.173
1.084
1.126
0.966
1.074
1.020
1.119
1.080
0.989
1.073
1.036
1.047
1.199
1.152
1.260
1.107
0.890
1.133
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Tabela 6
Učinki na sektorske cene
(Osnovna varianta; cene "trošarinskih proizvodov nespremenjene)

PTT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Teksti lije in tek. izdelki
•
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve
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1995

1996

0.978
1.131
1.119
1.122
1.176
1.172
1.187
1.213
1.000
1.083
1.054
1.173
1.083
1.000
0.964
1.070
1.016
1.118
1.079
0.986
1.066
1.034
1.046
1.197
1.152
1.240
1.105
0.889
1.133

0.977
1.130
1.118
1.121
1.173
1.159
1.202
1.213
1.000
1.084
1.056
1.171
1.083
1.000
0.965
1.073
1.014
1.118
1.079
0.988
1.072
1.034
1.045
1.197
1.152
1.241
1.104
0.890
1.132
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Tabela 7
Učinki na sektorske cene
(Indeksacija plač; relativne cene "trošarinskih" produktov nespremenjene)

PTT storitve
Proizvodnja zdavil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina, papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr. in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve
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1995

1996

1.069
1.211
1.214
1.240
1.287
1.283
1.319
1.326
1.223
1.164
1.125
1.265
1.154
1.223
1.029
1.145
1.100
1.197
1.147
1.060
1.136
1.112
1.149
1.300
1.267
1.382
1.210
0.980
1.234

1.065
1.208
1.210
1.236
1.280
1.267
1.333
1.322
1.220
1.160
1.124
1.259
1.151
1.220
1.027
1.144
1.094
1.194
1.145
1.060
1.139
1.109
1.144
1.298
1.263
1.379
1.205
0.978
1.230
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Tabela 8
Učinki na sektorske cene
(Indeksacija tečaja; relativne cene "trošarinskih" produktov nespremenjene)

PIT storitve
Proizvodnja zdravil
Proizvodnja hrane
Premog
Kmetijski in goz.proizv.
Ribiški proizvodi
Energetske surovine
Rude in kamnine
Pijače in tobak
Tekstilije in tek. izdelki
Usnje in usnjeni izdelki
Les in lesni izdelki
Lesovina,papir in karton
Koks, naftni derivati
Kemikalije,kemični izdelki
Izdelki iz gume in plastike
Drugi nekovinski minerali
Kovine in kovinski izdelki
Stroji in naprave
Elektr.in optična oprema
Vozila in plovila
Drugi proizv.predel.ind.
Električna energija,plin
Gradbena dela
Trgovske stor.,popravila
Gostinske storitve
Prometne storitve
Finančno posredništvo
Nepremičnine,najem in
druge tržne storitve'
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1995

1996

1.031
1.230
1.190
1.137
1.239
1.214
1.187
1.268
1.189
1.174
1.153
1.262
1.192
1.189
1.059
1.168
1.100
1.220
1.194
1.066
1.172
1.118
1.085
1.269
1.183
1.296
1.159
0.907
1.192

1.029
1.228
1.187
1.137
1.234
1.196
1.203
1.264
1.188
1.174
1.155
1.258
1.189
1.188
1.059
1.172
1.096
1.219
1.192
1.067
1.178
1.117
1.082
1.264
1.183
1.296
1.154
0.908
1.187
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Tabela 9
Dinamika relativnih sektorskih cen
95/1 95/2 95/3 95/4 95/5 95/6 95/7 95/8 95/9 95/10 95/11 95/12
PTT storitve

0.91 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.86 0.87

Proizvodnja zdravil

1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00

Proizvodnja hrane

1.04 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 0.99 1.00

Premog

1.04 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00

Kmetijski in goz.

1.09 1.08 1.09 1.08 1.09 1.06 1.08 1.08 1.07 1.11

Ribiški proizvodi

1.08 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07 1.10 1.09 1.06 1.08

1.08 1.09

Energetske surovine 1.10 1.05 1.05 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.03 1.05
Rude in kamnine

1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.07 1.14 1.13 1.11 1.13

Pijače in tobak

1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00

Tekstiiije in tek. izd.

1.00 1.06 1.06 1.06 1.05 1.04 1.02 1.06 1.06 1.05 1.04 1.06

Usnjeni izdelki

0.98 1.02 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.02 1.02 1.01 1.03

Les in lesni izdelki

1.09 1.14 1.14 1.13 1.15 1.15 1.15 1.16 1.14 1.15 1.14 1.16

Lesovina,papir in kar. 1.00 1.04 1.04 1.05 1.04 1.04 1.06 1.07 1.07 1.06 1.03 1.06
Koks,naftni derivati

1.04 1.10 1.09 1.09 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10 1.09 1.09 1.11

Kemikalije

0.89 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.86

Izd. iz gume in plast. 0.99 0.98 0.97 0.95 0.98 0.96 0.98 0.96 0.96 0.98 0.97 0.97
Drugi nekov. mineraliO.95 0.97 0.98 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.99 0.98 0.97 0.98
Kovine in kov. izdelkil .04 0.99 0.99 1.01
Stroji in naprave

1.03 0.99 1.02 1.01 1.04 1.06 1.04 1.01

1.00 0.97 0.98 0.97 0.99 0.97 1.01 1.01 1.01 0.99 0.99 0.99

Elektr. in opt.oprema 0.92 0.91 0.91 0.90 0.89 0.90 0.89 0.89 0.90 0.88 0.89 0.90
Vozila in plovila

8. maj 1998

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 0.99 0.99
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Tabela 9
(nadaljevanje)
95/1 95/2 95/3 95/4 95/5 95/6 95/7 95/8 95/9 95/10 95/11 95/12
Drugi p.predel.ind.

0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 0.97 0.96 0.97 0.96 0.95 0.95 0.97

Elektr. ener., plin

0.97 0.94 0.95 0.96 0.95 0.96 0.95 0.96 0.94 0.96 0.95 0.96

Gradbena dela

1.11 1.131.131.13 1.10 1.151.11 1.131.13 1.12 1.121.12

Trgov. stor.popravila 1.07 1.02 1.02 1.01 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.02 1.01 1.02
Gostinske storitve

1.16 1.13 1.12 1.13 1.14 1.12 1.14 1.13 1.12 1.14 1.12 1.16

Prometne storitve

1.03 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.98 0.97 0.99

Finančno posr.

0.82 0.79 0.79 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.79

Nepremičnine,

1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 0.99 1.01

najem in druge tržne storitve

poročevalec, št. 30
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tries ed. M. Gillis, C.S. Shoup in G.P.Sicat, The World Bank, 219233.
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Predloga zakona o

GEODETSKI
O

DEJAVNOSTI

(ZGeoD)

- EPA 467 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 16/4-1998 določila
besedilo:

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI,

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Aleš SELIŠKAR, direktor Geodetski uprave Republike
Slovenije

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

• Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/
74, 29/74 in 42/86),
• Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni
list SRS, št. 5/80 in 42/86).

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Zakon o geodetski službi ureja organizacijo izvajanja upravnih
nalog geodetske dejavnosti, ostali zakoni pa so materialni predpisi.
Z uveljavitvijo Zakona o geodetski dejavnosti bo prenehal veljati
le Zakon o geodetski službi, spremembe oziroma razveljavitve
drugih zakonov, ki sedaj tudi urejajo geodetsko dejavnost, pa
bodo uredili spremenjeni oziroma novi materialni predpisi.

Geodetska dejavnost zagotavlja osnovne podatke o prostoru in
nepremičninah, ki so podlaga za gospodarjenje s prostorom,
vodenje zemljiške politike, obdavčitev nepremičnin, evidentiranje
stvarnopravnih pravic na nepremičninah ter osnova za prostorsko
opredeljevanje podatkov, obrambne in druge namene.
Osamosvojitev Slovenije, reforma gospodarskega sistema,
spremenjeni lastninski odnosi, reorganizacija državne uprave in
uvedba lokalne samouprave, spremembe na področju davčna
politike ter reforme na področju gospodarjenja s prostorom
zahtevajo spremembe oziroma prilagoditev geodetske dejavnosti.

Navedeni zakoni so bili sprejeti pred več kot 20 leti in se niso
spreminjali, zato otežujejo posodabljanje geodetske dejavnosti
na upravnem in tehničnem področju. Dosedanja zakonodaja je
zadeve geodetske dejavnosti, ki so skupnega pomena za državo,
razdelila glede izvajanja nalog in njihovega financiranja med
republiško geodetsko upravo, občinske geodetske uprave in
geodetske delovne organizacije. Taka ureditev pa ne ustreza več
sedanjim razmeram, zlasti ne sistemu svobodne gospodarske
pobude na področju opravljanja geodetske dejavnosti.

Pretežni del geodetske dejavnosti trenutno ureja pet zakonov, in
sicer:
• Zakon o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76 in 42/86),
• Zakon o temeljni geodetski izmeri (Uradni list SRS, št. 16/74 in
42/86),
• Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/
86),
8. maj 1998

Neustreznost sedanje ureditve geodetske dejavnosti se kaže
zlasti v pomanjkanju pogojev in meril za opravljanje geodetskih
del, v nedosledni in nedorečeni razmejitvi oziroma določitvi nalog
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- državnih organov in nalog geodetskih podjetij z dovoljenjem, v
neenotnosti vodenja geodetskih postopkov in geodetskih evidenc
ter v pomanjkanju ustreznega nadzora.

