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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi ukrepov za odpravo zamude pri popotresni obnovi
objektov in pri spodbujanju razvoja v Posočju
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi ukrepov za
odpravo zamude pri popotresni obnovi objektov in pri
spodbujanju razvoja v Posočju, na 24. izredni seji, dne
17.9.1998, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednje

3. Vlada Republike Slovenije naj pripravi poročilo in poroča
Državnemu zboru o opravljeni popotresni obnovi Posočja v
letu 1998 najkasneje do 31. decembra 1998.
4. Načrti sanacij, rekonstrukcij in novogradenj objektov v Posočju
morajo biti pripravljeni do 31. marca 1999. leta.

SKLEPE
5. Državna tehnična pisama mora do 31. marca 1999. leta pripraviti
finančno konstrukcijo pogodb za sanacije, rekonstrukcije in
novogradnje.

1. Državni zbor pričakuje od Vlade Republike Slovenije, da bo
vsem prizadetim prebivalcem, ki še ne bodo mogli nazaj v
svoje domove, zagotovila dostojno namestitev pred pričetkom
mrzle sezone. Ustrezni ukrepi morajo biti sprejeti in izvedeni
tudi za varno namestitev živine.

6. Pogodbe z izvajalci del morajo biti sklenjene do 31. marca
1999. leta, razen v primerih, ko lastnik dokumentirano noče
podpisati pogodbe.

2. Državni zbor pričakuje od Vlade Republike Slovenije tudi
pripravo dolgoročne strategije ravnanja države ob naravnih
nesrečah.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi "Ukrepov za odpravo nepravilnosti v Ministrstvu za
šolstvo in šport"
dogodkov med državnimi organi in pravnimi oziroma fizičnimi
osebami, ki so sodelovale v izvedbi posla nakupa stavbe
Tiskarna Ljudska pravica. V ta namen naj Računsko sodišče
opravi revizijski pregled pri državnih organih (Ministrstvo za
šolstvo in šport ter Ministrstvo za finance) ter (v skladu s 3.
točko 19. člena zakona o računskem sodišču) pri osebah, ki
so bo tem poslu stopile v poslovna razmerja z njimi in se
nanašajo na posle povezane z nakupom in prodajo Tiskarne
Ljudska pravica.

Državni zbor Republike Slovenije je na 24. izredni seji dne 24.
septembra 1998 na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora ob obravnavi 3. točke dnevnega reda: "Ukrepi za odpravo
nepravilnosti v Ministrstvu za šolstvo in šport" sprejel
naslednje
SKLEPE
1. V skladu s 6. točko 21. člena zakona o računskem sodišču
(Ur.l. RS, št. 48/94) Državni zbor predlaga Računskemu
sodišču, da v čim krajšem možnem času opravi nadzor in
razkrije zakonitost ter gospodarnost dejanj oziroma poslovnih
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Računsko sodišče seznani Državni zbor s svojimi ugotovitvami in z dokončnimi poročili.
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2. V skladu s 6. točko 21. člena zakona o računskem sodišču
(Ur.l. RS, št. 48/94) Državni zbor predlaga Računskemu
sodišču, da v čim krajšem možnem času opravi nadzor in
razkrije zakonitost ter gospodarnost dejanj oziroma poslovnih
dogodkov med državnimi organi in pravnimi oziroma fizičnimi
osebami, ki so sodelovale pri nabavi računalniške opreme. V
ta namen naj Računsko sodišče opravi revizijski pregled pri
državnih organih (Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo
za finance) ter (v skladu s 3. točko 19. člena zakona o
računskem sodišču) pri osebah, ki so ob teh poslih stopile v
poslovna razmerja z njimi in se nanašajo na posle povezane z
nabavo računalniške opreme.
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Računsko sodišče seznani Državni zbor s svojimi ugotovitvami in z dokončnimi poročili.
3. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da ga v tridesetih dneh seznani o številu pogodb o
delu v državni upravi, katerih določbe so organi državne uprave
izvajali na dan 15. 8. 1998, čeprav so bile te sklenjene v
nasprotju s 107. členom zakona o delovnih razmerjih.
4. Vlada, ministrstva in drugi državni organi naj v vseh državnih
organih uskladijo sklenjene pogodbe o začasnem delu z
veljavno zakonodajo ter o tej uskladitvi do 31. oktobra letos
poročajo državnemu zboru.
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(ZPPSL-C)

- EPA 265 - II - tretja obravnava, z amandmajem

Vlada Republike Slovenije je na 76. seji dne 24/9-1998 določila
besedilo:

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prislini poravnavi, stečaju in likvidaciji - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI,

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

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 9. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 11/6-1998, drugega
odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- Tomaž Marušič, minister za pravosodje;
- Nives Marinšek, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje.

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije

2. člen (Novi 1. a. člen)

BESEDILO ČLENOV

V prvem odstavku 24. člena se za besedo "firmo" črta beseda
"in" se doda vejica, za besedo "sedež" pa se doda vejica in
besedo "matično številko dolžnika in šifro dejavnosti dolžnika."

1. člen
V zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS
št. 67/93, 8/96 - odločba US in 39/97) - ( v nadaljnjem besedilu:
zakon) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena predlaga stečajni
postopek organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega
prometa, če je dolžnik neprekinjeno plačilno nesposoben zadnjih
12 ali več mesecev, ali inšpektor pristojen za delo, če dolžnik ni
zagotovil izplačila plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred
vložitvijo predloga oz. pred izdajo inšpekcijske odločbe, s katero
je bila ugotovljena kršitev."

3. člen (2. člen)
V 29. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
"2. firmo, sedež, matično številko dolžnika in šifro dejavnosti
dolžnika;"
4. člen (3. člen)
V prvem odstavku 78. b člena se za 3. točko doda nova 4. točka,
ki se glasi:

Tretji odstavek se črta.
12. oktober 1998
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"4. da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na delih s strokovno
izobrazbo iz 3. točke prvega odstavka tega člena;"

(9) O odločitvi iz prejšnjega odstavka tega člena organizacija, ki
opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa obvesti dolžnika in
mu določi rok, ki ne sme biti daljši kot 3 mesece, v katerem je
dolžan ponovno poročati organizaciji, ki opravlja za dolžnika posle
plačilnega prometa o sprejetih ukrepih in stanju plačilne
sposobnosti.

Sedanja 4. točka postane 5. točka.
5. člen (4. člen)
V 90. členu se dodajo novi četrti do štirinajsti odstavek, ki se
glasijo:
"(4) Če je dolžnik neprekinjeno plačilno sposoben zadnjih 12 ali
več mesecev, se stečajni postopek uvede z vložitvijo pisnega
predloga, ki ga vloži organizacija, ki opravlja za dolžnika posle
plačilnega prometa. Predlog mora vsebovati:

(10) Če organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega
prometa po izteku roka iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je
dolžnik še vedno plačilno nesposoben in ni sam predlagal uvedbo
stečajnega postopka, ali če dolžnik ni posredoval poročila,
predlaga uvedbo stečajnega postopka po četrtem odstavku tega
člena. Predlogu za uvedbo stečajnega postopka priloži vsa prejeta
poročila dolžnika in vsa priložena dokazila.

1. navedbo sodišča
2. firmo, sedež, matično številko in šifro dejavnosti dolžnika;
3. številko računa dolžnika, ki ga zanj vodi organizacija, ki opravlja
za dolžnika posle plačilnega prometa;
4. povprečni znesek neporavnanih obveznosti dolžnika
evidentiranih na računu dolžnika pri organizaciji, ki opravlja za
dolžnika posle plačilnega prometa v zadnjem mesecu in v
zadnjem letu ali daljšem obdobju pred vložitvijo predloga;
5. število neprekinjenih dni ali mesecev stanja neporavnanih
obveznosti dolžnika evidentiranih pri organizaciji, ki opravlja
za dolžnika posle plačilnega prometa;
6. statistične podatke bilance stanja in bilance uspeha za preteklo
leto;
7. seznam tistih upnikov, ki so organizacijo, ki opravlja za dolžnika
posle plačilnega prometa obvestili o dospelih terjatvah;
8. druge podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolaga
organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa
na podlagi zakona, ki se nanašajo na dolžnika oz. na dospele
terjatve do dolžnika in ki bodo prispevali k hitrejšemu zbiranju
podatkov o dolžniku v zvezi s predlagano uvedbo stečajnega
postopka;
9. podpis pooblaščene osebe organizacije, ki opravlja za dolžnika
posle plačilnega prometa.

(11) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa
lahko podaljša odlog vložitve predloga za uvedbo stečajnega
postopka, vendar najdalj za tri mesece, če uprava dolžnika v
poročilu iz devetega odstavka tega člena, izjavi da bo stanje
plačilne nesposobnosti v tem času odpravljeno.
(12) Če dolžnik ni zagotovil izplačila plač za obdobje zadnjih treh
mesecev, se stečajni postopek uvede z vložitvijo pisnega
predloga, ki ga vloži inšpektor, pristojen za delo. Predlog mora
vsebovati:
1.
2.
3.
4.
5.

Navedbo sodišča;
firmo, sedež, matično številko in šifro dejavnosti dolžnika;
število delavcev zaposlenih pri dolžniku;
obdobje, za katero niso bile izplačane plače;
odločba inšpektorja, pristojnega za delo, s katero je bilo
ugotovljena kršitev;
6. druge podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolaga
inšpektor, pristojen za delo na podlagi zakona, ki se nanašajo
na dolžnika v zvezi delovnimi razmerji pri dolžniku in ki bodo
prispevali k hitrejšemu zbiranju podatkov v zvezi s predlagano
uvedbo stečajnega postopka;
7. pisne izjave delavcev zaposlenih pri dolžniku ali pisno izjavo
skupnega pooblaščenca delavcev o tem, da v obdobju zadnjih
treh mesecev niso prejeli plače z mnenjem o predlogu za
uvedbo stečajnega postopka;
8. podpis inšpektorja, pristojnega za delo, ki je vodil postopek in
pooblaščene osebe pri Inšpektoratu za delo.

(5) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa
mora kadarkoli od dneva, koje dolžnik postal plačilno nesposoben
in do dneva vložitve predloga iz prejšnjega odstavka tega člena
zahtevati od dolžnika poročilo o tem ali je uprava ravnala v skladu
z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe in, ki se
nanašajo na obvezno ukrepanje uprave v primeru plačilne
nesposobnosti.

(13) Če predlog iz četrtega ali dvanajstega odstavka tega člena
nima obveznih sestavin ali mu niso priložene listine iz četrtega in
dvanajstega odstavka tega člena, predsednik stečajnega senata
s sklepom vrne predlog v popravo ali zahteva dopolnitev ter
hkrati določi rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni.

(6) Poročilu iz prejšnjega odstavka mora dolžnik priložiti ustrezna
dokazila, predvsem pa sklep o ustavitvi plačil v obliki notarskega
zapisa in revizijsko poročilo pooblaščenega revizorja o ugotovitvi
stanja plačilne nesposobnosti ali njegovo izjavo, da se revizijsko
poročilo pripravlja, ter izjavo o tem, da bo sam dolžnik predlagal
uvedbo stečaja, če bo pooblaščeni revizor ugotovil, da obstojijo
razlogi in pogoji za uvedbo stečajnega postopka.

(14) Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne
ravna v skladu s sklepom, predsednik stečajnega senata zavrže
predlog za začetek stečajnega postopka."

(7) Če dolžnik ne predloži organizaciji, ki opravlja za dolžnika
posle plačilnega prometa poročila iz prejšnjega odstavka tega
člena v roku, ki ga določi organizacija, ki opravlja za dolžnika
posle plačilnega prometa in, ki ne sme biti krajši od 1 meseca
postopa organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega
prometa po četrtem odstavku tega člena.

6. člen (5. člen)
V 91. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se šteje, da
je stečajni razlog podan, če uvedbo stečajnega postopka
predlagata organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega
prometa oziroma inšpektor, pristojen za delo na način iz četrtega
in dvanajstega odstavka prejšnjega člena in iz razlogov iz drugega
odstavka 3. člena tega zakona."

(8) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa
lahko, ne glede na določbi drugega odstavka 3. člena in četrtega
odstavka tega člena počaka z vložitvijo predloga za uvedbo
stečajnega postopka, če iz dolžnikovega poročila in predloženih
dokazil ugotovi, da si dolžnik sam prizadeva in ukrepa v smeri
reševanja stanja plačilne nesposobnosti ter ravna skladno z
določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

poročevalec, št. 60

7. člen (6. člen)
V 92. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
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"(4) Če vložita predlog organizacija, ki opravlja za dolžnika posle
plačilnega prometa ali inšpektor, pristojen za delo, vroči predsednik
stečajnega senata drugopis predloga dolžniku, ki se lahko o
predlogu izjavi v roku 15 dni."

dolžnika po mnenju upnika, ki mora verjetno izkazati obstoj
premoženja, zadostuje za plačilo njegove terjatve, po poplačilu
stroškov stečajnega postopka."
14. člen (13. člen)

8. člen (7. člen)

V 101. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:

V 93. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:

"(4) Če je predlagatelj začetka stečajnega postopka organizacija,
ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa ali inšpektor,
pristojen za delo, morata o sklepu iz prejšnjega odstavka
nemudoma obvestiti Državno pravobranilstvo Republike Slovenije
in sklad, pristojen po zakonu za jamstvo pravic delavcev v primeru
insolventnosti zaradi uveljavljanja pravic po zakonu, ki ureja
pravice delavcev v primeru insolventnosti oziroma zaradi
uveljavljanja pravic države kot upnika v stečajnem postopku."

"(4) Če sta predlog vložila organizacija, ki opravlja za dolžnika
posle plačilnega prometa ali inšpektor, pristojen za delo, stečajni
senat, ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena, odloči, da se morebitni stroški iz prvega odstavka
tega člena vštejejo med stroške stečajnega postopka.
(5) Predlog za začetek stečajnega postopka, ki sta ga vložila
organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa ali
inšpektor, pristojen za delo skladno s tem zakonom, je prost
plačila sodnih taks. Ne glede na to, pa lahko stečajni senat s
sklepom o začetku stečajnega postopka ali med stečajnim
postopkom odloči, če ugotovi, da premoženje dolžnika zadostuje
tudi za kritje sodnih taks za vložitev predloga, da se znesek
sodnih taks všteje v stroške stečajnega postopka."

15. člen (14. člen)
V 102. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi: "firmo, sedež,
matično številko dolžnika in šifro dejavnosti dolžnika".
16. člen ( Novi 14. a člen)
V 160. členu se v drugem odstavku 4. točka spremeni tako, da se
glasi:
"4. neizplačane odpravnine, kot so zaposlenim pripadle po
predpisih, ki urejajo delovna razmerja, vendar največ v višini kot
je določena za presežne delavce."

9. člen (8. člen)
V 94. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Če se pred odločitvijo o začetku postopka na predlog
inšpektorja, pristojnega za delo ugotovi, da je dolžnik izplačal
zaostale plače delavcem in od tedaj do odločanja o začetku
postopka redno izplačuje plače zaposlenim delavcem, stečajni
senat zavrne predlog za začetek stečajnega postopka."

Četrti odstavek se črta.
Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

10. člen (9. člen)

17. člen ( Novi 14. b člen)

V prvem odstavku 95. člena se za besedama "do dolžnika," doda
naslednje besedilo: "na predlog organizacije, ki opravlja za dolžnika
posle plačilnega prometa ali na predlog inšpektorja, pristojnega
za delo,".

(1) Dan od katerega se upošteva stanje dolžnikove plačilne
nesposobnosti oziroma ne izplačevanja plač delavcem po tem
zakonu, je dan uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št. 39/
97), to je 1.7.1997.

11. člen (10. člen)
(2) Stečajni postopki uvedeni po uradni dolžnosti po določbi
drugega odstavka 3. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Uradni list RS št. 67/93, 8/96 - odi. US in 39/97) iz
razloga nelikvidnosti v zadnjih 12 ali več mesecih, se ustavijo z
dnem uveljavitve tega zakona. Z ustavitvijo stečajnega postopka
prenehajo pravne posledice začetka stečajnega postopka.

V četrtem odstavku 97.člena se za besedilom: "če predlaga
začetek stečajnega postopka dolžnik" doda besedilo:
"organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa ali
na predlog inšpektorja pristojnega za delo."
12. člen (11. člen)
V 98. členu se za besedo "upravitelj" črta beseda "ali" in se doda
vejica, pred piko pa se doda besedilo "ali kadar to predlagata
organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa ali
inšpektor, pristojen za delo."

(3) Vsa obvestila organizacije, ki opravlja za dolžnika posle
plačilnega prometa po določbi tretjega odstavka 3. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS št. 67/93,
8/96 - odl.US in 39/97) postanejo z dnem uveljavitve tega zakona
brezpredmetna.

13. člen (12. člen)

18. člen (15. člen)

V 1. odstavku 100. člena se za besedilom: "v stečaju vrnjeno
premoženje v stečajno maso doda besedilo: "ali če premoženje

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

12. oktober 1998
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OBRAZLOŽITEV
5. člen), 5. členu (sedaj 6. člen), 6. členu (sedaj 7. člen), 7. členu
(sedaj 8. člen), 9. členu (sedaj 10. člen), 10. členu (sedaj 11. člen),
11.členu (sedaj 12. člen), 13. členu (sedaj 14. člen), 14. členu
(sedaj 15. člen), za novi 14. a in 14. b člen (sedaj 16. in 17. člen).

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji dne 11. 6. 1998
opravil drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in
sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo opravil
preštevilčenje členov, v oklepajih so oštevilčeni kot pri drugi
obravnavi.

V predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji za
tretjo obravnavo je predlagatelj vključil vse amandmaje sprejete v
drugi obravnavi.

V 13. odstavku 5. člena je predlagatelj redakcijsko popravil in je
besedo "petega" nadomestil z besedo "dvanajstega" zaradi
uskladitve s sprejetim amandmajem k temu členu.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1. členu, za nov 1.
a. člen (sedaj 2. člen), k 2. členu (sedaj 3. člen), k 4. členu (sedaj

Tretji odstavek postane četrti odstavek.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Obrazložitev:
Drugi odstavek 17. člena predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji tretja obravnava določa ustavitev stečajnih postopkov, ki so se
začeli po uradni dolžnosti po določbi drugega odstavka 3. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji iz razloga
nelikvidnosti v zadnjih 12 ali več mesecih z dnem uveljavitve tega
zakona. S tem dnem prenehajo tudi pravne posledice začetka
stečajnega postopka.

Amandma k 17. čleriu
Za drugim odstavkom 17. člena se doda nov tretji odstavek, ki
glasi:
"Zaradi ustavitve stečajnega postopka iz prejšnjega odstavka
ostanejo v veljavi odločbe o prenehanju delovnega razmerja
delavcev. V razpisnem postopku za nova delovna mesta imajo
delavci, ki jim je zaradi začetka stečajnega postopka prenehalo
delovno razmerje pri dolžniku in do dneva razpisa niso dobili
nove zaposlitve, prednostno pravico pri sklenitvi delovnega
razmerja, če izpolnjujejo razpisne pogoje."

poročevalec, št. 60

Po določbi prvega odstavka 106. člena ZPPSL z dnem začetka
stečajnega postopka prenehajo delovna razmerja dolžnikovih
delavcev. Z ustavitvijo stečajnih postopkov se ne vzpostavi
prejšnje stanje glede delovnih razmerij, ki so prenehala, zato je
potrebno sprejeti predlagano dopolnitev k temu členu.
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Predlog zakona za

ZAGOTAVLJANJE

SREDSTEV

SOFINANCIRANJE

POROŠTVU

NAJETJE

ZA

IZGRADNJE

REPUDLIKE

POSOJIL

ZA

TERMOELEKTRARNE

IN

0

SLOVENIJE

ZA

IZGRADNJO

TRDOVLJE

3

(ZPNPIT)
- EPA 1594 - tretja obravnava

ki ga je pripravil na podlagi sklepa 10. seje Državnega zbora,
z dne 30.10.1998 ter na podlagi drugega odstavka 195. člena
Poslovnika Državnega zbora RS.