geodetskih uprav pomeni uresničitev načela decentralizacije
državne uprave;
- del nalog geodetske službe (razvojne in določene strokovnotehnične naloge) bo izvajal Geodetski inštitut Slovenije kot javni
zavod na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o statusnem
preoblikovanju sedanjega Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo
FGG;
- za območje samoupravne lokalne skupnosti (občina, mestna
občina, pokrajina) se lahko oblikuje lokalno geodetsko službo,
ki bo izvajala geodetska dela (vzpostavitev, vodenje in
vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov ter izdelava geodetskih
izdelkov za potrebe samoupravne lokalne skupnosti), razen
tistih, za katere skrbi geodetska uprava, ter so pomembne za
vso državo. Lokalna geodetska služba bo lahko opravljala tudi
strokovno-tehnične, organizacijske in druge naloge geodetske
službe iz pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti, ki so
določene s tem zakonom, oziroma ki bodo določene z novimi
materialnimi predpisi, ki bodo urejali geodetsko dejavnost;
- naloge geodetske službe se opravljajo kot upravne naloge, kot
geodetske storitve in kot geodetska dela. Zaradi smotrnosti
bodo geodetske storitve in geodetska dela, ki so povezana
oziroma vplivajo na zbirke geodetskih podatkov in geodetske
izdelke in so naloga geodetske službe, izvajala geodetska
podjetja na podlagi dovoljenja geodetske uprave. Stranke naročijo
geodetske storitve in geodetska dela neposredno pri geodetskih
podjetjih, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev,
in šele po njihovem zaključku vložijo na območni geodetski
upravi zahtevo za evidentiranje nastalih sprememb v uradnih
evidencah. Območna geodetska uprava odloča o zahtevkih za
evidentiranje sprememb v uradnih evidencah v upravnem
postopku na prvi stopnji;
- zagotovljena je svobodna gospodarska' pobuda na področju
opravljanja geodetske dejavnosti. Dovoljenje za izvajanje
geodetskih storitev, ki so naloga geodetske službe, lahko pridobi
geodetsko podjetje, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje
in je vpisano v imenik geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici
Slovenije. Z zakonom so urejeni pogoji in postopek za pridobitev
dovoljenja in nadzor nad izvajanjem geodetskih storitev.
Svobodna gospodarska pobuda v zvezi z izvajanjem geodetskih
storitev na podlagi dovoljenja geodetske uprave pa ne zajema
svobodnega (tržnega) oblikovanja cen teh storitev in del, saj jih
morajo geodetska podjetja obračunavati v skladu z minimalnimi
tarifnimi pogoji za geodetske storitve, ki jih določa pristojna
inženirska zbornica s soglasjem Vlade Republike Slovenije;
- zaradi zagotavljanja strokovnosti opravljanja geodetske
dejavnosti, varovanja javnega interesa, interesov izvajalcev
geodetske dejavnosti in uporabnikov geodetskih del in storitev
je predpisano obvezno združevanje geodetov, ki v geodetskih
podjetjih opravljajo geodetska dela, v samostojno geodetsko
sekcijo Inženirske zbornice Slovenije;
- v zvezi z uveljavljanjem in varovanjem avtorskih pravic na
zbirkah geodetskih podatkov in geodetskih izdelkih, ki so
državnega pomena, je sprejeto načelo, da so vse avtorske
pravice na teh zbirkah podatkov in izdelkih v izključni in
neomejeni lasti Republike Slovenije. Upravljalec zbirk geodetskih
podatkov in geodetskih izdelkov državnega pomena je
geodetska uprava, ki je pristojna za izdajanje dovoljenj za njihovo
uporabo ter za obračunavanje tarif za uporabo zbirk geodetskih
podatkov in geodetskih izdelkov. Pravica do komercialne
uporabe geodetskih podatkov se pridobi na podlagi dovoljenja
in je odplačna;
- zakon uvaja dve formalni obliki nadzora nad izvajanjem
geodetske dejavnosti. Prva oblika je notranji nadzor v vsakem
geodetskem podjetju, ki ga izvede odgovorni geodet, preden
potrdi, da je geodetska storitev oziroma geodetsko delo
opravljeno v skladu s predpisi in normativi. Ta oblika nadzora je
obvezna, saj geodetsko podjetje ne sme izročiti naročniku
izdelka, ne da bi ga potrdil odgovorni geodet. Nadzor nad
izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske

Zakon o geodetski dejavnosti okvirno določa geodetsko dejavnost
in pogoje za njeno izvajanje, zlasti tistega dela geodetske
dejavnosti, ki je potreben za ugotovitev in evidentiranje uradnih
podatkov o nepremičninah in prostoru. Ustrezna zakonska ureditev
organizacije geodetske dejavnosti je tudi podlaga za pripravo
področnih materialnih zakonov, ki bodo uredili posamezne sklope
nalog geodetske dejavnosti.
2. CILJI ZAKONA
Cilji predlaganega zakona so zlasti:
- določitev geodetske dejavnosti in pogojev za opravljanje te
dejavnosti; vsebinski del geodetske dejavnosti bodo urejali
področni materialni zakoni;
- ureditev optimalne organizacije geodetske upravne službe,
upoštevajoč posebnosti njenega delovanja v smislu 2. odstavka
33. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94);
- opredelitev možnosti, da se v samoupravni lokalni skupnosti
oblikuje lokalna geodetska služba;
- zagotovitev izvajanja geodetskih storitev prek geodetskih
podjetij, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev,
in sicer tako, da se zagotovi njihova konkurenčnost in
enakopravnost;
- določitev pogojev za pridobitev dovoljenja za izvajanje
geodetskih storitev in postopek njegove pridobitve;
- določitev obveznosti geodetskih podjetij, ki pridobijo dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev, in zagotovitev strokovnega
izvajanja geodetskih "postopkov;
- zagotovitev združevanja geodetov v matični sekciji geodetov
pri Inženirski zbornici Slovenije;
*
- ureditev varovanja avtorskih pravic države na zbirkah
geodetskih podatkov in geodetskih izdelkih ter načina izdajanja
podatkov iz zbirk geodetskih podatkov in geodetskih izdelkov,
ukrepe za zaščito podatkov pred nedopustno uporabo ter
standardne izpise, prerise in potrdila ter način informiranja
uporabnikov o kakovosti podatkov.
3. NAČELA ZAKONA
Zakon temelji na naslednjih načelih:
- geodetska dejavnost je določena v najširšem smislu in odprto;
zajema geodetske meritve, opazovanja, kartiranje in druga dela
ter postopke, potrebne za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru ter za razmejitev zemljišč in drugih nepremičnin,
izdelovanje geodetske dokumentacije ter geodetska dela za
tehnične namene. V zakonu posamezna dela in postopki, ki so
geodetska dejavnost, niso taksativno našteta - uvrstitev
posameznega dela in postopka v geodetsko dejavnost določa
njegov namen. To omogoča, da se bodo v geodetsko dejavnost
lahko uvrstili tudi dela in postopki, ki na sedanji stopnji razvoja
opravljanja te dejavnosti še niso znani oziroma se še ne
uporabljajo;
- opravljanje tistega dela geodetske dejavnosti, ki zagotavlja
uradne podatke v zbirkah geodetskih podatkov in geodetskih
izdelkih na področju osnovnega geodetskega sistema,
evidentiranja nepremičnin, državne meje, uradne razdelitve
prostora oziroma zemljišč ter topografskega sistema, je v
pristojnosti geodetske službe. Njene naloge izvršuje geodetska
uprava kot državni upravni organ v sestavi ministrstva,
pristojnega za geodezijo;
- geodetsko upravo sestavljajo glavni urad s sedežem v Ljubljani
in območne geodetske uprave, organizirane po teritorialnem
načelu. Predlagana teritorialna organiziranost območnih
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ustrezna dejstva glede zemljišč, izdajajo potrdila in delujejo kot
izvedenci. Pri svojem delu so vezani na obvezna navodila organov
geodetske službe. Javno pooblastilo velja praviloma za območje
celotne dežele, ponekod pa le za posamezna območja. Pridobitev
javnega pooblastila je vezana na stroge pogoje glede izobrazbe,
prakse in strokovnega izpita.

dejavnosti, izvajanjem geodetske dejavnosti in geodetskih
storitev, pa bo z vidika državnega nadzora opravljal geodetski
inšpektor, ki bo začel izvajati ta nadzor z uveljavitvijo zakona.

4. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED

Nemški zvezni urad za geodezijo in kartografijo opravlja naloge
na področju enotnega referenčnega sistema države in kartografije
malih meril.

4.1 AVSTRIJA
V Avstriji je geodetska služba organizirana v Zveznem uradu za
meroslovje in geodezijo, ki je samostojen urad v sestavi Zveznega
ministrstva za gospodarske dejavnosti. Zvezni urad za meroslovje
in geodezijo ima štiri sektorje: za splošne zadeve, meroslovje in
izmere, zemljiški kataster in aerosnemanje. Zemljiškokatastrske
zadeve se izvajajo decentralizirano na 49 geodetskih uradih.
Geodetska dela, pomembna za državo, se opravljajo po posebnih
državnih programih (običajno letnih), katerih uresničevanje se
financira iz državnega proračuna.

4.3 ŠVICA
Na zvezni ravni obstajata dva upravna organa s področja
geodetske službe: Zvezna katastrska uprava in Zvezni urad za
topografijo. V njuno pristojnost sodi priprava predpisov, programov
geodetskih del, skrb za izvajanje teh programov, opravljanje
državnih izpitov, upravni nadzor, izvajanje aerosnemanja itd. Na
ravni kantonov so organizirane kantonalne geodetske uprave, ki
skrbijo za pripravo predpisov v skladu z zveznimi predpisi, za
izvajanje programov geodetskih del v sodelovanju z Zvezno
katastrsko upravo in občinami, nadzorujejo delovanje pooblaščenih
geodetskih birojev, opravljajo pa tudi posamezna strokovnooperativna dela v zvezi s temeljnimi geodetskimi mrežami nižjih
redov ter preglednimi načrti. Ostala strokovno-operativna dela, ki
jih ne izvajajo kantonalne geodetske uprave, se oddajo v izvedbo
z razpisom, kjer lahko konkurirajo zasebni inženirsko-geometrski
biroji.

Geodetski uradi vodijo in vzdržujejo zemljiški kataster. Njihove
naloge so zlasti pridobivanje osnovnih geodetskih podatkov, delna
in splošna vzpostavitev mejnega katastra, prevzemanje podatkov
po izvršenih agrarnih operacijah in druga uradna dejanja v zvezi
s katastrom.
Za izvajanje storitev zemljiškega katastra (prenos katastrskih
meja v naravo, parcelacija, dajanje strokovnih mnenj, zastopanje
strank v katastrskih zadevah) so pooblaščeni geodetski
strokovnjaki. Pooblastilo se podeli za določeno območje,
posamezne storitve pa se lahko izvajajo na območju celotne
države. Storitve se zaračunavajo po tarifi, ki jo predpiše
ministrstvo.

Za večja mesta obstajajo mestne geodetske uprave, ki opravljajo
naslednje naloge: izdelava in vzdrževanje zemljiškega katastra,
katastra komunalnih vodov ter posamezne storitve, vezane na
navedene katastre. Na območjih, kjer ni mestnih geodetskih uprav,
opravljajo naloge vzdrževanja zemljiškega katastra in storitve v
zvezi z njim zasebni inženirsko-geometrski biroji (teh je 260). Ti
imajo pooblastilo za izvajanje del, ki se nanašajo na zemljiški
kataster, geodetsko mrežo nižjih redov, pregledne načrte ter za
izdajanje podatkov. Za izvedbo navedenih del in za izdajanje
podatkov so predpisane enotne cene. Vodja biroja je imenovan za
štiri leta in mora imeti zvezni geometrski patent, to je državni
strokovni izpit.

Poleg zasebnih pooblaščencev lahko dobijo podobna pooblastila
tudi mestni izmeritveni uradi, če imajo zaposlenega usposobljenega
geodetskega strokovnjaka s strokovnim izpitom. Trenutno deluje
12 mestnih izmeritvenih uradov s posebnimi pooblastili.
Pogoji za pridobitev pooblastila so zahtevni - nanašajo se zlasti
na strokovno usposobljenost, ki se izkazuje s posebnim izpitom
in delovnimi izkušnjami. Pooblastilo podeli na zahtevo Zvezno
ministrstvo za trgovino in obnovo po predhodno pridobljenem
mnenju inženirske zbornice in deželnega glavarja.

5. SKLADNOST ZAKONA Z UREDBAMI IN
SMERNICAMI EVROPSKE UNIJE

4.2 NEMČIJA
Po nemški ustavi (temeljnem zakonu) je zakonodaja s področja
geodetske dejavnosti v pristojnosti dežel. Pristojnosti na področju
geodetske službe so razdeljene na tri ravni:
organi prve stopnje (izmeritveni in katastrski uradi) delujejo na
območju mesta ali okraja in vodijo zemljiški kataster, skrbijo za
vzpostavitev, vzdrževanje in obnovo trigonometričnih točk, za
izpeljavo katastrskih meritev, sodelujejo pri geodetski izmeri, zlasti
pri vzpostavitvi temeljne topografske karte 1: 5 000, opravljajo pa
tudi posebne geodetske storitve za občine.