MIRAN POTRČ,
poslanec Državnega zbora
Ljubljana, 30. septembra 1998

Državni zbor se je s sklepom obvezal, da bo zakon obravnaval
in sprejemal skladno z drugim odstavkom 194. člena Poslovnika
Državnega zbora.

Podpisani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
pošilja Državnemu zboru v tretjo obravnavo

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo na seji Državnega zbora RS in na njegovih
delovnih telesih sodeloval predlagatelj zakona.

- PREDLOG ZAKONA ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE IZGRADNJE IN O POROŠTVU
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA
IZGRADNJO TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE 3, EPA
1594,

12. oktober 1998

Predlagatelj zakona:
Miran POTRČ, l.r.
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1. člen

potrebno dinamiko gradnje.

S tem zakonom se zagotavlja del sredstev za izgradnjo
nadomestne proizvodne enote Termoelektrarne Trbovlje 3 (v
nadaljevanju TET 3) moči 200 MW in daje poroštvo za obveznosti
iz najetih posojil za izgradnjo nadomestne proizvodne enote
TET 3.

4. člen (1. c člen)
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz domačih in
tujih posojil za izgradnjo nadomestne proizvodne enote TET 3, ki
jih bo najela Termoelektrarna Trbovlje.

2. člen (1. a člen)

Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za obveznosti iz naslova
obrokov glavnic, obresti in stroškov kreditov, katerih skupna višina
glavnic ne presega 275.000.000 DEM.

Gradnja nadomestne proizvodne enote TET 3 se izvaja v obdobju
1999-2004. Predhodna in pripravljalna dela se izvajajo v obdobju
1998-1999.

5. člen (2. člen)
Poroštvene pogodbe z upniki sklepa minister, pristojen za finance
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in pogodbe o
zavarovanju poroštvene obveznosti, sklenjene z dolžnikom.

Investicijski program za gradnjo nadomestne enote TET 3 sprejme
ministrstvo, pristojno za energetiko.
3. člen (1. b člen)

6. člen (3. člen)

Za izgradnjo nadomestne proizvodne enote TET 3 se zagotovijo
sredstva v višini 150.000.000 DEM v tolarski protivrednosti, kar
predstavlja 26 % celotnih potrebnih sredstev za izgradnjo.

Termoelektrarna Trbovlje mora izkoristiti kvoto iz 4. člena tega
zakona najkasneje v 5. letih od uveljavitve tega zakona.
7. člen (5. člen)

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v vsakoletnem
proračunu Republike Slovenije, v tolarski protivrednosti
preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sprejetja
proračuna Republike Slovenije, od leta 1999 do 2004, v skladu s

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

li .aer n. en
.S:II19VC
rii
OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 10. redni seji, dne
29.9.1998 obravnaval navedeni zakon. K zakonu je sprejel
amandmaje k 1. do 4. člena. Te amandmaje je predlagatelj v celoti

povzel v novih členih od 1 do 6 predloga zakona za tretjo
obravnavo.

3f
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Predlog zakona o

TROŠARINAH

(ZTro)

- EPA 1555 - tretja obravnava, z amandmaji

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 78. seji dne 1/10-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TROŠARINAH,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 10. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 30/7-1998,
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenija

- 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.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o trošarinah - tretja obravnava.

I. 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 in plina (v nadaljnjem besedilu: trošarinski izdelki),
ki se na območju Republike Slovenije sprostijo v porabo.

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
plačila trošarine;
4. trošarinsko skladišče je eden ali več med seboj povezanih

(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.
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.
12. oktober 1998
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5.
6.

7.

8.

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;
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;
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);
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;
uvoznik trošarinskih izdelkov je carinski dolžnik, določen v
skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik trošarinskih
izdelkov iz tujine.

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.
(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 v
tem 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.

II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI
5. člen
(kdaj nastane trošarinska obveznost)
(1) Trošarinska obveznost nastane, ko so:
1. trošarinski izdelki proizvedeni v Sloveniji;
2. trošarinski izdelki uvoženi v Slovenijo.

IV. PREVOZ TROŠARINSKIH IZDELKOV POD
REŽIMOM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE,
TROŠARINSKI DOKUMENT

(2) 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.

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

III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE

(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.

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.

(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.

(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) Prejšnji odstavek se nanaša na prevoz vseh trošarinskih
izdelkov, tudi, če je za njih predpisana trošarina po stopnji 0.

(4) Pri prenehanju veljavnosti trošarinskega dovoljenja, razen v
primerih iz šestega in sedmega odstavka tega člena, je plačilo

poročevalec, št. 60
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8. člen
(trošarinski dokument)

12. člen
(odpustitev plačila trošarine)

(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.

(1) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošarine odpusti:
1. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v trošarinskerp 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) Trošarinski dokument mora izdati vsaka oseba, ki prevaža
trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine.

(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;
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) 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) 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.

(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)

(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) irTprimanjkljaj,
ki je neločljivo povezan s procesom proizvodnje, skladiščenja
in prevoza izdelkov, za katerega proizvodnjo so biti trošarinski
izdelki porabljeni.

(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 toI dopuščajo, lahko carinski organ
dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za elektronsko izmenjavo
podatkov.

V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA
TROŠARINE

(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.

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.
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(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;
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2. če dokaže, da so trošarinski izdelki, ki so bili uvoženi v okviru
carinskega odložnega postopka, dejansko iznešeni iz
Slovenije.

ogrevanje ter od primanjkljaja trošarinskih izdelkov, razen od
primanjkljaja iz 6. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona,
nastane obveznost za obračun trošarine zadnji dan v mesecu, v
katerem so bili trošarinski izdelki porabljeni oziroma v katerem je
bil ugotovljen primanjkljaj.

(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.

(5) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi četrtega in
petega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti obračunana 30.
dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če oseba, ki ji je prenehala
veljavnost dovoljenja, ni prejela kopije trošarinskega dokumenta
od prejemnika trošarinskih izdelkov.

(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 inlikvidacije 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.

(6) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi šestega
odstavka 6. člena tega zakona, mora biti obračunana 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.
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.

(9) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu uporabniku
iz sedmega odstavka 6. člena tega zakona se plačilo trošarine
odpusti, če so bili trošarinski izdelki 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.

(2) Trošarinski zavezanec mora plačati trošarino od predpisanih
osnov po stopnjah oziroma zneskih, ki veljajo na dan nastanka
obveznosti za plačilo trošarine.
15. člen
(drugi primeri nastanka obveznosti za plačilo
trošarine)

VI. NASTANEK OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN IN
PLAČILO TROŠARINE

Obveznost za plačili '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 da
je neločljivo povezan s procesom proizvodnje, skladiščenja
ali prevoza trošarinskih izdelkov;
6. se spremeni višina trošarine za trošarinske izdelke, ki so na
zalogi izven trošarinskih skladišč.

13. člen
(nastanek obveznosti za obračun trošarine)
(1) Obveznost za obračun 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 obračun trošarine šestnajsti dan po
dnevu odpreme.

16. člen
(nezakonita proizvodnja in nezakonit uvoz)

(3) Če oproščeni uporabnik uporabi trošarinske izdelke za
namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine,
nastane obveznost za obračun trošarine zadnji dan v mesecu, v
katerem so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo.

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,

(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
poročevalec, št. 60

razen v primeru, da fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti v
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6. izpolnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov, ki
zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov.

zvezi s trošarinskimi izdelki dokaže, da je trošarinske izdelke
pridobila v dobri veri.

20. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)
VII. PLAČNIKI TROŠARINE

(1) Trošarinsko dovoljenje izda carinski organ na podlagi pisne
vloge.

17. člen
(opredelitev plačnikov trošarine)

(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.

(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, uvozi, proda ali kupi
trošarinske izdelke v smislu 16. člena tega zakona;
7. prodajalec trošarinskih izdelkov iz 6. točke 15. 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.
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.

VIII. SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA TROŠARINSKIH
SKLADIŠČ

(3) Trošarinsko dovoljenje se ne sme prenašati na druge osebe.

18. člen
(trošarinsko skladišče)

(4) Trošarinsko dovoljenje se lahko nanaša na eno ali več
trošarinskih skladišč.

(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.

(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.

(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.

(6) Preden carinski organ izda trošarinsko dovoljenje, mora na
kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji, za izdajo
trošarinskega dovoljenja.

19. člen
(kdo lahko zaprosi za trošarinsko dovoljenje)

(7) Carinski organ odloči o vlogi za izdajo trošarinskega dovoljenja
v 60 dneh po prejemu popolne vloge.

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 in ima sedež
v Sloveniji;
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. predloži zavarovanje plačila trošarine v skladu s tem zakonom;

22. člen
(obveznosti imetnika trošarinskega dovoljenja)
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(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;
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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.

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.
(10) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja
plačila trošarine predpiše minister, pristojen za finance.
24. člen
(prenehanje veljavnosti trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje preneha veljati:
1. če imetnik trošarinskega dovoljenja - fizična oseba - umre;
2. s prenehanjem pravne osebe;
3. z vrnitvijo trošarinskega dovoljenja;
4. če carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje.

(2) Če carinski organ ugotovi, da imetnik trošarinskega dovoljenja
ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka, določi rok za
odpravo nepravilnosti.

(2) 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) Podrobnejše določbe o vsebini in načinu vodenja evidenc iz 3.
točke prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
finance.
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) Pritožba zoper odvzem trošarinskega dovoljenja ne zadrži
izvršitve odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi
odloži odvzem trošarinskega dovoljenja, če oceni, da bo pritožbi
mogoče ugoditi.

(3) Višino zneska instrumenta za zavarovanje plačila trošarine
za izdelke, ki se odpremljajo iz trošarinskega skladišča, določi
carinski organ tako, da višina zneska ustreza trošarinskemu
dolgu za te izdelke.

(4) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti trošarinskega
dovoljenja predpiše minister, pristojen za finance.

(4) Če carinski organ zahteva predložitev instrumenta za
zavarovanje plačila trošarine za izdelke, ki se proizvajajo,
skladiščijo in prejemajo v trošarinskem skladišču, je višina zneska
instrumenta za zavarovanje lahko nižja od zneska trošarinskega
dolga v davčnem obdobju. Višino zneska instrumenta carinski
organ določi ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
- ugled, zanesljivost in finančna stabilnost imetnika trošarinskega
dovoljenja;
- obseg poslovanja imetnika trošarinskega dovoljenja;
- predvidene oblike evidenc in kontrole v trošarinskem skladišču;
- dosedanje poslovanje imetnika trošarinskega dovoljenja.

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.

IX. OPROŠČENI UPORABNIK TROŠARINSKIH
IZDELKOV

(5) 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.

26. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)

(6) Imetniku trošarinskega dovoljenja ne pripadajo obresti od
gotovinskega pologa, ki je položen v zavarovanje.

(1) Oproščeni uporabnik sme nabavljati trošarinske izdelke brez
plačila trošarine le, če za to pridobi dovoljenje carinskega organa.

(7) 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 predloženi
instrument zavarovanja lahko uporablja tudi za zavarovanje plačila
trošarine, če je višina zavarovanja ustrezna.

(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

(8) Zavarovanje plačila trošarine ni potrebno za trošarinske
izdelke, za katere stopnja trošarine znaša 0.
(9) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega dovoljenja se
poročevalec, št. 60
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(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.

trošarine v skladu s tem zakonom;
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.

28. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)

(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.

(1) Dovoljenje preneha veljati:
1. če oproščeni uporabnik ne zaprosi za odobritev količine
trošarinskih izdelkov za naslednje obdobje do konca tekočega
obdobja;
2. če oproščeni uporabnik - fizična oseba - umre;
3. s prenehanjem pravne osebe;
4. z vrnitvijo dovoljenja;
5. če carinski organ odvzame dovoljenje.
(2) 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.

(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.

(3) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve odločbe.

(7) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja
plačila trošarine predpiše minister, pristojen za finance.

(4) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja
predpiše minister, pristojen za finance.

(8) Preden carinski 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.
"jiq o 9d5o ,:o
(9) Če carinski organ ugotovi, da oproščeni uporabnik ne
izpolnjuje obveznosti iz tega člena, določi rok za odpravo
nepravilnosti.
•
27. člen
(dovoljenje za oproščenega uporabnika)

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.

X. VRAČILO PLAČANE TROŠARINE

(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.

30. člen
(pravica do vračila trošarine)
(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) 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.
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(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.
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XI. OPROSTITVE PLAČILA TROŠARINE

(3) Trošarinski zavezanec mora predložiti obračun trošarine ne
glede na to, ali je v predpisanem obdobju dolžan plačati trošarino
ali ne.

31. člen
(oprostitve za diplomatska in konzularna
predstavništva in mednarodne organizacije)

(4) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več kot eno
trošarinsko skladišče, lahko predloži skupni obračun trošarine
za vsa trošarinska skladišča.

(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.

(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.

(2) Oprostitev po tem členu se uveljavlja na podlagi potrdil
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.

35. člen
(plačevanje trošarine)

(3) Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev
uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.

(1) Obračunana trošarina za davčno obdobje zapade v plačilo
zadnjega dne v davčnem obdobju, plačana pa mora biti v 30 dneh
po zapadlosti.

(4) Trošarinski izdelki, ki so oproščeni plačila trošarine po tem
členu, se ne smejo odtujiti razen, če je plačana trošarina.

(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.

(5) Način priznavanja oprostitev po tem členu predpiše minister,
pristojen za finance.

(3) Trošarina iz šestega odstavka 34. člena tega zakona zapade
v plačilo na dan prenehanja veljavnosti trošarinskega dovoljenja,
plačana pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.

32. člen
(druge oprostitve)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
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;
4. mineralnih olj in plina, 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.

(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.

(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.

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.

XII. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE
33. člen
(obdobje obračunavanja trošarine)
(1) Trošarinski zavezanci obračunavajo trošarino za trošarlnske
izdelke sami.

XIII. TROŠARINSKI IZDELKI

(2) Trošarinski zavezanec mora obračunavati trošarino v
davčnem obdobju. Davčno obdobje je koledarski mesec.

1. Alkohol in alkoholne pijače
37. člen
(definicije)

34. člen
(predložitev obračuna trošarine)
(1) Trošarinski zavezanec mora izkazati obračunano trošarino v
mesečnem obračunu trošarine.

(1) Trošarina se plačuje od: piva, vina, drugih fermentiranih pijač,
vmesnih pijač ter etilnega alkohola (v nadaljnjem besedilu: alkohol
in alkoholne pijače).

(2) Mesečni obračun trošarine mora trošarinski zavezanec
predložiti carinskemu organu do 25. dne naslednjega meseca po
poteku davčnega obdobja.

(2) Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače se določi glede na
uvrstitev blaga v tarifno oznako kombinirane nomenklature
carinske tarife, veljavno na dan prlčetka uporabe tega zakona (v
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nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka) in v odvisnosti od vsebnosti
alkohola.

42. člen
(etilni alkohol)

(3) Vsebnost alkohola je volumenski odstotek alkohola pri
temperaturi 20°C. Vsebnost alkohola se označi z oznako "vol.%."

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.

39. člen
(mirna in peneča vina)

(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 1.000 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.

(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.
i)id
sq <
40. člen
(druge fermentirane pijače, razen vina in piva)

(3) V prostocarinskih prodajalnah se trošarina plačuje v višini
90% trošarine, določene v prejšnjem odstavku.
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;
- 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.

(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) Etilni alkohol se lahko odpremi iz trošarinskega skladišča za
oproščeno uporabo v kemični proizvodnji in proizvodnji kozmetike
samo, če je denaturiran.
(3) Postopek popolne denaturacije alkoholnih izdelkov se lahko
izvrši le v obratu proizvodnje etilnega alkohola z uporabo
predpisanega denaturanta in postopka denaturiranja.

(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.

(4) 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.
(5) Denaturant iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za finance.

41. člen
(vmesne pijače)

45. člen
(mali proizvajalci vina in žganja)

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.

(1) Proizvajalec alkoholnih pijač iz drugega odstavka 17. člena
tega zakona, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja, obračunava
in plačuje trošarino po določbah tega člena.
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(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka plačuje trošarino za
proizvedene količine alkoholnih pijač v koledarskem letu,
zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo.

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.

(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.

(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.

(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)

46. člen
(evidentiranje prodaje oziroma uvoza opreme za
izdelovanje etilnega alkohola)

(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 nadaljne industrijske obdelave;
2. tobakovi odpadki, ki se lahko kadijo in se ne uvrščajo med
cigarete oziroma med cigare in cigarilose po tem zakonu.

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
destilime aparate, ki se uporabljajo za znanstvene in izobraževalne
namene in za gospodinjske sokovnike.

(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.

2. Tobačni izdelki

(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.

47. člen
(opredelitev tobačnih izdelkov)
(1) Trošarina se plačuje od cigaret, cigar in cigarilosov, in tobaka
za kajenje.

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

48. člen
(cigarete)

(1) Trošarinska osnova za tobačne izdelke je 1000 kosov in
drobnoprodajna cena oziroma kilogram izdelka.

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

(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 loveniji, ki
vključuje trošarino in davek na dodano vrednost od teh 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.

(4) S1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 50% drobnoprodajne
cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.

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

(5) S1. julijem 2005 se trošarina določi v višini 57% drobnoprodajne
cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.

(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.

(6) Znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne trošarine
po tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena določi vlada.

49. člen
(cigare in cigarilosi)

(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;

(1) Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni
kot so, ob pogoju, da so:
poročevalec, št. 60
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2902 41 000, 2902 42 000, 2902 43 000 in 2902 44;
- izdelki iz tarifnih oznak 3403 11 000 in 3403 19;
- izdelki iz tarifne oznake 3811;
- izdelki iz tarifne oznake 3817.

3. za ostali tobak za kajenje: 0 tolarjev za en kilogram in 25% od
drobnoprodajne cene.
(8) V prostocarinskih prodajalnah se trošarina plačuje v višini
90% trošarine, določene v prejšnjem odstavku.

(4) Za mineralna olja in plin po tem zakonu se štejejo tudi:
1. vsak izdelek, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je
glede na namen uporabe pogonsko gorivo;
2. aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim gorivom;
3. vsak drug ogljikovodik, ki je proizveden iz surove nafte in je
naprodaj oziroma se upbrablja oziroma je glede na namen
uporabe gorivo za ogrevanje, razen črnega premoga, lignita,
šote ali biomase.

(9) Drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega člena je cena,
ki jo določi proizvajalec oziroma uvoznik. Drobnoprodajna cena
vključuje trošarino in davek na dodano vrednost.
(10) 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.

54. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)

(11) Prodaja tobačnih izdelkov po drobnoprodajnih cenah, ki so
višje od prijavljenih, ni dovoljena.

(1) Trošarinska osnova je količina mineralnih olj oziroma plina v
kilogramih, kubičnih metrih ali litrih, kot je določeno pri posamezni
trošarini po tem členu.