5.1. Organizacija geodetske dejavnosti ni urejena z uredbami,
direktivami ali s smernicami Evropske unije. Države samostojno
določijo obliko organiziranosti geodetske dejavnosti.
5.2. Direktiva 96/9/EC Evropskega parlamenta in sveta o pravnem
varstvu podatkovnih baz (Official Journal of the European Communities 77/20 z dne 27. marca 1996)
Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o pravnem varstvu
podatkovnih baz ureja pravno varstvo podatkovnih baz.
Podatkovna baza je avtorsko varovana, če je originalna - zbirka
del ali materialov glede na izbiro ali razporeditev podatkov - in
predstavlja avtorjevo intelektualno stvaritev. Po določilu 4. odstavka
3. člena direktive pripadajo materialne avtorske pravice na
podatkovni bazi (če ni drugače določeno) delodajalcu, če je bazo
ustvaril delavec pri izpolnjevanju svojih dolžnosti ali po navodilih
delodajalca.

Višji izmeritveni in katastrski organi nadzorujejo delo izmeritvenih
in katastrskih uradov ter pooblaščenih inženirjev, izdajajo navodila
za izvedbo nalog, skrbijo za izobraževanja in usposabljanje ter
so pristojni za strokovne izpite.
Najvišji izmeritveni in katastrski organ rešuje splošna in temeljna
vprašanja, pripravlja predpise, izdaja izvršilne predpise in navodila
ter izvaja nadzor nad delom nižjih organov.

Sami podatki, zajeti v zbirko, niso avtorsko zaščiteni. Direktiva
zato uvaja novo "sui generis" pravico - pravico prepovedi
nedopustnega zajemanja podatkov za komercialne namene iz

V vseh deželah delujejo izmeritveni inženirji z javnimi pooblastili. V
okviru javnih pooblastil opravljajo katastrske meritve, ugotavljajo
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podatkovnih baz. S to pravico se zavaruje ustvarjalca podatkovne
baze pred odtujitvijo rezultatov njegovih finančnih in profesionalnih
investicij. Uporaba podatkov je dopustna samo na podlagi
dovoljenja lastnika podatkovne baze, ki pa mora v določenih
primerih (ko gre za javno dostopno podatkovno bazo, ki jo je
vzpostavil oblastni organ, drug javnopravni subjekt ali organizacija
z monopolnim položajem) dopustiti zajem podatkov za
komercialne namene pod enakimi in poštenimi pogoji vsakomur.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta zakon ureja geodetsko dejavnost in določa pogoje za opravljanje
te dejavnosti, naloge, organizacijo in izvajanje nalog geodetske
službe, izdajanje in uporabo geodetskih podatkov ter inšpekcijsko
nadzorstvo.

Glede podatkovnih baz, ki nastajajo v okviru nalog državne uprave,
je vprašanje, ali je tovrstna zaščita sploh upravičena, ker se
njihova vzpostavitev financira iz javnih sredstev. Namen teh
podatkovnih baz ni komercialne, temveč javne narave, zato je
treba urediti njihovo zaščito pred nedovoljeno uporabo v
komercialne namene. Podatki, ki jih te baze vsebujejo, namreč ne
smejo neodplačno služiti pridobitnim interesom ozkega kroga
subjektov. Zato je treba te podatkovne baze zavarovati tako, da
služijo javnim namenom, zaradi katerih so bile vzpostavljene,
komercialna uporaba pa mora temeljiti na načelu odplačnosti, pri
čemer je treba zagotoviti enake in poštene pogoje za vse
zainteresirane subjekte.

2. člen
(1) Geodetska dejavnost so geodetske meritve, opazovanja,
kartiranje in druga dela ter postopki, potrebni za evidentiranje
podatkov o nepremičninah in prostoru (v nadaljnjem besedilu:
geodetski podatki) ter za razmejitev zemljišč in drugih
nepremičnin, izdelovanje geodetske dokumentacije (v nadaljnjem
besedilu: geodetski izdelki) ter geodetska dela za tehnične
namene.
(2) Geodetsko dejavnost opravljajo geodetska uprava, javni
zavod, gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki.

6. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

II. GEODETSKA SLUŽBA

Uveljavitev zakona ne bo imela finančnih posledic, saj gre za
organizacijski zakon, ki ne določa novih nalog geodetske
dejavnosti.

1. Naloge geodetske službe
3. člen

Ob reorganizaciji državne uprave so bile s 1/1-1995 prenesene
pristojnosti na področju geodetske službe iz takratnih občin na
državo. 46 občinskih geodetskih uprav je bilo združenih z
Republiško geodetsko upravo v enotno Geodetsko upravo
Republike Slovenije. V zvezi s prenosom pristojnosti so bile
potrebne organizacijske spremembe, ki so zahtevale dodatna
sredstva predvsem v zvezi z zagotavljanjem materialnih pogojev
za delovanje geodetske službe. Prenos vseh nalog ter zagotovitev
materialnih pogojev je izvedena v celoti. V zakonu predlagana
ureditev organizacije geodetske službe je enaka obstoječi notranji
organizaciji Geodetske uprave Republike Slovenije, zato
uveljavitev zakona na tem področju ne bo imela dodatnih finančnih
posledic.

(1) Geodetska služba je del geodetske dejavnosti, ki zagotavlja
uradne podatke v zbirkah geodetskih podatkov ter geodetskih
izdelkih na področjih osnovnega geodetskega sistema,
evidentiranja nepremičnin, državne meje, uradne razdelitve
prostora oziroma zemljišč ter topografskega in kartografskega
sistema, izdajanje geodetskih podatkov in geodetskih izdelkov
ter druge naloge, ki jih določi zakon.
(2) Naloge geodetske službe se opravljajo kot upravne naloge,
kot geodetske storitve in kot geodetska dela.
4. člen
(1) Upravne naloge geodetske službe so naloge, ki se izvajajo po
pravilih splošnega upravnega postopka in druge upravne,
organizacijske in administrativne naloge.
(2) Geodetske storitve so dela in postopki, s katerimi se ugotavljajo
podatki o nepremičninah in prostoru, potrebni za evidentiranje
nepremičnin, za pripravo podlag za posege v prostor ter za
urejanje mej nepremičnin in za druge namene, ki so podlaga za
upravno odločanje. Geodetske storitve se izvedejo na zahtevo
stranke ali po uradni dolžnosti na način in po postopkih, ki jih
določa zakon.
(3) Geodetska dela obsegajo vzpostavitev, vodenje in
vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov ter izdelavo geodetskih
izdelkov.

Zakon ustanavlja Geodetski inštitut Slovenije, vendar gre dejansko
le za preoblikovanje že obstoječega Inštituta za geodezijo in
fotogrametrijo FGG. Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG
že danes več kot polovico dejavnosti opravlja po pogodbah z
Geodetsko upravo Republike Slovenije. Preoblikovanje v
Geodetski inštitut Slovenije bo zato pomenilo le drugačen način
financiranja v enaki višini sredstev, kot se že danes zagotavljajo
v proračunu Republike Slovenije. Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG razpolaga s svojimi prostori, strokovnim
kadrom in ustrezno opremo ter ima že danes status javnega
zavoda. Zato tudi ustanovitev Geodetskega inštituta ne bo
zahtevala dodatnih finančnih sredstev.

5. člen

Skoraj vsa geodetska dela in geodetske storitve že izvajajo
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, zato
tudi na tem področju ni pričakovati finančnih posledic po uveljavitvi
zakona.

(1) Izvajanje nalog geodetske službe zagotavlja ministrstvo,
pristojno za geodetske zadeve.
(2) Upravne, organizacijske in strokovno-tehnične naloge
geodetske službe opravlja geodetska uprava v sestavi ministrstva
iz prejšnjega odstavka, razvojne in določene strokovno-tehnične
naloge pa opravlja Geodetski inštitut Slovenije kot javni zavod na
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
(3) Določene strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju
topografskega in kartografskega sistema za potrebe obrambe
države opravlja v sodelovanju z geodetsko upravo ministrstvo,

Opozoriti pa je potrebno, da bodo potrebna znatna dodatna
finančna sredstva za posodobitev obstoječih ter vzpostavitev
manjkajočih geodetskih evidenc, vendar pa to niso finančne
posledice zakona o geodetski dejavnosti, temveč bodo to
posledice posebnih materialni predpisov in posledica izpolnjevanja
pogojev za priključitev evropski uniji.
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- obdeluje, shranjuje, izdaja in izkazuje geodetske podatke ter
shranjuje in izdaja geodetske izdelke;
- vodi geodetske upravne postopke in odloča na prvi stopnji;
- opravlja druge naloge, ki jih določi glavni urad.
(2) V geodetskih upravnih postopkih na prvi stopnji odloča vodja
območne geodetske uprave.

pristojno za obrambo.
(4) Določena geodetska dela, razen tistih za katere skrbi
geodetska uprava, izvaja na območju samoupravne lokalne
skupnosti lokalna geodetska služba.
2. Geodetska uprava
6. člen

3. Geodetski inštitut Slovenije

(1) Geodetsko upravo sestavljajo glavni urad in območne
geodetske uprave, ustanovljene za posamezno območje.
(2) Sedež geodetske uprave je v Ljubljani.

12. člen
(1) Geodetski inštitut Slovenije je pravna oseba in posluje v skladu
s predpisi, ki veljajo za javne zavode, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(2) Sedež Geodetskega inštituta Slovenije je v Ljubljani.

7. člen
(1) Območne geodetske uprave so teritorialne enote geodetske
uprave, ki odločajo v upravnih zadevah na prvi stopnji.
(2) Območne geodetske uprave, njihova območja in sedeže določi
Vlada Republike Slovenije.
(3) Območne geodetske uprave imajo lahko izpostave kot notranje
organizacijske enote. Izpostave, njihova območja in naloge se
določijo v aktu, ki ureja notranjo organizacijo geodetske uprave.

13. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti Geodetskega inštituta
Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
14. člen
(1) Geodetski inštitut Slovenije izvaja naslednje razvojne in
strokovno-tehnične naloge geodetske službe:
- vodi osnovni geodetski sistem;
- vodi državne topografske in kartografske baze podatkov ter
baze podatkov o nepremičninah;
- vodi izvedbene projekte s področja osnovnega geodetskega
sistema, kartografije in evidentiranja nepremičnin;
- opravlja razvojno-raziskovalno dejavnost.
(2) Geodetski inštitut Slovenije opravlja naloge iz 1. odstavka
tega člena kot javno službo.
(3) S soglasjem ustanovitelja lahko Geodetski inštitut Slovenije
opravlja tudi druge dejavnosti. Te dejavnosti opravlja Geodetski
inštitut Slovenije kot lastno oziroma komercialno dejavnost.
(4) Geodetski inštitut Slovenije opravlja naloge iz 1. odstavka
tega člena v imenu in za račun Republike Slovenije, druge naloge
s področja opravljanja geodetske dejavnosti pa opravlja v lastnem
imenu in za svoj račun.

8. člen
(1) Direktor geodetske uprave vodi tudi delo glavnega urada.
(2) Direktor geodetske uprave ima dva namestnika.
(3) Namestnika direktorja geodetske uprave imenuje in razrešuje
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
geodetske zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
(4) Namestnika imata položaj državnega podsekretarja.
9. člen
Območno geodetsko upravo vodi vodja geodetske uprave, ki ga
na predlog direktorja geodetske uprave imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije.
10. člen
Glavni urad geodetske uprave opravlja naslednje upravne,
organizacijske in strokovno-tehnične naloge:
- organizira delo območnih geodetskih uprav, opravlja nadzor
nad njihovim delom ter zagotavlja enotno izvajanje nalog
geodetske službe;
- usmerja razvojne naloge s področja geodetske službe;
- pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti;
- skrbi za izvajanje mednarodnih obveznosti s področja geodetske
službe;
- skrbi za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih
podatkov ter za izdelavo geodetskih izdelkov;
- obdeluje, shranjuje, izdaja in izkazuje geodetske podatke ter
shranjuje in izdaja geodetske izdelke;
- skrbi za izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske
uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje
geodetskih storitev;
- vodi imenik geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje
geodetskih storitev, in nadzira njihovo delo;
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.

15. člen
(1) Geodetski inštitut Slovenije je za svoje delo odgovoren ministru.
(2) Delo Geodetskega inštituta Slovenije nadzira glavni urad
geodetske uprave.
(3) Za obveznosti iz nalog, ki jih izvaja Geodetski inštitut Slovenije
kot javno službo, jamči Republika Slovenija s sredstvi iz
proračuna, za obveznosti iz lastne oziroma komercialne dejavnosti
pa jamči Geodetski inštitut Slovenije s prihodki iz lastne oziroma
komercialne dejavnosti.
4. Lokalna geodetska služba
16. člen
(1) Lokalna geodetska služba opravlja strokovno-tehnične,
organizacijske in druge naloge geodetske službe iz pristojnosti
samoupravne lokalne skupnosti in zagotavlja izvajanje geodetskih
del za potrebe samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Sredstva za delo, opremo in naloge lokalne geodetske službe
iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz proračuna
samoupravne lokalne skupnosti in iz drugih sredstev.

11. člen
(1) Območna geodetska uprava opravlja naslednje upravne in
strokovno-tehnične naloge:
- vzpostavlja, vodi in vzdržuje zbirke geodetskih podatkov;
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23. člen

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GEODETSKE
DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE NALOG GEODETSKE
SLUŽBE

(1) Imenik geodetov vsebuje podatke, ki so potrebni za
pridobivanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz tega zakona,
in sicer:
1. ime in priimek;
2. rojstne podatke;
3. stalno prebivališče;
4. strokovni ali znanstveni naziv;
5. podatke o opravljenem izpitu iz geodetske stroke;
6. identifikacijsko številko;
7. podatke o izrečenih disciplinskih ukrepih.
(2) V imenik geodetov vpisani geodet mora pristojni inženirski
zbornici sporočiti spremembo podatkov, ki se vpisujejo v imenik,
v 15 dneh po nastanku spremembe.
(3) Imenik geodetov vsebuje osebne podatke, zato je treba z njim
ravnati v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov, v imenik
geodetov pa ima pravico do vpogleda le tisti, ki izkaže pravni
interes.

1. Opravljanje geodetske dejavnosti
17. člen
(1) Geodetsko dejavnost lahko opravlja geodetsko podjetje.
(2) Geodetsko podjetje po tem zakonu je gospodarska družba ali
samostojni podjetnik posameznik, če ima gospodarska družba v
sodni register vpisano, samostojni podjetnik posameznik pa v
sodni register vpisano oziroma pri pristojni davčni upravi priglašeno
dejavnost geodetskega opazovanja, meritev in kartiranja.
18. člen
Tuje pravne osebe lahko opravljajo geodetsko dejavnost pod
pogoji, ki jih določajo zakoni in meddržavni sporazumi.
19. člen

2. Izvajanje geodetskih storitev in geodetskih del

(1) Geodetsko podjetje lahko začne opravljati geodetsko
dejavnost, ko je vpisano v imenik geodetskih podjetij pri pristojni
inženirski zbornici in ko ima zagotovljeno sodelovanje najmanj
ene osebe, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za
odgovornega geodeta.
(2) Geodetsko podjetje dobi ob vpisu v imenik geodetskih podjetij
identifikacijsko številko.
(3) Geodetsko podjetje mora uporabljati identifikacijsko številko v
enotnem žigu geodetskih podjetij.
(4) Vsebino in obliko enotnega žiga geodetskih podjetij določi
pristojna inženirska zbornica v soglasju z ministrom.

24. člen
(1) Geodetska uprava lahko odda izvajanje geodetskih storitev
in geodetskih del geodetskemu podjetju, ki izpolnjuje pogoje,
predpisane s tem zakonom.
(2) Za izvedbo posameznih geodetskih del, katerih izvajanje traja
po svoji naravi več kot eno leto oziroma njihovo izvajanje zahteva
znatna vlaganja v posebno opremo, se lahko sklene večletna
pogodba, če je bil izvajalec izbran na javnem razpisu.
25. člen

20. člen

(1) Geodetske storitve lahko izvajajo le geodetska podjetja, ki
pridobijo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev (v
nadaljevanju: dovoljenje) na način in po postopku, določenem s
tem zakonom.
(2) Kadar izvajanje geodetskih storitev ni zagotovljeno na podlagi
dovoljenja, jih izvaja krajevno pristojna območna geodetska
uprava.

(1) Geodetsko podjetje mora za vsak geodetski izdelek, ki ga
izdeluje, ter za vsako geodetsko dejavnost, ki jo opravlja,
imenovati odgovornega geodeta.
(2) Odgovorni geodet je odgovoren za skladnost izdelanega
geodetskega izdelka oziroma za skladnost opravljene geodetske
dejavnosti s predpisi, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in
podpisom na vseh zaključenih sestavinah geodetskega izdelka
oziroma druge dokumentacije, ki je v zvezi z opravljeno geodetsko
dejavnostjo.
(3) Odgovorni geodet je lahko posameznik, ki je vpisan v imenik
geodetov pri pristojni inženirski zbornici.

26. člen
(1) Dovoljenje lahko pridobi geodetsko podjetje, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- da je vpisano v imenik geodetskih podjetij;
- da ima sklenjeno zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo v
zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti utegnilo povzročiti
strankam ali tretjim osebam, in sicer do višine najmanj 10.000.000
tolarjev;
- da ima zaposlena ali na drug način angažirana najmanj dva
delavca, vpisana v imenik geodetov, ki izpolnjujeta pogoje za
opravljanje dejanj, ki so podlaga za upravno odločanje po
ustreznih predpisih;
- da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in prostori, ki
omogočajo opravljanje dejavnosti in poslovanje s strankami.
(2) Ustrezno tehnično opremo in prostore, ki omogočajo
opravljanje dejavnosti in poslovanje s strankami, ugotovi pristojna
inženirska zbornica ter o tem izda potrdilo.

21. člen
(1) V imenik geodetov se lahko vpiše posameznik, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
- da ima v Republiki Sloveniji končan najmanj visokošolski
strokovni študij geodezije ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo ustreznega visokošolskega
strokovnega študija geodezije;
- da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po končanem
univerzitetnem študiju geodezije oziroma pet let delovnih izkušenj
po končanem visokošolskem strokovnem študiju geodezije;
- da ima pri pristojni inženirski zbornici opravljen izpit iz geodetske
stroke;
- da je član pristojne inženirske zbornice.'
(2) Program in način opravljanja izpita iz geodetske stroke
predpiše minister.

27. člen
(1) Postopek za pridobitev dovoljenja se uvede na zahtevo
geodetskega podjetja. Geodetsko podjetje vloži zahtevo pri
geodetski upravi. Zahtevi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz 26. člena tega zakona.
(2) Dovoljenje izda direktor geodetske uprave z odločbo, zoper
katero je dovoljena pritožba.

22. člen
Posameznik dobi ob vpisu v imenik geodetov identifikacijsko
številko, ki je nanj trajno vezana, in jo sme uporabljati samo skupaj
z enotnim žigom geodetskega podjetja.
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28. člen

3. Združevanje geodetov

(1) Dovoljenje se izda geodetskemu podjetju za celotno območje
Republike Slovenije za nedoločen čas.
(2) Z odločbo o izdaji dovoljenja se določi tudi območje, na katerem
je geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, dolžno opravljati
geodetske storitve in opraviti dejanja v predpisanih rokih ter
predlagati ustrezne rešitve.
(3) Geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, vpiše geodetska
uprava v imenik.

33. člen
(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa
ter varstva tretjih oseb na področju izvajanja geodetske dejavnosti
se geodeti združujejo v pristojni inženirski zbornici.
(2) Predpisi o inženirski zbornici se uporabljajo glede vseh
vprašanj, ki so v zvezi s skrbjo za strokovni razvoj geodetske
dejavnosti, zagotavljanja skupnih pogojev za delo geodetov in
zastopanosti njihovih interesov ter izvajanja strokovnega
nadzorstva nad delom geodetskih podjetij in vprašanj, ki so v
zvezi z vpisi v imenik geodetskih podjetij, vsebinami podatkov, ki
se vpisujejo v imenik geodetov, sporočanjem sprememb podatkov,
načinu in postopku vpisa v ta imenik in izbrisa iz njega ter
disciplinskimi ukrepi, razen tistih, ki so s tem zakonom urejena
drugače.

29. člen
(1) Dovoljenje preneha:
- z odvzemom;
- po zakonu;
- z izjavo o prenehanju izvajanja geodetskih storitev.
(2) Dovoljenje se odvzame z odločbo:
- če geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, ne izpolnjuje
pogojev iz 1. odstavka 20. člena ter 3. in 4. alinee 26. člena tega
zakona;
- če geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, ne izvaja svojih
obveznosti v skladu z dovoljenjem.
O odvzemu dovoljenja odloča direktor geodetske uprave. Zoper
odločbo o odvzemu dovoljenja je dovoljena pritožba.
(3) Dovoljenje preneha po zakonu:
- z dnem uvedbe stečajnega postopka zoper geodetsko podjetje,
ki je pridobilo dovoljenje;
- ko se ugotovi, da geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje,
ne izpolnjuje pogojev iz 1. in 2. alinee 26. člena tega zakona.
(4) O prenehanju dovoljenja po zakonu ali v primeru, ko geodetsko
podjetje poda izjavo o prenehanju izvajanja geodetskih storitev,
izda direktor geodetske uprave ugotovitveno odločbo, zoper
katero je dovoljena pritožba.
(5) Geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, lahko iz
utemeljenih razlogov na lastno zahtevo in na podlagi sklepa
direktorja geodetske uprave začasno preneha z izvajanjem
geodetskih storitev, za katere je pridobilo dovoljenje.

34. člen
Pristojna inženirska zbornica zagotavlja enakopravno in
enakovredno zastopanje geodetov z drugimi strokami, ki so
združene v njej, v njenih organih tako, da na način in pod pogoji,
ki jih določa njen statut ter v rokih, ki jih določa ta zakon, ustanovi
matično sekcijo geodetov.
IV. GEODETSKI PODATKI
1. Zagotavljanje podatkov
35. člen
(1) Za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih
podatkov se potrebni podatki lahko pridobijo iz obstoječih zbirk
podatkov. Državni organi in organi samoupravnih lokalnih
skupnosti, ki vodijo zbirke podatkov, so dolžni geodetski upravi
na njeno zahtevo posredovati podatke iz teh zbirk proti plačilu
materialnih stroškov.
(2) Za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih
podatkov se potrebni osebni podatki: ime in priimek, rojstni datum, stalno prebivališče, (davčna številka) in EMŠO pridobijo iz
centralnega registra prebivalstva, podatki o lastniku nepremičnin
pa iz zemljiške knjige, ter postanejo sestavni del te zbirke.
Posameznika o uporabi teh podatkov ni treba posebej seznanjati.