52. člen
(tobačna znamka)

(2) Če je količinska enota za trošarino določena v litrih, se liter
meri pri temperaturi +15°C.

(1) Sprostitev tobačnih izdelkov v porabo in sprostitev uvoženih
tobačnih izdelkov v prost promet, razen če uvoznik prevaža
tobačne izdelke v trošarinsko skladišče ali v prosto carinsko
prodajalno, je dovoljena le, če so tobačni izdelki označeni s tobačno
znamko.

(3) Trošarina se 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
0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 000
(za 1.000 kilogramov)
5. od naravnega plina iz tarifne oznake 2711 11 000
in 2711 21 000 (za en kubični meter)
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

(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
jCelofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni mogoče
odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen pri originalni
embalaži za cigare in cigarilose, ki ne vsebuje celofanskega ali
drugega papirja, kjer je tobačna znamka •lahko nalepljena
neposredno na embalažo.
vstfab
(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 in plin
53. člen
(definicije)
(1) Trošarina se plačuje od mineralnih olj in plina, določenih s tem
zakonom.
(2) Vrsta mineralnega olja in plina 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.
;Gr>irirl
(3) Po tem zakonu se za mineralna olja in plin 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,
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(4) Od drugih mineralnih olj in plina 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 in plinom, je enaka trošarini za mineralno olje in plin, 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 in plin, ki se dokazljivo porabijo za pogon
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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.

(4) Postopek barvanja in označevanja mineralnih olj in plina po
tem členu predpiše minister, pristojen za finance.

(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 in plina iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

57. člen
(uporaba označenih mineralnih olj in plina)
Označena mineralna olja in plin, 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.

(9) Za mineralna olja in plin, ki se porabijo za pogon kmetijske in
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 in plina iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z
ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

XIV. KNJIGOVODSTVOTROŠARINSKEGA
ZAVEZANCA IN HRAMBA DOKUMENTACIJE
58. člen
(izdajanje računov oziroma drugih dokumentov)

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

(1) Trošarinski zavezanec mora za vsako sprostitev trošarinskih
izdelkov v porabo izdati račun oziroma drug dokument, ki izkazuje
odpremo trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča.

(1) Trošarina se ne plačuje od mineralnih olj in plina:
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 za
nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo drugih mineralnih olj
in plina, razen če so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo za
transpprtna sredstva;
4. ki so injicirani v plavže za namene kemične redukcije kot
dodatek koksu, ki je osnovno gorivo.

(2) Pri trošarinskih izdelkih, ki so odpremljeni oproščenemu
uporabniku, mora biti na računu oziroma drugem dokumentu
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 oziroma drug
dokument v dveh izvodih. Prvi izvod mora dati prejemniku
trošarinskih izdetebtf W6tjrfžvod, kot tudi druge dokumente, ki
so pomembni za dbfcčitevvfšihe trošarinske obveznosti pa zadrži
in hrani v skladu s 60. členom tega zakona.
59. člen
(knjigovodstvo trošarinskega zavezanca)

(2) Za uporabo letala oziroma plovila 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.

(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.

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše postopke za uveljavitev
oprostitve iz 1. točke prvega odstavka tega člena.
56. člen
(označitev mineralnih olj in plina)
(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 in plina se lahko opravlja
le v trošarinskem skladišču, ki ima dovoljenje carinskega organa
za označevanje. Če mineralna olja in plin niso označena v
trošarinskem skladišču se šteje, da niso označena.

(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.

(2) Mineralno olje in plin, 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 in plin ni označeno.
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(3) Skladiščenje posameznih mineralnih olj in plina mora biti
organizirano na način, ki zagotavlja, da drugi izdelki ne vplivajo
na nevtraliziranje barve oziroma indikatorja.

(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 22
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(2) Pred odločitvijo o prenehanju registracije mora trošarinski
zavezanec plačati zapadle trošarinske obveznosti.

proizvajalec žganja, mora o proizvodnji, lastni porabi ter prometu
s temi pijačami voditi posebno evidenco, ki jo predpiše minister,
pristojen za finance.

64. člen
(register imetnikov trošarinskih dovoljenj)

60. člen
(hramba dokumentacije)

(1) Carinski organ vzpostavi in vodi poseben register imetnikov
trošarinskih dovoljenj, ki vključuje tudi trošarinska skladišča.

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.

(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
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.

XV. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN
PLAČEVANJEM TROŠARINE
61. člen
(nadzor)

XVII. POSEBNE DOLOČBE

(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.

65. člen
(uporaba drugih predpisov)
(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) 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.

(2) Postopek za prekrške po tem zakonu vodi na prvi stopnji
carinski organ.

(3) Popis trošarinskih izdelkov na zalogi, označevanje trošarinskih
izdelkov ter namensko uporabo trošarinski^ izdelkov nadzorujejo,
poleg carinskega organa, še davčni organ, organ tržne inšpekcije
ter po potrebi, pooblaščena oseba prometne policije.

(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.
66. člen
(pooblastila Vladi in ministru, pristojnemu za finance)

XVI. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN REGISTRACIJA
TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV

(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije ali če se spremeni
razmerje med tolarjem in EVROM za več kot 10% od uveljavitve
oziroma zadnje spremembe višine trošarine, lahko Vlada Republike
Slovenije:
- zmanjša ali poveča trošarino za mineralna olja in plin 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 in določi minimalno trošarino, ki ne sme preseči 90%
skupne davčne obremenitve najbolje prodajanih cigaret v
Sloveniji.

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.

(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.

63. člen
(prenehanje registracije)

(3) Minister, pristojen za finance, objavlja spremembe navedb
tarifnih oznak po tem zakonu v skladu z veljavno nomenklaturo
carinske tarife.

(1) Če trošarinski zavezanec preneha opravljati dejavnost,
carinski organ odloči o prenehanju registracije po uradni dolžnosti
ali na zahtevo trošarinskega zavezanca.
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67. člen
(podrobnejši predpisi)
17.
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;
vsebine računov oziroma drugih dokumentov, popisu trošarinskih
izdelkov; vračilu plačane trošarine, predpiše minister, pristojen
za finance.

18.
19.
20.

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

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE

69. člen
(prekrški)

68. člen
(prekrški)

(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:
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 tega zakona.

(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. 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. nezakonito proizvede, nezakonito uvozi, kupi oziroma proda
nezakonito proizvedene oziroma nezakonito uvožene
trošarinske izdelke (16. člen);
7. prenese trošarinsko dovoljenje na druge osebe (tretji odstavek
21. člena);
8. ne izpolnjuje obveznosti, določene v prvem odstavku 22. člena;
9. ne predloži instrumenta za zavarovanje plačila trošarine v
skladu s 23. členom tega zakona;
10. ne obračuna trošarine oziroma je ne obračuna v davčnem
obdobju (33. člen);
11. 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);
12. se alkoholni izdelki odpremijo iz trošarinskega skladišča za
uporabo v kemični proizvodnji in proizvodnji kozmetike ne,
da bi bili denaturirani (drugi odstavek 44. člena);
13. 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);
14. ne razvrsti trošarinskih izdelkov na način, kot je določen v
37., 38., 39., 40., 41., 42., 48., 49., 50. in 53. členu;
15. 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);
16. ne označi plinskega olja in kerozina s predpisano barvo in
poročevalec, št. 60

indikatorjem ter skladiščenja ne organizira na predpisan način
(56. člen).
v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov
ter ne vodi predpisanih evidenc (59. člen);
ne hrani dokumentacije v predpisanem roku (60. člen);
opusti dolžnost sporočila oziroma prijave pri carinskem organu
(62. člen);
ne prijavi opravljanje dejavnosti oziroma posedovanja kotlov
za žganjekuho v skladu s 74. členom tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 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, pravna oseba
- proizvajalec, prodajalec in uvoznik opreme za proizvodnjo
etilnega alkohola, pa z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000
tolarjev, če 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
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 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)
(1) Zavezanec za plačilo prometnega davka po zakonu o
prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 121
93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98), zakonu o
posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač (Uradni list RS,
št.71/93) in po zakonu o posebnem prometnem davku od cigaret
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(Uradni list RS, št.71/93) - 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
tega zakona;
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 tega zakona.

alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 71/93) in po zakonu o posebnem
prometnem davku od cigaret (Uradni list RS, št. 71/93) 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.
77. člen
(popis mineralnih oij in plina)

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

(1) Zavezanci, ki prodajajo mineralna olja in plin končnim
potrošnikom po zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/
92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98
in 35/98) ter uvozniki in trgovci na debelo, ki niso imetniki
trošarinskega dovoljenja po tem zakonu, morajo popisati zaloge
mineralnih olj in plina na dan 30. junija 1999 in o tem sestaviti
zapisnik po vrstah in količinah mineralnih olj in plina po 54.členu
tega zakona, obračunati trošarino na ugotovljene zaloge in jo
plačati do 10. avgusta 1999. Zapisnik o zalogah mineralnih olj in
plina, ki vključuje tudi ugotovljen znesek trošarin, predložijo
pristojnemu davčnemu in carinskemu organu do 5. julija 1999.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
(odlog obveznosti izpolnjevanja pogojev za
elektronsko izmenjavo podatkov)
Določba 6. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona, se
prične uporabljati 1. januarja 2002.

(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki so imetniki trošarinskega
dovoljenja po tem zakonu, popišejo zaloge proizvodov po vrstah
in količinah mineralnih olj in plina, zapisnik o popisu pa do 5. julija
1999 predložijo pristojnemu carinskemu organu.

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

78. člen
(prehodno obdobje za tobačne izdelke, označene s
tobačno znamko v skladu z zakonom o prometnem
davku)

Proizvajalci trošarinskih izdelkov po tem zakonu morajo najkasneje
do 31. marca 1999, prijaviti opravljanje navedenih dejavnosti
oziroma posedovanje kotlov za kuhanje žganja, pristojnemu
carinskemu organu.

Tobačni izdelki, označeni s tobačno znamko v skladu z zakonom
o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/
93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98), so lahko v
prometu še 12 mesecev po pričetku uporabe tega zakona.

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.

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);
4. uredba o določitvi zneska posebnega prometnega davka od
piva (Uradni list RS, št. 50/98).

(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, 16/96, 57/97,
3/98 in 35/98).
(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.

uporabljajo pa se še do 30. junija 1999.
80. člen
(začetek veljavnosti zakona)

76. člen
(popis alkoholnih pijač in cigaret)

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.

Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku od
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OBRAZLOŽITEV
23., 24., 32., 43., 51., 52., 54., 55., 58., 66., 67., 68. in 78. členu.

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji dne 30. 7. 1998ob
obravnavi predloga zakona o trošarinah - druga obravnava sklenil,
da predlog zakona o trošarinah za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo predloga zakona
za tretjo obravnavo, opravljeni pa so tudi nomotehnični popravki
v 68., 69., 70., 72., 75., 76., 77., 78. in 79. členu.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 13., 15., 17., 19.,

Obrazložitev:

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

56. člen se nanaša na označevanje mineralnih olj s predpisano
barvo in indikatorjem, za katera je predpisana nižja stopnja
trošarine. Namen označevanja je zagotoviti namensko uporabo
olj, nabavljenih po nižji stopnji trošarine. Glede na to, da
označevanje plina ni predvideno za davčne namene, je predlagano
črtanje besed "in plina".

K 17. členu:
1. V tretjem odstavku se v 6. točki doda naslednje besedilo:
"6. V skladu s to točko je plačnik trošarine tudi oseba, ki sodeluje
pri nezakoniti proizvodnji ali uvozu trošarinskih izdelkov oziroma
oseba, ki hrani nezakonito proizvedene oziroma uvožene
trošarinske izdelke"

K 57. členu:
V besedilu v oklepaju ter v besedilu člena se črta besedi "in plina"
oziroma "in plin"

Obrazložitev:
Z amandmajem je določeno, da je poleg osebe, ki nezakonito
proizvede, uvozi, proda ali kupi trošarinske izdelke, plačnik
trošarine tudi oseba, ki sodeluje pri nezakoniti proizvodnji ali uvozu
trošarinskih izdelkov oziroma oseba, ki hrani nezakonito
proizvedene oziroma uvožene trošarinske izdelke.

Obrazložitev:
Enaka kot pri amandmaju k 56. členu.
K 58. členu:

2. V tretjem odstavku se 7. točka spremeni tako, da se glasi:

1. V prvem odstavku se črta besedilo "iz trošarinskega skladišča"

"7. oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za katere se
spremeni višina trošarine v skladu s 6. točko 15. člena tega
zakona."

2. V drugem odstavku se črtata besedi "iz skladišča"
Obrazložitev:

Qt?r9?lpžitev;

Obveznost izdajanja računa oziroma drugega dokumenta v
skladu s prvim odstavkom, ki izkazuje odpremo trošarinskih
izdelkov v porabo, se mora nanašati na vse trošarinske
zavezance in ne le na imetnike trošarinskih dovoljenj.

Amandma je redakcijske in pojasnjevalne narave.
K 32. členu:
Črta se drugi odstavek.

K 68. členu:

Obrazložitev:

V prvem odstavku se v 6. točki za besedo "izdelke" doda naslednje
besedilo:

Amandma je uskladitvene narave glede na črtanje 1. točke prvega
odstavka tega člena ob sprejemu zakona v besedilu za drugo
obravnavo.

"oziroma sodeluje pri nezakoniti proizvodnji ali uvozu trošarinskih
izdelkov ali hrani nezakonito proizvedene oziroma uvožene
trošarinske izdelke"

K 56, Člgng

Obrazložitev:

V besedilu v oklepaju ter v vseh odstavkih tega člena se črta
besedi "in plina"

Amandmaje uskladitvene narave zaradi predlaganega amandmaja
k tretjemu odstavku 17. člena zakona.

poročevalec, št. 60
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NOMOTEHNIČNI POPRAVKI
68. člen

75. člen

V prvem odstavku 68. člena se preštevilčijo točke: 5.a v točko 6.,
6. vtočko 7., 7. v točko 8., 8. vtočko 9., 9. vtočko 10., 10. vtočko
11., 11. vtočko 12., 12 vtočko 13., 13. vtočko 14., 14. vtočko
15., 15. vtočko 16., 16. vtočko 17., 17. vtočko 18., 18. vtočko
19., 19. v točko 20.

V besedilu drugega odstavka 75. člena se pri naštevanju objav
zakona o prometnem davku v Uradnem listu dodajo še objave v
Uradnem listu RS številka "16/96, 57/97 in 35/98".
76. člen

V 20. točki prvega odstavka 68. člena pa se pred piko doda
besedilo 'lega zakona".
69. člen

V besedilu 76. člena se doda objava zakona o posebnem
prometnem davku od alkoholnih pijač v Uradnem listu "(Uradni
list RS, št. 71/93) ter zakona o posebnem prometnem davku od
cigaret "(Uradni list RS, št. 71/93).

V drugi točki prvega odstavka 69. člena se pred piko doda besedilo
"tega zakona".

77, člen

70. člen

V besedilu prvega odstavka 77. člena se doda objava zakona o
prometnem davku v Uradnem listu "(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/
98)".
A'

V drugem odstavku se beseda prvega nadomesti z besedo
"prejšnjega" ter se črtata besedi "tega zakona" ter doda beseda
'ludi", tako, da se drugi odstavek glasi:
(2) 2 denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

V drugem odstavku 77. člena pa se beseda davčnemu nadomesti
z besedo "carinskemu".
78, {len
V besedilu 78. člena se doda objava zakona o prometnem davku
v Uradnem listu "(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/93odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98)".

72. člen
V besedilu prvega odstavka 72. člena se doda objava zakona o
prometnem davku v Uradnem listu "(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/
98)", zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač
"(Uradni list RS, št. 71/93)" in zakona o posebnem prometnem
davku od cigaret "(Uradni list RS, št. 71/93)".

79- člen
V besedilo 79. člena se doda četrta točka, ki se glasi:
"4. uredba o določitvi zneska posebnega prometnega davka od
piva (Uradni list RS, št. 50/98)"

V prvi in drugi točki prvega odstavka 72. člena pa se pred piko
doda besedilo 'lega zakona".
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Predlog zakona o

DAVKU

NA

DODANO

VREDNOST

(ZDDV)

- EPA 1554 - tretja obravnava, z amandmaji

Vlada Republike Slovenije je na 76. seji dne 1/10-1998 določila
besedlo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles, sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 10. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29/7-1998, drugega
odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- 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.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o davku na dodano vrednost tretja obravnava.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. 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.

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) 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.

1. Promet blaga
4. člen
(promet blaga)

2. člen
(pripadnost DDV)

(1) Promet blaga pomeni prenos lastninske pravice oziroma

Prihodki od DDV pripadajo proračunu Republike Slovenije.
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pravice razpolaganja na opredmetenih stvareh, če ni s tem
zakonom drugače določeno.

7. člen
(prenos podjetja)

(2) Za promet blaga se šteje tudi:
1. promet blaga, opravljen za plačilo, na podlagi odločitve
državnega organa, organa lokalne skupnosti 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.

DDV se ne obračunava in plačuje pri prenosu podjetja ali dela
podjetja, ki predstavlja gospodarsko celoto, na drugega davčnega
zavezanca.
2. Promet storitev
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 med drugim 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, organa
lokalne skupnosti oziroma na podlagi zakona;
3. uporaba storitev davčnega zavezanca za neposlovne namene;
4. zamenjava storitev.
9. člen
(uporaba storitev za neposlovne namene)

(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.

Za uporabo storitev iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega
člena se šteje:
1. uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega
zavezanca za opravljanje storitev 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 izvzame blago, ki je del njegovih
poslovnih sredstev in ga uporabi 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.

10. člen
(promet storitev v svojem imenu in za račun druge
osebe)

(2) Ne glede na prejšnji odstavek 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.

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)

III. 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.

poročevalec, št. 60

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
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(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 2. točke prvega odstavka 32.
člena tega zakona ali je zanj začet postopek začasnega uvoza s
popolno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev ali carinski tranzitni
postopek, šteje, da je promet opravljen tam, kjer se za to blago
začne druga carinsko dovoljena raba ali uporaba.

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
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.

17. člen
(kraj opravljenega prometa storitev)
(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.

IV. DAVČNI ZAVEZANCI
13. člen
(definicija)
(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno
(samostojno) opravlja dejavnost.

(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 za 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.

(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, ne glede na
namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.
(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.
V. KRAJ OBDAVČITVE
14. člen
(splošno)

(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,

(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.

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, če storitev opravi davčni zavezanec, ki v
Sloveniji nima sedeža.

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.
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(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 kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza
in zavarovanja, ki jih dobavitelj zaračuna kupcu oziroma
naročniku storitve;
3. zneski, ki se zaračunavajo od vračljive embalaže in
zaračunanih varščin.

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.
VI. NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV
19. člen
(splošno)
(1) DDV se obračuna takrat, ko je blago dobavljeno oziroma
takrat, ko so storitve opravljene.

(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.

(2) Šteje se, da je blago dobavljeno oziroma da so storitve
opravljene takrat, ko je izdan račun.

(4) Pri zamenjavi blaga oziroma storitev je davčna osnova
vrednost prejetega blaga oziroma storitev.

(3) Če račun ni izdan, se DDV obračuna osmi dan po dobavi
blaga oziroma opravljeni storitvi.

(5) Pri prometu blaga oziroma storitev, ki ga opravi davčni
zavezanec, 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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(7) Pri spremembi davčne osnove po 21. členu tega zakona se
DDV obračuna, ko se izda račun oziroma drug dokument.