30. člen
(1) Urejanje mej nepremičnin in druga dela ter postopke, ki so
podlaga za upravno odločanje, lahko opravlja le tisti geodet, ki je
vpisan v imenik geodetov in izpolnjuje predpisane pogoje za
opravljanje dejanj v upravnem postopku, ima najmanj tri leta
delovnih izkušenj na področju zemljiškega katastra ter uspešno
opravljen preizkus znanja.
(2) Preizkus znanja za opravljanje dejanj iz prvega odstavka
tega člena se opravi v skladu s predpisi o splošnem upravnem
postopku.
(3) Evidenco o geodetih, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejanj,
ki so podlaga za upravno odločanje, vodi geodetska uprava.

2. Varovanje, izdajanje in uporaba podatkov
36. člen
(1) Avtorska pravica na zbirkah geodetskih podatkov in
geodetskih izdelkih, ki so avtorska dela, je zavarovana v skladu
z zakonom.
(2) Šteje se, da so materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorja na zbirkah geodetskih podatkov in geodetskih izdelkih
državnega pomena, ki so avtorska dela in jih ustvarijo zaposleni
v državnih organih, ob nastanku izključno in neomejeno prenesene
na Republiko Slovenijo.
(3) Če pravna ali fizična oseba, ki ni zaposlena pri državnem
organu, ustvari na podlagi dovoljenja ali pogodbe z Republiko
Slovenijo zbirko geodetskih podatkov ali geodetski izdelek, ki je
avtorsko delo, se šteje, da so materialne avtorske pravice in
druge pravice avtorja na tem avtorskem delu ob nastanku izključno
in neomejeno prenešene na Republiko Slovenijo.
(4) Upravljalec zbirk geodetskih podatkov in geodetskih izdelkov
iz 3. člena tega zakona je geodetska uprava.

31. člen
(1) Geodet, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejanj, ki so podlaga
za upravno odločanje in je vpisan v evidenco pri geodetski upravi,
se izkazuje z geodetsko izkaznico.
(2) Geodetsko izkaznico izda geodetska uprava.
(3) Vsebino, obliko in način izdajanja geodetske izkaznice predpiše
minister.
32. člen
Pristojna inženirska zbornica s soglasjem Vlade Republike
Slovenije določa minimalne tarifne pogoje za geodetske storitve.
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(2) Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita
za geodetskega inšpektorja predpiše minister.

37. člen
(1) Naročnikom se izdajajo izpisi, prerisi, kopije in potrdila iz zbirk
geodetskih podatkov ter geodetski izdelki.
(2) Če obsega zbirka geodetskih podatkov tudi osebne podatke,
se smejo osebni podatki posredovati hkrati z geodetskimi podatki
drugim uporabnikom samo, če izkažejo pravni interes.
Posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, o
posredovanju osebnih podatkov ni treba posebej seznanjati.
(3) Naročnikom se izdajajo potrdila iz zbirk geodetskih podatkov
in overjajo načrti proti plačilu taks v skladu z zakonom o upravnih
taksah.
(4) Geodetski podatki, razen podatkov iz prejšnjega odstavka
tega člena, in geodetski izdelki, se plačujejo po Uredbi o tarifah za
izdajanje geodetskih podatkov, ki jo na predlog ministra sprejme
Vlada Republike Slovenije.
(5) Uporaba podatkov iz zbirk geodetskih podatkov in geodetskih
izdelkov za javno objavo je dopustna samo na podlagi dovoljenja
direktorja geodetske uprave in samo pod pogoji, določenimi v
dovoljenju.

43. člen
Geodetski inšpektor nadzoruje zlasti:
- ali geodetsko podjetje izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske
dejavnosti, določene s tem zakonom;
- ali geodetsko podjetje opravlja geodetsko dejavnost v skladu z
zakoni ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi;
- ali se geodetske storitve, ki jih izvajajo geodetska podjetja,
izvajajo v skladu z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev;
- ali geodetsko podjetje izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja
za izvajanje geodetskih storitev;
- ali se podatki iz zbirk geodetskih podatkov in izdelki geodetske
službe uporabljajo pravilno.
44. člen
(1) Geodetski inšpektor uporablja pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora predpise splošnega upravnega postopka.
(2) Geodetski inšpektor lahko odloča brez zaslišanja strank, če
je dejansko stanje nedvoumno ugotovljeno.

38. člen
(1) Uporaba podatkov iz zbirk geodetskih podatkov in geodetskih
izdelkov za komercialne namene je dopustna samo na podlagi
dovoljenja direktorja geodetske uprave za namen, za katerega je
naročnik zaprosil.
(2) Uporaba podatkov za komercialne namene je vsaka uporaba,
katere namen je pridobivanje dobička.
(3) Dovoljenja za komercialno uporabo izdaja direktor geodetske
uprave pod enakimi pogoji za vse zainteresirane pravne in fizične
osebe.
(4) Za uporabo podatkov iz zbirk geodetskih podatkov in
geodetskih izdelkov za komercialne namene plača naročnik
nadomestilo po tarifah, določenih v uredbi iz 4. odstavka 37. člena
tega zakona.

45. člen
Geodetski inšpektor z odločbo:
a) odredi odpravo kršitev zakona in drugih predpisov s področja
geodetske dejavnosti in geodetske službe v določenem roku;
b) prepove geodetskemu podjetju, ki je pridobilo dovoljenje,
začasno, največ za tri mesece, izvajanje geodetskih storitev:
če nima imenovanega odgovornega geodeta;
če nima zaposlena ali na drug način angažirana najmanj dva
delavca, vpisana v imenik geodetov, ki izpolnjujeta pogoje za
opravljanje dejanj, ki so podlaga za upravno odločanje;
če ne izvaja geodetskih storitev v skladu z dovoljenjem;
c) prepove pravni ali fizični osebi opravljanje geodetske
dejavnosti, če ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te
dejavnosti.

39. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra predpiše način
izdajanja podatkov iz zbirk geodetskih podatkov in način izdajanja
geodetskih izdelkov, ukrepe za zaščito podatkov pred nedopustno
uporabo ter standardne izpise, prerise in potrdila ter način
informiranja uporabnikov o kakovosti podatkov.

46. člen
Geodetski inšpektor predlaga pristojnim organom:
a) odvzem dovoljenja geodetskemu podjetju, ki v določenem
roku ni odpravilo nepravilnosti iz točke b 45. člena tega zakona;
b) izbris geodetskega podjetja iz imenika geodetskih podjetij, če
ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik;
c) uvedbo postopka o prekršku za geodetsko podjetje,
odgovorno osebo ali posameznika, ki stori prekršek, določen
s tem ali z drugim zakonom s področja geodetske dejavnosti
in geodetske službe;
d) izbris posameznika iz imenika geodetov, za katerega ugotovi,
da več ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik.

40. člen
Če zahteva uporabnik podatkov dodatne obdelave podatkov ali
nestandardno obliko, mu geodetska uprava lahko posreduje
podatke na zahtevani način ali v zahtevani obliki. Stroške, ki
nastanejo zaradi dodatnih postopkov ali obdelav, krije uporabnik.
V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
41. člen

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih
predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetske
dejavnosti in izvajanjem geodetskih storitev izvajajo inšpektorji
inšpektorata ministrstva, pristojnega za geodetske zadeve (v
nadaljnjem besedilu: geodetski inšpektor).

47. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika
posameznika:
- če izvaja geodetsko dejavnost in ne izpolnjuje pogojev iz 17.
člena tega zakona;
- če izvaja geodetsko dejavnost brez vpisa v imenik geodetskih
podjetij (1. odstavek 19. člena);
- če izvaja geodetsko dejavnost in nima imenovanega
odgovornega geodeta (1. odstavek 20. člena);
- če obračunava cene geodetskih storitev v nasprotju z
minimalnimi tarifnimi pogoji (32. člen).

42. člen
(1) Za geodetskega inšpektorja je lahko imenovan posameznik s
končanim univerzitetnim študijem geodezije, ki ima najmanj pet
let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za geodetskega
inšpektorja.
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(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorno osebo gospodarske družbe iz
prejšnjega odstavka, ki stori katero izmed dejanj iz prejšnjega
odstavka.
J

Slovenije. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo
in fotogrametrijo FGG v Geodetski inštitut Slovenije sprejme Vlada
Republike Slovenije.
(2) Premoženje Inštituta je lastnina Republike Slovenije in se dodeli
v upravljanje Geodetskemu inštitutu Slovenije. Za upravljanje
premoženja je Geodetski inštitut Slovenije odgovoren ustanovitelju.
Geodetski inštitut Slovenije mora premoženje ustanovitelja
uporabljati in upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Geodetski inštitut Slovenije prevzame delavce Inštituta za
geodezijo in fotogrametrijo FGG, ki so opravljali naloge Inštituta,
kakor tudi dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve.

48. člen
(1) Z denarno kaznijo od 900.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika
posameznika:
- če izvaja geodetske storitve brez dovoljenja (1. odstavek 25.
člena);
- če izvaja geodetske storitve v nasprotju z dovoljenjem (28.
člen).
(2) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorno osebo gospodarske družbe, ki stori
katero izmed dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 90.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznika, če izvaja geodetske storitve brez
dovoljenja (1. odstavek 25. člena).
(4) Če ima katerokoli dejanje iz prvega odstavka tega člena za
posledico materialno škodo ali če je posledica občutna škoda za
naravno dobrino po predpisih s področja varstva okolja oziroma
varstva naravne dediščine, je lahko denarna kazen iz prvega,
drugega in tretjega odstavka tega člena do trikrat višja od tiste, ki
je predvidena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.

52. člen
(1) Šteje se, da pripadajo materialne avtorske in druge pravice
avtorja na obstoječih zbirkah geodetskih podatkov in geodetskih
izdelkih, ki so avtorska dela in so v upravljanju geodetske uprave,
Republiki Sloveniji.
(2) Šteje se, da so osebe, ki uporabljajo zbirke geodetskih
podatkov in geodetske izdelke iz prejšnjega člena tega zakona
na podlagi dovoljenja geodetske uprave, pridobile materialne
pravice v okviru obsega uporabe, ki je določen v dovoljenju.
53. člen
(1) Izvršilne predpise, določene s tem zakonom, izda minister
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve minimalnih tarifnih pogojev iz 32. člena in uredbe
o tarifah iz 4. odstavka 37. člena tega zakona se uporabljajo
ceniki, ki so veljali ob uveljavitvi tega zakona.

49. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki uporablja geodetske podatke ali geodetske
izdelke za javno objavo brez ustreznega dovoljenja ali v nasprotju
s pogoji, določenimi v dovoljenju (5. odstavek 37. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorno osebo gospodarske družbe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 90.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

54. člen
(1) Do uveljavitve zakonov, ki bodo določbi geodetske storitve,
so geodetske storitve:
- postopki v zvezi z urejanjem mej (mejni ugotovitveni postopek,
prenos meje po podatkih zemljiškega katastra, obnova mejnih
znamenj) in parcelacije ter spremembe vrste rabe zemljišč;
- zakoličbe stavb in objektov na podlagi lokacijskega dovoljenja,
izdelava geodetskih načrtov za lokacijske dokumentacije ter
izdelava geodetskih načrtov lege novo zgrajenih stavb in
objektov za tehnične preglede.
(2) Geodetske storitve iz 1. odstavka tega člena lahko izvajajo
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo v sodni register vpisano dejavnost geodetskega opazovanja,
meritev in kartiranja oziroma imajo takšno dejavnost priglašeno
pri Davčni upravi Republike Slovenije.
(3) Geodetske storitve iz 1. odstavka tega člena lahko opravljajo
le osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za vodenje upravnih
postopkov. Geodetske storitve iz prve alinee prejšnjega odstavka
lahko opravljajo le osebe z višjo ali visoko strokovno izobrazbo.
Direktor geodetske uprave izda osebam, ki izpolnjujejo pogoje za
izvajanje geodetskih storitev iz prejšnjega odstavka, javno
pooblastilo za opravljanje določenih faz upravnega postopka.
Javno pooblastilo velja do uveljavitve zakonov, ki bodo opredelili
geodetske storitve iz 1. alinee 1. odstavka tega člena.
(4) Za izvajanje geodetskih storitev sklene geodetska uprava z
gospodarsko družbo ali samostojnim podjetnikom posameznikom
pogodbo o opravljanju geodetskih storitev, s katero se določijo
medsebojne obveznosti ter določi območje, na katerem je izvajalec
dolžan prevzemati naročila za izvedbo geodetskih storitev.

50. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek gospodarsko družbo, z denarno kaznijo od
150.000 do 5.000.000 tolarjev pa se kaznuje za prekršek
samostojnega podjetnika posameznika, ki v komercialne namene
uporablja geodetske podatke ali geodetske izdelke brez
ustreznega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi v
dovoljenju (1. odstavek 38. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorno osebo gospodarske družbe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 90.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se ustanoviteljske pravice do
Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo pri Fakulteti za gradbeništvo
'n geodezijo, ki je bil ustanovljen z odločbo Izvršnega sveta
Ljudske skupščine LR Slovenije, št. 1116/3-53, z dne 14. decembra
1953 in je na podlagi zakona o zavodih postal javni zavod (v
nadaljnjem besedilu: Inštitut), prenesejo na Vlado Republike
Slovenije. Inštitut nadaljuje svoje delo kot Geodetski inštitut
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55. člen
Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki
opravljajo geodetsko dejavnost, se morajo najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona vpisati v imenik geodetskih
podjetij in imenovati odgovornega geodeta.
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56. člen

60. člen

(1) Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki,
ki ob uveljavitvi tega zakona izvajajo geodetske storitve iz 1.
odstavka 54. člena tega zakona, morajo najkasneje v roku enega
leta po uveljavitvi tega zakona vložiti zahtevo za pridobitev
dovoljenja.
(2) Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki
do preteka roka iz prejšnjega odstavka oziroma do dokončnosti
odločbe, s katero se odloči o zahtevi za pridobitev dovoljenja,
nadaljujejo z izvajanjem geodetskih storitev v skladu s 54. členom
tega zakona in s pogodbo, ki so jo sklenili z geodetsko upravo.

Diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpitih, pridobljene
na območju SFRJ do 25. junija 1991, so enakovredne diplomam
in javnim listinam o strokovnih izpitih, pridobljenih v Republiki
Sloveniji.

Z dnem uveljavitve tega zakona je pristojni inšpektorat ministrstva,
pristojnega za geodetske zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.

57. člen

62. člen

(1) Pristojna inženirska zbornica po tem zakonu je Inženirska
zbornica Slovenije, ustanovljena v skladu z določbami 100.a člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 59/96).
(2) Pristojna inženirska zbornica mora ustanoviti matično sekcijo
geodetov in vzpostaviti imenik geodetskih podjetij in imenik
geodetov v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Do ustanovitve matične sekcije in vzpostavitve predpisanih
imenikov iz prejšnjega odstavka vodi oba imenika glavni urad
geodetske uprave.

(1) Do uveljavitve zakonov, ki bodo uredili vrsto in obseg nalog
geodetske službe, opravlja:
a) geodetska uprava naloge, ki jih določajo:
- Zakon o temeljni geodetski izmeri (Uradni list SRS, št. 16/74,
23/76 in 42/86), razen nalog iz tretjega odstavka 4. člena;
- Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 16/74 in 42/86);
- določbi 11. in 12. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86);
b) občina naloge iz državne pristojnosti, ki so po tem zakonu
njena izvirna pristojnost:
- izdelava in reambulacija temeljnih topografskih načrtov v velikem
merilu;
- naloge, določene z Zakonom o katastru komunalnih naprav
(Uradni list SRS, št. 29/74 in 42/86), razen nalog iz 4. in 10.
člena.
(2) Naloge iz državne pristojnosti, ki so po tem zakonu izvirna
pristojnost občine, se izvajajo kot geodetska dejavnost.
(3) Geodetska uprava odstopi občini na njeno zahtevo načrte in
karte ter drugo dokumentacijo v zvezi z nalogami iz točke b 1.
odstavka tega člena.

61. člen

58. člen
(1) Šteje se, da diplomirani inženirji in inženirji geodezije, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter do uveljavitve tega
zakona opravljen strokovni izpit v skladu s pravilnikom o
opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja ali strokovni
izpit po dosedanjih predpisih o programu in preizkusu znanja
delavcev v geodetskih podjetjih ali preizkus znanja iz posebnih
geodetskih postopkov, izpolnjujejo pogoje za priznanje izpita iz
geodetske stroke.
(2) Šteje se, da diplomirani inženirji in inženirji geodezije, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter do uveljavitve tega
zakona opravljen strokovni izpit v skladu s pravilnikom o
opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja ali preizkus
znanja iz posebnih geodetskih postopkov, izpolnjujejo pogoje za
priznanje preizkusa znanja za opravljanje dejanj, ki so podlaga
za upravno odločanje.

63. člen
Začete naloge in postopki geodetske dejavnosti, ki do uveljavitve
tega zakona še niso dokončani, se dokončajo po dosedanjih
predpisih.
64. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o geodetski
službi (Uradni list SRS, št. 23/76 in 42/86) in se preneha uporabljati
Zakon o temeljih geodetske dejavnosti, pomembne za vso državo
(Uradni list SFRJ, št. 63/90).

59. člen
Šteje se, da posameznik izpolnjuje pogoje glede strokovne
izobrazbe po 2. alinei 1. odstavka 21. člena in 42. členu tega
zakona, če je pridobil naziv diplomirani inženir ali inženir geodezije
po dosedanjem visokošolskem ali višješolskem programu študija
geodezije.
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65. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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državo, tudi številne upravne naloge, pomembne za posamezne
fizične in pravne osebe. Opravljanje teh nalog je tesno povezano
z izvedbo potrebnih tehničnih geodetskih del ob sočasnem
vodenju upravnega in posebnih postopkov. Izvajanje navedenih
nalog v upravnih enotah zaradi razpršenosti ni racionalno, ker te
naloge pretežno izvajajo zunanji izvajalci z javnim pooblastilom.
Prav tako je neizvedljivo izvajanje teh nalog neposredno po
Geodetski upravi Republike Slovenije kot organu v sestavi
ministrstva. Kot najbolj primerna se kaže sedanja ureditev
izvajanja teh nalog po območnih geodetskih upravah na širših
prostorskih območjih. Območne geodetske uprave so namreč
strokovno in tehnično dovolj usposobljene, da zadovoljijo potrebe
strank na svojem območju. Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/
94) v drugem odstavku 33. člena izrecno predvideva v izjemnih
primerih za posamezna področja drugačno teritorialno
organiziranost uprave zunaj upravnih enot ter določitev razmerij,
pristojnosti in odgovornosti takih teritorialnih enot, kot tudi ureditev
pooblastil za odločanje na prvi stopnji v upravnih stvareh. Posebna
ureditev dovoljenj za vodenje geodetskih postopkov je zaradi
posebnosti izvajanja geodetske dejavnosti nujno potrebna.

I. Splošni določbi (člena 1 in 2)
Osnutek zakona v splošnih določbah pojasni vsebino zakona (1.
člen) in opredeli geodetsko dejavnost ter določi, kdo sme opravljati
geodetsko dejavnost (2. člen). Opravljanje geodetske dejavnosti
je zaradi zagotavljanja javnega interesa in varstva tretjih oseb
opredeljeno z zakonom.
II. Geodetska služba (členi od 3 do 16)
Prvo podpoglavje z naslovom "Naloge geodetske službe"
opredeljuje geodetsko službo in način opravljanja nalog geodetske
službe (3. člen). V 4. členu je podana kratka definicija nalog
geodetske službe, ki se opravljajo kot upravne naloge, kot
geodetske storitve ali kot geodetska dela. Upravne naloge opravlja
izključno geodetska uprava kot organ v sestavi ministrstva,
pristojnega za geodezijo. Izvajanje geodetskih storitev in
geodetskih del pa lahko geodetska uprava odda gospodarski
družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki izpolnjuje z
zakonom predpisane pogoje. Razvojne in določene strokovnotehnične naloge geodetske službe bo opravljal Geodetski inštitut
Slovenije kot javni zavod na način in pod pogoji, ki jih določa ta
zakon. Določene strokovno-tehnične in razvojne naloge na
področju topografskega in kartografskega sistema za potrebe
obrambe države opravlja ministrstvo, pristojno za obrambo, v
sodelovanju z geodetsko upravo.
Na območju samoupravne lokalne skupnosti izvaja določena
geodetska dela, razen tistih, za katere skrbi geodetska uprava,
lokalna geodetska služba. Zakon ne opredeljuje organizacijskih
oblik delovanja lokalne geodetske službe, temveč prepušča
samoupravnim lokalnim skupnostim (občini, mestni občini,
pokrajini) odločitev, kako bodo glede na dejanske potrebe in
možnosti organizirale geodetsko službo. Samoupravna lokalna
skupnost potrebuje predvsem koordinatorja, ki so skrbel za
pridobivanje podatkov iz državnih geodetskih evidenc in bo skrbel
za urejeno vodenje posebnih evidenc oziroma podatkov, potrebnih
samo za samoupravno lokalno skupnost. V mestih bo te naloge
lahko opravljala posebna mestna geodetska služba, v manjših
občinah pa bo te naloge (poleg ostalih) opravljal en uslužbenec
občine, lahko pa bo občina ali več občin za izvajanje teh nalog
pooblastilo izbrano gospodarsko družbo ali samostojnega
podjetnika posameznika. Samoupravna lokalna skupnost ne more
sama opravljati geodetskih del na trgu, ker zakon ta dela in vse
geodetske storitve izključuje iz pristojnosti samoupravnih lokalnih
skupnosti, lahko pa samoupravna lokalna skupnost za opravljanje
geodetskih del in storitev, ki jih potrebuje za gospodarjenje s
svojim premoženjem, na pravno dopusten način izbere zunanjega
izvajalca (5. člen).