(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.

20. člen
(uvoz blaga)
(1) Pri uvozu blaga nastane obveznost za obračun DDV, ko se
blago vnese v Slovenijo.

(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.

(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.

(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.

(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.

(12) Če se vrne embalaža, od katere je bil obračunan DDV, se
davčna osnova popravi v davčnem obdobju, v katerem je bila
embalaža vrnjena.

VII. DAVČNA OSNOVA
21. člen
(davčna osnova ter popravek davčne osnove)

22. člen
(davčna osnova pri uvozu blaga)

(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.

(1) Davčna osnova pri uvozu blaga je vrednost blaga, določena
v skladu s carinskimi predpisi.
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(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;
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2. posredni stroški, kot so provizije, stroški embaiiranja, 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.

10. graditve, obnove in vzdrževanja stanovanjskih prostorov,
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš;
11. gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so
namenjeneizključno 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;
15. storitev javne higiene.

(3) Pri uvozu blaga se iz davčne osnove izključijo, če že niso
izključeni, znižanja cen in popusti v skladu z devetim odstavkom
21. člena tega zakona.
(4) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na
oplemenitenje, potem, koje bilo popravljeno, predelano, obdelano
oziroma obnovljeno, |e davčna osnova vrednost popravila,
predelave, obdelave oziroma obnove.

(2) Med izdelke po 7. točki prejšnjega odstavka se ne uvrščajo
tisti, ki so v celoti ali deloma namenjeni v reklamne namene.

23. člen
(preračun vrednosti tuje valute v domačo valuto)

IX. OPROSTITVE DDV

(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.

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
skiadu s predpisi, ki urejajo področje socialno varstvenih
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.

(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.
VIII. STOPNJA DDV
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, dodatkov in nadomestkov, ki se uporabljajo pri izdelavi
prehrambenih izdelkov ter priprave jedi;
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. medicinskih oziroma ortopedskih priprav in rehabilitacijskih
oziroma tehničnih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo ali
podpirajo njegovo vsakodnevno funkcioniranje in so namenjeni
izključno za osebno rabo, vključno s popravili teh priprav in
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, za ogled naravnih znamenitosti,
kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme,
zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne prireditve ter
vstopnic za športne prireditve;
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27. člen
(druge oprostitve DDV)
Plačila DDV so oproščene tudi:
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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.

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 ter zakup kmetijskih zemljišč ali gozdov, ki je
vpisan v zemljiško knjigo;
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.

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
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 in gluhim 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

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
poročevalec, št. 60
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13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

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 območjih mejnih prehodov;
11. živali, ki so uvožene:
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.

tujih držav za njihove potrebe v času uradnega obiska v
Sloveniji. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače ter
tobak in tobačne izdelke;
vzorce blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za
pridobivanje naročil tovrstnega blaga, in ki so glede izgleda in
količine neuporabni za kakršnekoli druge namene;
tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s sedežem
poslovanja izven Slovenije;
blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali podobni
prireditvi. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače,
tobačne izdelke ter goriva in kuriva;
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;
predmeti iri spremljajoči dokumenti, ki se v zvezi s pridobitvijo
ali varstvom blagovnih znamk, patentov in modelov pošiljajo
organizacijam za varstvo pravic intelektualne lastnine;
turistično informativno dokumentacijo, ki je namenjena za
brezplačno razdelitev in, katere glavni namen je predstaviti
tujo turistično ponudbo;
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
kot 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;
zbirateljske 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;
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;
goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v
motorna vozila;
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.
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
12. oktober 1998

31. člen
(oprostitve DDV pri izvozu blaga in drugih
dejavnostih)
(1) Plačila DDV je oproščeno:
1. blago, ki ga iz Slovenije izvozi prodajalec oziroma blago, ki ga
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 z drugim odstavkom 16. člena oziroma 1. točko prvega
odstavka 32. člena tega zakona;
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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.

b) se vnese v prosto carinsko cono;
c) se zanj začne postopek carinskega skladiščenja (razen v
prostocarinskih 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.

(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;
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.

(5) Za potnika iz prejšnjega odstavka se šteje potnik, ki ima
vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče oziroma
pristanišče druge države.
X. IZDAJA RAČUNOV
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
nadaljnjem besedilu: račun) ter obdržati kopijo računa.

(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.

(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.

Oprostitev po tem odstavku se uveljavlja na podlagi potrdil
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.

(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.

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.
Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev
uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.

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

(4) Blago se šteje za izvoženo, ko je dejansko iznešeno iz
Slovenije, ali ko je vnešeno v prosto carinsko cono oziroma
carinsko skladišče.

(1) Račun, izdan davčnim zavezancem, mora vsebovati
naslednje podatke:
1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številko;
2. firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter
davčno številko izdajatelja računa;
3. firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter
davčno številko prejemnika blaga oziroma storitve;
4. datum odpošiljanja blaga oziroma opravljanja storitev;
5. podatke o vrsti in količini prodanega blaga oziroma
opravljenih storitev;
6. cena blaga brez DDV, vrednost blaga oziroma storitve brez

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 predldži carinskemu organu in, kadar je to dovoljeno v
skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo;
poročevalec, št. 60
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pristojen za finance.

DDV,stopnjo oziroma stopnji DDV ter znesek DDV po različnih
stopnjah;
7. vrednost z vključenim DDV.

39. člen
(plačevanje davčne obveznosti)

(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.

(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.

35. člen
(podatki, ki jih mora vsebovati račun, izdan drugim
osebam)

(3) Pri uvozu blaga se DDV obračunava in plačuje, kot da bi bil
uvozna dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona.

(1) V računu, ki ga davčni zavezanec izda drugim osebam, ni
potrebno izkazovati podatkov iz 3. in 4. točke prvega odstavka
prejšnjega člena.

XII. ODBITEK VSTOPNEGA 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 dmgega poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti
pooblaščeni osebi davčnega oziroma tržnega organa.

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.

XI. DAVČNO OBDOBJE, OBRAČUNAVANJE IN
PLAČEVANJE DAVČNE OBVEZNOSTI
36. člen
(obdobje obdavčevanja)

(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.

(1) Davčni zavezanec mora obračunavati davčno obveznost v
davčnem obdobju.
(2) Davčno obdobje je koledarski mesec.

(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 vstopnegaDDV, če bi to dejavnost opravil v Sloveniji.

(3) Za davčnega zavezanca, ki plačuje akontacijo davka iz
dejavnosti v trimesečnih oziroma polletnih obrokih, je davčno
obdobje koledarsko trimesečje oziroma koledarsko polletje.
37. člen
(obračunavanje DDV)

(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
storitve, ki ima sedež oziroma stalno poslovno enoto izven
Slovenije ali, če so te storitve neposredno povezane z blagom,
ki je namenjeno izvozu;

(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.

(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 zakup in za nadaljnjo prodajo;
2. izdatkov za reprezentanco in nastanitev.

38. člen
(predložitev obračuna DDV)
(1) Davčno obveznost za davčno obdobje je davčni zavezanec
dolžan izkazati v mesečnem, trimesečnem oziroma polletnem
obračunu DDV.
(2) Obračun iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec dolžan
predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca
po poteku davčnega obdobja.

(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 dmgega odstavka 42. člena tega zakona
in na podlagi tretjega odstavka 46. člena tega zakona.

(3) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na
to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan plačati
DDV.

(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.

(4) Obračun DDV mora vsebovati vse potrebne podatke za
obračun davčne obveznosti.

(8) Če davčni zavezanec prejme račun, v katerem je Izkazan
DDV od osebe, ki ga po tem zakonu ne sme izdati, ne sme odbiti

(5) Obliko in vsebino davčnih obračunov predpiše minister,

12. oktober 1998

c
c

37

poročevalec, št. 60

izkazanega DDV kot vstopnega DDV, ne glede na to, če
nepooblaščena oseba ta DDV plača.

(5) Popravek odbitka vstopnega DDV se ne izvrši, če znaša
razlika do 1.500 tolarjev.

(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.

43. člen
(odbitek vstopnega DDV pri začetku opravljanja
obdavčljive dejavnosti)
(1) Z dnem veljavnosti registracije za DDV 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.

41. člen
(izračun odbitnega deleža vstopnega DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljivo in oproščeno
dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na
obdavčljivo dejavnost z odbitnim deležem.

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka sme odbiti vstopni
DDV sorazmerno opravljenemu prometu, nima pa na tej podlagi
pravice do vračila davka.

(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
nahaša 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.

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).

(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.

(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.

(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.

(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.

42. člen
(popravek odbitka vstopnega DDV)

(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.

(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 so
odpovedi nakupov in znižanja cen.

(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 tega zakona.
(6) Če preprodajalec odbije davčni preostanek v povezavi z
dobavo prevoznih sredstev, nima pravice do oprostitve DDV po
31. členu tega zakona.

(2) Če se znotraj obdobja pet let od koledarskega leta pričetka
uporabe opreme spremenijo pogoji, ki so bili vtem letu merodajni
za odbitek vstopnega DDV, se za obdobje po spremembi izvrši
popravek vstopnega DDV. Pri nepremičninah se namesto obdobja
pet let upošteva obdobje 20 let.
I
(3) Za pričetek uporabe opreme oziroma nepremičnin po
prejšnjem odstavku, se šteje davčno obdobje, v katerem je izvršen
(oziroma ni izvršen) odbitek vstopnega DDV.

XIII. 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

(4) Za opremo po drugem odstavku tega člena se šteje oprema,
ki se po računovodskih predpisih uvršča med opredmetena
osnovrfti sredstva davčnega zavezanca.
poročevalec, št. 60
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zakonu.

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) 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.

(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.

(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) 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.

(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) Potovalna agencija nima pravice do odbitka DDV, ki ji ga
zaračunajo drugi davčni zavezanci pri prometu blaga in storitev,
opravljenih neposredno potniku.