Pristojnosti glavnega urada Geodetske uprave Republike Slovenije
in območnih geodetskih uprav so določene v 10. in 11. členu. Iz
določb teh členov izhajajo tudi razmerja med glavnim uradom in
območnimi geodetskimi upravami.
Tretje podpoglavje z naslovom "Geodetski inštitut Slovenije"
opredeljuje javni zavod Geodetski inštitut Slovenije, ki bo opravljal
raziskovalno dejavnost s področja geodezije ter izvajal v 14. členu
taksativno naštete naloge geodetske službe. Izvajanje nalog
geodetske službe je njegova prednostna naloga, drugo dejavnost
pa lahko opravlja le v soglasju z ustanoviteljem v okviru prostih
zmogljivosti.
V četrtem podpoglavju z naslovom "Lokalna geodetska služba"
so okvirno določene pristojnosti lokalne geodetske službe in
zagotavljanje pogojev za delo ter način financiranja izvajanja nalog
lokalne geodetske službe. Naloge lokalne geodetske službe niso
natančno opredeljene, ker bodo določene z novimi materialnimi
predpisi, ki bodo urejali geodetsko dejavnost. S tem zakonom so
v prehodnih določbah (62. člen) v izvirno pristojnost občin
prenešene naloge, za katere občine že dejansko skrbijo in so za
njihovo delovanje zelo pomembne. Samoupravne lokalne skupnosti
lahko kot naloge lokalne geodetske službe določijo vzpostavitev,
vodenje in vzdrževanje vseh posebnih evidenc, ki jih določijo
občine same (kataster zelenic, evidenca občinskega premoženja,
občinska kartografija ... ). Sredstva za delo, opremo in naloge
lokalne geodetske službe morajo zagotavljati samoupravne lokalne
skupnosti same - iz proračuna ali (in) iz drugih sredstev - npr. iz
sredstev skladov stavbnih zemljišč ....

V drugem podpoglavju z naslovom "Geodetska uprava" je urejena
organizacija Geodetske uprave Republike Slovenije (6. člen).
Naloge geodetske službe iz državne pristojnosti izvajajo glavni
urad Geodetske uprave Republike Slovenije in območne
geodetske uprave kot teritorialni organi državne uprave s
samostojnimi pristojnostmi. Zaradi racionalnejšega izvajanja nalog
imajo lahko območne geodetske uprave v skladu z aktom, ki
ureja notranjo organizacijo geodetske uprave, izpostave kot
notranje organizacijske enote, ki niso organi z lastnimi pristojnostmi
(7. člen).

III. Pogoji za opravljanje geodetske dejavnosti in izvajanje nalog
geodetske službe (členi od 17 do 34)
V prvem podpoglavju z naslovom "Opravljanje geodetske
dejavnosti" zakon v 17. členu določa pogoj za opravljanje
geodetske dejavnosti, in sicer: registracijo oziroma priglasitev
dejavnosti geodetskega opazovanja, meritev in kartiranja pri
pristojnem organu. Gospodarsko družbo ali samostojnega
podjetnika posameznika, ki opravlja geodetsko dejavnost, zakon
imenuje geodetsko podjetje.

Posebno ureditev organizacije geodetske službe narekuje
Posebnost opravljanja državnih funkcij na področju geodetske
dejavnosti, ki se v marsičem razlikuje od opravljanja državnih
funkcij na drugih področjih. Državne funkcije na področju geodezije
obsegajo poleg izvajanja osnovnih nalog, pomembnih za celo
8. maj 1998

V 19. in 20. členu so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
geodetsko podjetje, da lahko začne opravljati geodetsko
dejavnost, določeno z geodetskimi materialnimi predpisi, in sicer
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delih v geodetski upravi. Zato zakon predvideva poseben način
obračunavanja stroškov po minimalnih tarifnih pogojih za
geodetske storitve, ki jih določa pristojna inženirska zbornica s
soglasjem Vlade Republike Slovenije. Podoben način obračunavanja stroškov geodetskih storitev je uzakonjen tudi pri sosednjih
državah (32. člen).

se zahteva vpis podjetja v imenik geodetskih podjetij, ki ga vodi
Inženirska zbornica Slovenije, ter imenovanje odgovornega
geodeta, ki je lahko le geodet, vpisan v imenik geodetov pri isti
zbornici.
V drugem podpoglavju z naslovom "Izvajanje nalog geodetskih
storitev in geodetskih del" se s predvideno zasnovo izvajanja
geodetskih storitev približujemo evropskim ureditvam, kjer
geodetskih storitev in geodetskih del ne izvaja izključno država in
njene institucije, temveč se pod pogoji, določenimi z zakonom,
vrsta teh del prenaša v izvajanje gospodarskim družbam in
samostojnim podjetnikom. To velja zlasti za geodetska dela izrazito
tehnične narave. Predlagana ureditev je v primerjavi s sedanjo
ustreznejša in cenejša tako za državo kot za stranke.

Tretje podpoglavje z naslovom "Združevanje geodetov" v 33. in
34. členu opredeljuje združevanje geodetov v matično sekcijo
geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije. Predpisi o inženirski
zbornici se uporabljajo glede o vseh vprašanjih, ki s tem zakonom
niso drugače urejena.
IV. Geodetski podatki (členi od 35 do 40)

Geodetska uprava lahko odda izvajanje geodetskih storitev in
geodetskih del gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku
posamezniku, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje. Za
izvajanje posameznih nalog, ki trajajo več let in terjajo posebno
tehnično opremljenost, lahko geodetska uprava sklene z
izvajalcem teh nalog večletno pogodbo, če je bil izvajalec izbran
na javnem razpisu (24. člen).

To poglavje, razdeljeno na dve podpoglavji, ureja pogoje za
zagotavljanje podatkov in za varovanje, izdajanje ter uporabo
geodetskih podatkov v ozki povezanosti s pravicami države do
razpolaganja z uradnimi podatki in s pravicami, ki jih imajo na
izdelkih, ki so podlaga za evidentiranje uradnih podatkov, avtorji
teh izdelkov.
Za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih
podatkov se potrebni podatki lahko pridobijo iz obstoječih zbirk
podatkov, državni organi in organi lokalnih skupnosti pa so jih
dolžni geodetski upravi na njeno zahtevo posredovati proti plačilu
materialnih stroškov (35. člen).

25. člen zakona določa, da lahko geodetske storitve izvajajo le
tista geodetska podjetja, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje
geodetskih storitev na predpisan način in po postopku, določenem
z zakonom. Pri izdaji dovoljenja za opravljanje geodetskih storitev
geodetskim podjetjem je zakon strožji in (poleg izpolnjevanja
pogojev iz 19. in 20. člena) določa še dodatne pogoje. Ti pogoji so
predpisani kumulativno. Geodetsko podjetje mora pred pridobitvijo
dovoljenja izpolnjevati vse predpisane pogoje: vpisano mora biti v
imenik geodetskih podjetij; imeti mora sklenjeno zavarovalno
pogodbo za škodo, ki bi jo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
utegnilo povzročiti strankam ali tretjim osebam do višine najmanj
10.000.000 tolarjev; imeti mora zaposlena ali na drug način
angažirana najmanj dva delavca, vpisana v imenik geodetov, ki
izpolnjujeta pogoje za opravljanje dejanj, ki so podlaga za upravno
odločanje ter mora razpolagati z ustrezno tehnično opremo in
prostori, ki omogočajo opravljanje dejavnosti in poslovanje s
strankami (26. člen).

V 36. členu je urejeno varstvo materialnih avtorskih pravic in
drugih pravic avtorja na geodetskih izdelkih in zbirkah geodetskih
podatkov, ki so avtorska dela, ter določeno, da je upravljalec
zbirk geodetskih podatkov in geodetskih izdelkov geodetska
uprava. Določilo je usklajeno z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 - v nadaljevanju ZASP) in
vsebuje le nekaj specifičnih določb. Moralnih avtorskih pravic ta
zakon ne ureja posebej. Zakon določa, da se šteje, da so
materialne avtorske pravice na avtorskih delih, ki nastajajo v
okviru nalog geodetske službe, prenesene izključno na Republiko
Slovenijo. To velja za vsa avtorska dela, ki jih ustvarijo zaposleni
v državnih organih (geodetski upravi). Taka ureditev je v skladu s
101. členom ZASP-a. Edini odmik od navedene določbe ZASP-a
je neomejen rok trajanja materialnih avtorskih pravic države. Tudi
glede geodetskih avtorskih del, ki nastanejo zunaj državne uprave
(dela, ki jih država s pogodbo odda izvajalcem), mora veljati, da
so materialne avtorske pravice v trenutku stvaritve izključno in
trajno prenesene na državo (3. odstavek 36. člena). Enako varstvo
kot za posamična avtorska dela (načrti, karte, aerofotografski
posnetki...) velja v skladu z 8. členom ZASP-a tudi za zbirke
geodetskih podatkov, če so izvirne avtorske kreacije.

Postopek za pridobitev dovoljenja opredeljuje 27. člen zakona,
vsebino dovoljenja in obseg izvajanja dovoljenja pa 28. člen zakona,
ki tudi določa obveznost vpisa geodetskega podjetja, ki je pridobilo
dovoljenje, v imenik pri geodetski upravi.
Prenehanje dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev ureja 29.
člen. Dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev preneha z
odvzemom, po zakonu ali z izjavo o prenehanju izvajanja
geodetskih storitev. Odločbo o prenehanju dovoljenja izda direktor
geodetske uprave; zoper njo je dovoljena pritožba. Dopustno je
tudi začasno mirovanje izvajanja dovoljenja, kadar zanj iz
utemeljenih razlogov zaprosi geodetsko podjetje, ki je pridobilo
dovoljenje.

Izdajanje in uporaba geodetskih podatkov iz zbirk geodetskih
podatkov ter izdajanje in uporaba geodetskih izdelkov so
opredeljeni v členih od 37 do 40 zakona. Uporaba geodetskih
podatkov in izdelkov ni omejena, razen če se uporabljajo za javno
objavo ali v komercialne namene. Geodetski podatki iz zbirk
geodetskih podatkov (lahko) vsebujejo tudi osebne podatke, zato
je v 2. odstavku 37. člena opredeljeno pooblastilo za posredovanje
osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Zaradi varovanja osebnih podatkov mora naročnik
izkazati pravni interes. Za uporabo geodetskih podatkov in izdelkov
se plačuje nadomestilo po tarifah, določenih z Uredbo Vlade
Republike Slovenije (4. odstavek 37. člena). Tarife bodo tudi v
prihodnje oblikovane tako, da bodo ob upoštevanju splošnih
pogojev, ki veljajo za vse naročnike podatkov, opredeljavale
različno oblikovanje cen glede na uporabnike (proračunski in
neproračunski uporabniki) v skladu z navodili ministrstva za finance.

Urejanje mej in druga dela ter postopke, ki so podlaga za upravno
odločanje, lahko opravlja le geodet, ki je vpisan v imenik geodetov
in ima ustrezno prakso po veljavnih predpisih ter opravljen
preizkus znanja iz upravnega postopka in posebnih postopkov.
Podatke o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejanj, ki so
podlaga za upravno odločanje, vsebuje evidenca o geodetih, ki jo
vodi geodetska uprava (30. čien).
Ker je opravljanje geodetskih storitev predvsem tehnično terensko
delo, ki ga zaradi gospodarnosti opravljajo gospodarske družbe
oziroma samostojni podjetniki posamezniki, geodetskih storitev
ni mogoče zaračunavati s taksami in pristojbinami po določbah
zakona o splošnem upravnem postopku, zlasti ne iz razloga, ker
se upravni del geodetske storitve začne šele po končanih terenskih
poročevalec, št. 30
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Geodetski inšpektor je pri opravljanju svojih nalog pooblaščen
izdajati odločbe, s katerimi odredi odprave kršitev oziroma prepove
izvajanje geodetskih storitev oziroma opravljanje geodetske
dejavnosti (45. člen), ter pristojnim organom predlagati ustrezne
ukrepe (46. člen). Geodetski inšpektor lahko v primeru, ko je
dejansko stanje nedvoumno ugotovljeno, odloči tudi brez zaslišanja
stranke (2. odstavek 44. člena).

Uporaba geodetskih podatkov in geodetskih izdelkov za javno
objavo je dopustna samo na podlagi in pod pogoji dovoljenja
geodetske uprave (5. odstavek 37. člena). Tudi komercialna
uporaba geodetskih podatkov in geodetskih izdelkov (38. člen) je
dopustna le na podlagi dovoljenja geodetske uprave in proti plačilu
nadomestila. Zaračunavanje uporabe geodetskih podatkov v
komercialne namene je utemeljeno s tem, da namen zbirk
geodetskih podatkovnih baz ni komercialne, temveč javne narave.
Zato je treba te zbirke zavarovati tako, da služijo javnim namenom,
zaradi katerih so bile vzpostavljene. Komercialna uporaba mora
temeljiti na načelu odplačnosti, pri čemer je treba zagotoviti enake
in poštene pogoje za i/se zainteresirane subjekte.

VI. Kazenske določbe (členi od 47 do 50)
V tem poglavju so predvidene denarne kazni, s katerimi se
kaznujejo za prekrške gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki, odgovorne osebe gospodarskih družb
ter posamezniki. Kot prekršek so opredeljeni:
- izvajanje geodetske dejavnosti, če niso izpolnjeni zakonski
pogoji;
- izvajanje geodetske dejavnosti brez vpisa v imenik geodetskih
podjetij;
- izvajanje geodetske dejavnosti, kadar odgovorni geodet ni
imenovan;
- obračunavanje cen geodetskih storitev v nasprotju z minimalnimi
tarifnimi pogoji;
- izvajanje geodetskih storitev brez dovoljenja;
- izvajanje geodetskih storitev v nasprotju z dovoljenjem;
- uporaba geodetskih podatkov ali geodetskih izdelkov za javno
objavo brez ustreznega "dovoljenja ali v nasprotju s pogoji,
določenimi v dovoljenju;
- uporaba geodetskih podatkov ali geodetskih izdelkov v
komercialne namene brez ustreznega dovoljenja ali v nasprotju
s pogoji, določenimi v dovoljenju.

Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način izdajanja
podatkov iz zbirk geodetskih podatkov ter geodetskih izdelkov,
ukrepe za zaščito geodetskih podatkov pred nedopustno uporabo
ter določi standardne izpise, prerise in potrdila iz zbirk geodetskih
podatkov (39. člen). Iz obstoječih geodetskih evidenc geodetska
uprava izdaja različne izpise, izrise, kopije in potrdila, katerih
vsebina in oblika ni predpisana. Ker so ti podatki lahko podlaga za
upravno odločanje, je smiselno predpisati vsebino in obliko teh
dokumentov. Računalniško vodenje zbirk geodetskih podatkov
omogoča izdajanje podatkov tudi v digitalni obliki. V praksi so se
za nekatere podatke že uveljavili standardni formati zapisa
podatkov v računalniški obliki. Za racionalno poslovanje mora biti
predpisan način računalniške izmenjave podatkov ter način
seznanitve uporabnikov s kakovostjo podatkov. V uredbi Vlade
Republike Slovenije bodo določeni tudi ukrepi za zaščito
geodetskih podatkov pred nedopustno uporabo, tako z vidika
obrambnih interesov, kot tudi namenske uporabe podatkov.
V 40. členu je določena pravica geodetske uprave, da zaračuna
naročniku, ki zahteva dodatne obdelave podatkov ali nestandardno obliko podatkov, stroške, ki nastanejo zaradi dodatnih obdelav.
Geodetska uprava bo dodatne obdelave praviloma naročala kot
storitev pri zunanjih izvajalcih.

V 4. odstavku 48. člena je opredeljeno kaznovanje za prekršek
gospodarske družbe in samostojnega podjetnika posameznika,
odgovorne osebe gospodarske družbe in posameznika, ki storijo
dejanje iz prvega odstavka tega člena, če ima to dejanje za
posledico materialno škodo ali če je posledica občutna škoda za
naravno dobrino po predpisih s področja varstva okolja oziroma
varstva naravne dediščine. Denarna kazen, določena za te
prekrške, je lahko do trikrat višja od tiste, ki je predvidena v
prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena. Strožje kaznovanje
dopušča 3. odstavek 25. člena Zakona o prekrških.

V. Inšpekcijsko nadzorstvo (členi od 41 do 46)
V zakonu je urejeno inšpekcijsko nadzorstvo, ki se nanaša na
izvajanje nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s
področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetske dejavnosti
in izvajanjem geodetskih storitev. Nadzor izvajajo inšpektorji
inšpektorata ministrstva, pristojnega za geodetske zadeve (41.
člen).
Zaradi specifične strokovne narave dela je lahko za geodetskega
inšpektorja imenovan le posameznik s končanim univerzitetnim
študijem geodezije, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj ter
opravljenim strokovnim izpitom za inšpektorja po programu, ki ga
predpiše minister (42. člen).

VII. Prehodne in končne določbe (členi od 51 do 65)
Ustanoviteljske pravice do Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo
pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo se z uveljavitvijo zakona
prenesejo na Vlado Republike Slovenije. Dosedanji Inštitut za
geodezijo in fotogrametrijo FGG se bo v skladu s sklepom Vlade
Republike Slovenije statusno preoblikoval v Geodetski inštitut
Slovenije. Vsi prostori in sredstva, ki jih je doslej uporabljal Inštitut
za geodezijo in fotogrametrijo, so last Republike Slovenije in se
dodelijo v upravljanje Geodetskemu inštitutu Slovenije. Za
upravljanje premoženja je Geodetski inštitut Slovenije odgovoren
ustanovitelju. Z uveljavitvijo zakona pa Geodetski inštitut Slovenije
prevzame tudi delavce Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo
FGG, ki so opravljali naloge Inštituta, dokumentarno gradivo in
nedokončane zadeve (51. člen).

Inšpekcijski nadzor obsega strokovni nadzor nad izvajanjem
zadev s področja geodetske dejavnosti (43. člen). V okviru
inšpekcijskega nadzora geodetski inšpektor nadzira, ali geodetsko
Podjetje opravlja geodetsko dejavnost v skladu z zakoni ter
predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, npr.: aH se parcelacija stavbnih
zemljišč na terenu izvaja na podlagi in v skladu z načrtom
gradbenih parcel iz sprejetega prostorskega izvedbenega načrta
oziroma načrta gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije, na
Podlagi katere je bilo izdano lokacijsko dovoljenje; ali je bil objekt
Pred začetkom graditve zakoličen v skladu s pogoji, določenimi v
lokacijskem dovoljenju; ali je bil o zakoličenju napravljen predpisani
zapisnik in če sta ta zapisnik podpisala uradna oseba, ki je opravila
zakoličenje in pooblaščeni predstavnik investitorja in ali je
9eodetski
načrt novega stanja zemljišča in novo zgrajenih objektov
n
a zemljišču, ki ga je treba predložiti na tehničnem pregledu v
Postopku izdaje uporabnega dovoljenja, izdelalo ustrezno
9eodetsko podjetje.
8- maj 1998

Prehodnega značaja je določba o avtorskih pravicah na obstoječih
zbirkah geodetskih podatkov in geodetskih izdelkih, ki so v
upravljanju geodetske uprave. Le-te pripadajo državi. Osebe, ki
trenutno že uporabljajo zbirke geodetskih podatkov in geodetske
izdelke na podlagi dovoljenja geodetske uprave, pa so pridobile
materialne avtorske pravice v okviru obsega dovoljene uporabe
(52. člen).
Izvršilne predpise, določene s tem zakonom, bo izdal minister v
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za upravno odločanje. Pravna domneva, opredeljena v 59. členu,
pa določa pogoje, po katerih se šteje, da posameznik izpolnjuje
pogoje glede strokovne izobrazbe po tem zakonu.

roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. Do uveljavitve
minimalnih tarifnih pogojev za geodetske storitve in uredbe o
tarifah za izdajanje geodetskih podatkov se uporabljajo ceniki, ki
so veljali ob uveljavitvi tega zakona (53. člen).

V prehodnih določbah pa je v 62. členu urejena tudi razmejitev
pristojnosti med državo in občinami. V prvem odstavku tega člena
so taksativno navedeni predpisi, ki opredeljujejo naloge, ki jih
bosta opravljala geodetska uprava in občina do uveljavitve novih
zakonov, ki bodo uredili vrsto in obseg nalog geodetske službe.
Naloge iz državne pristojnosti, ki so po tem zakonu izvirna
pristojnost občin, se izvajajo kot geodetska dejavnost. Naloge, ki
jih država prenaša na občine, so pomembne predvsem za občine,
zlasti izdelava temeljnih topografskih načrtov v velikem merilu
zaradi urejanja prostora na svojem območju, saj bi bila ta naloga
brez ustreznih topografskih načrtov neizvedljiva. Geodetska
uprava mora občini na njeno zahtevo odstopiti načrte in karte ter
druga gradiva v zvezi z nalogami občine, ki so po tem zakonu
njena izvirna pristojnost.

Prehodnega značaja so tudi določbe o gospodarskih družbah in
samostojnih podjetnikih posameznikih, ki trenutno kot zunanji
izvajalci opravljajo geodetske storitve na podlagi javnega
pooblastila geodetske uprave in pogodbe, sklenjene z geodetsko
upravo. V členih od 54 do 56 so opredeljeni pogoji, pod katerimi
sedanji zunanji izvajalci lahko nadaljujejo z opravljanjem
geodetskih storitev, kot tudi pogoji in roki za pridobitev dovoljenja
za izvajanje geodetskih storitev.
Pravna domneva, opredeljena v 58. členu, določa pogoje, po
katerih se šteje, da diplomirani inženirji in inženirji geodezije
izpolnjujejo pogoje za priznanje izpita iz geodetske stroke in pogoje
za priznanje preizkusa znanja za opravljanje dejanj, ki so podlaga
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Popravek

10.

ČLENA

PREDLOGA

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

ZAKONA

0

DOPOLNITVAH

PRAVNIŠKEM

DRŽAVNEM

IZPITU
- EPA 449 - II - skrajšani postopek

- POPRAVEK 10. ČLENA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVNIŠKEM
DRŽAVNEM IZPITU - SKRAJŠANI POSTOPEK.

"V prvem odstavku 37. člena se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo: "vendar najkasneje do 1/7-1999, po tem datumu
pa opravljajo pravniški državni izpit"."

Vlada Republike Slovenije obvešča, da je pri pošiljanju predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem
državnem izpitu - skrajšani postopek, ki ga je poslala z dopisom
št. 134-00/98-1 (Z5) z dne 31/3-1998 prišlo do tehnične napake
v besedilu 10. člena navedenega predloga zakona.

Vlada Republike Slovenije prosi, da se besedilo 10. člena
predloga zakona nadomesti z novim besedilom.

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo 10. člena predloga
zakona, ki se pravilno glasi:

Priloga:
- sklep Vlade RS,
št. 134-00/98-1 (Z5) z dne 31/3-1998

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 26/3-1998 pod točko
1B obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pravniškem državnem izpitu - skrajšani postopek in
sprejela naslednji

spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu
s tem, da se v 10. členu predloga navedenega zakona datum 31/
12-1998 spremeni v 1/7-1999, kot je to predlagalo Ministrstvo za
notranje zadeve.

sklep:

Tako dopolnjen predlog zakona se pošlje v obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga zakona o

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona
o pravniškem državnem Izpitu (ZPDI-A) - EPA 449-11 skrajšani postopek, je bil objavljen v Poročevalcu št.
25, dne 14. aprila 1998.

8. maj 1998
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