(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 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)

(6) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na
davčne zavezance, ki v Sloveniji nimajo sedeža.
46. člen
(kmetje)

(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.

,

(1) Kmet iz drugega odstavka 45. člena tega zakond, 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) 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, plemenitih kovin
in dragega kamenja. Za plemenite 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

(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.

(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 črnobell 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
fotomehanlčni postopek;
3. izvirne skulpture in kipi iz kakršnegakoli materiala Iz tarifne
oznake 9703 00 00, če jih Izdela avtor ter skulpturnl 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
Izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni več kot osem
kopij vsakega;

(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.
47. člen
(storitve potovalnih agencij In organizatorjev
potovanj)
(1) Potovalna agencija In organizator potovanja (v nadaljnjem
12. oktober 1998
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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) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga,
se šteje, da je davčna osnova enaka 0.
50. člen
(drugi primeri prometa umetniških predmetov, zbirk in
starin)
(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.

(4) Za zbirke se štejejo:
1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega
dne, natisnjene farnkirane 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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.
t
(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.

(6) 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.

(7) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga,
se šteje, da je davčna osnova enaka 0.

(10) Preprodajalec, ki obračunava DDV po tem ter 49. in 50.
členom tega zakona, ne sme na računih, ki jih izdaja, izkazovati
DDV.

(8) Preprodajalec, ki opravi promet blaga po tem členu, ne sme
odbiti vstopnega DDV od tako pridobljenega ali tako uvoženega
blaga.

49. člen
(davčna osnova za rabljeno blago, umetniške
predmete, zbirke in starine)

(9) Drugi in tretji odstavek 49. člena tega zakona se nanašata tudi
na promet blaga po tem členu.

(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.

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) 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.
poročevalec, št. 60
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(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.

v 60 dneh po predložitvi obračuna DDV.
(2) Davčnemu zavezancu - izvozniku, ki v zaporednih obračunih
DDV izkazuje presežek vstopnega DDV, se razlika DDV lahko
vrne prej kot v 30 dneh po predložitvi obračuna DDV.
(3) Davčnemu zavezancu, ki ne prejme razlike davka v roku iz
prvega odstavka tega člena, pripadajo obresti po obrestni meri,
določeni z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti od
prvega dne po poteku 60 dni od predložitve obračuna DDV.

(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.

(4) Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih
davkov, se mu vrne razlika, zmanjšana za znesek davčnega
dolga.

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

(5) Podrobnejše pogoje in način vračila vstopnega DDV po tem
členu predpiše minister, pristojen za finance.

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

54. člen
(vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža
v Sloveniji)

52. člen
(davčna osnova pri prometu blaga na javni dražbi)

(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.

(1) Davčna osnova za promet blaga iz prejšnjega člena je
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.

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka ima pravico do
vračila vstopnega DDV, če:
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.

(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.

(3) Davčni zavezanec ima pravico do vračila vstopnega DDV v
določenem obdobju, na podlagi zahtevka, ki ga predloži davčnemu
organu.

(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.

(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 pristpjen za obravnavanje
zahtevkov; minimalni znesek, na katerega se lahko glasi zahtevek
ter postopek vračila, vključno z rokom za vračilo, predpiše minister, pristojen za finance.

(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.

55. člen
(vračilo DDV v potniškem prometu)

(8) Šteje se, da principal opravi promet takrat, ko dražitelj proda
blago na javni dražbi.

(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.

XIV. VRAČILO DDV

(2) Pravica do vračila DDV po tem členu se ne nanaša na mineralna
olja, alkohol in alkoholne pijače ter na tobačne izdelke.

53. člen
(vračilo vstopnega DDV)

(3) Podrobnejše predpise o pogojih in načinu vračila, minimalno
vrednost nakupov, za katere ima oseba iz prvega odstavka tega
člena pravico do vračila DDV, vsebino zahtevka za vračilo ter
obveznosti prodajalca pri vračilu DDV ter obračunu njegove
davčne obveznosti predpiše minister, pristojen za finance.

(1) Če je znesek davčne obveznosti v davčnem obdobju manjši
od zneska vstopnega DDV, ki ga sme davčni zavezanec odbiti v
istem davčnem obdobju, se mu razlika všteva v plačila v
naslednjih davčnih obdobjih oziroma na zahtevo vrne najkasneje
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XV. KNJIGOVODSTVO DAVČNEGA ZAVEZANCA IN
HRAMBA DOKUMENTACIJE

XVI. REGISTRACIJA DAVČNIH ZAVEZANCEV
58. člen
(registracija za DDV)

56. člen
(knjigovodstvo davčnega zavezanca)

(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.

(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
oziroma prenosu v naslednje davčno obdobje.

(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 tega zakona. 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.

(2) Podatke iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka je davčni
zavezanec dolžan zagotoviti za obdobje, ki je predpisano za
plačilo DDV.

(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.

(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.

(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.

(5) Davčni zavezanec, ki uvaža blago, je dolžan voditi posebno
evidenco o vstopnem DDV, plačanem pri uvozu blaga.

(7) Obliko in vsebino prijave za registracijo predpiše minister,
pristojen za finance.

(6) Vsebino knjige prejetih in knjige izdanih računov iz četrtega
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance.

59. člen
(prenehanje registracije)

57. člen
(hramba dokumentacije)

(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 o prenehanju
registracije za DDV.

(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) 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.

(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.

(4) Davčni organ izda odločbo o prenehanju registracije po
poravnavi davčnih obveznosti iz prejšnjega odstavka.

(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.
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XVII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN
PLAČEVANJEM DDV

62. člen
(davčni prekrški)

60. člen
(nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV)

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 300.000 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 tega zakona;
2. DDV ne obračuna od osnove v skladu z 21. členom tega
zakona;
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 tega zakona;
8. ne obračunava DDV v skladu s 47. členom tega zakona;
9. kot preprodajalec rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk in starin, ne obračuna DDV v skladu z 48., 49. in 50.
členom tega zakona;
10. kot dražitelj ne obračuna DDV v skladu z 51. in 52. členom
tega zakona;
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
tega zakona 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 tega zakona;
18. na dan 30. junija 1999 kupcem ne obračuna vrednost
dobavljenega blaga in opravljenih storitev (prvi odstavek 71.
člena);
19. ne plača prometnega davka na način in v predpisanih rokih
(drugi odstavek 72. člena);
20. ne plača zneska prometnega davka, vsebovanega v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, do 31. decembra
1999 (tretji odstavek 72. člena).

(1) Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni organ v
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in z zakonom, ki
ureja davčno službo.
(2) Davčni organ in davčni zavezanec praviloma izmenjujeta
podatke v elektronski obliki.
(3) 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.
(4) Pri uvozu blaga nadzoruje obračunavanje in plačevanje DDV
carinski organ v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bil DDV
uvozna dajatev.
XVIII. 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 300.000 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 76. člena);
6. na dan 30. junija 1999 ne popiše izdane, neplačane račune in
jih ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku (73.
člen);
7. na dan 30. junija 1999 ne popiše blaga na zalogi, ne določi
novihprodajnih cen ter ne predloži davčnemu organu popisnih
listov in drobno-prodajnih cen v predpisanem roku (prvi in
drugi odstavek 74. 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
75. 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 75.člena).

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

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
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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
75. 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 75.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.
XIX. POSEBNE DOLOČBE
65. člen
(pooblastiloVladi)

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

(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.

68. člen
(kazni za davčne prekrške, storjene v obdobju do 31.
decembra 1999)
(1) Ne glede na določbo 62. člena tega zakona se v obdobju do
31. decembra 1999 posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od 300.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba
pa z denarno kaznijo od 500.000 do 8.000.000 tolarjev, če:
1. DDV ne obračuna takrat, ko nastane obveznost v skladu z
19. členom tega zakona;
2. DDV ne obračuna od osnove v skladu z 21. členom tega
zakona;
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 tega zakona;
8. ne obračunava DDV v skladu s 47. členom tega zakona;
9. kot preprodajalec rabljenega blaga, umetniških predmetov,
zbirk in starin, ne obračuna DDV v skladu z 48., 49. in 50.
členom tega zakona;
10. kot dražitelj ne obračuna DDV v skladu z 51. in 52. členom
tega zakona;
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
tega zakona 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 tega zakona;
18. na dan 30. junija 1999 kupcem ne obračuna vrednost
dobavljenega blaga in opravljenih storitev (prvi odstavek 71.
člena);
19. ne plača prometnega davka na način in v predpisanih rokih
(drugi odstavek 72. člena);
20. ne plača zneska prometnega davka, vsebovanega v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, do 31. decembra
1999 (tretji odstavek 72. člena).

(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) Z zakonom o izvrševanju proračuna se lahko stopnji DDV po
tem zakonu povečata ali zmanjšata do 15%.
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.
XX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
(kazni za davčne prekrške, storjene v obdobju do 31.
decembra 1999)
(1) Ne glede na določbo 61. člena tega zakona se v obdobju do
31. decembra 1999 posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od 100.000 do 4.000.000 tolarjev, pravna oseba
pa z denarno kaznijo od 500.000 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 76. člena);
6. na dan 30. junija 1999 ne popiše izdane, neplačane račune in
jih ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku (73.
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 74. člena);
8. na dan 30. junija 1999 ne popiše zalog brezalkoholnih pijač in

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
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69. člen
(vračilo DDV v obdobju do 30. junija 2000)

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.

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 53. člena tega zakona
se v obdobju do 30. junija 2000 razlika davka vrne davčnemu
zavezancu ne prej kot v 30 dneh, vendar ne pozneje kot v 90
dneh po predložitvi obračuna DDV.
(2) Davčnemu zavezancu, ki ne prejme razlike davka v roku iz
prejšnjega odstavka, pripadajo obresti po obrestni meri, določeni
z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti, od prvega
dneva po poteku 90 dni.

(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, v petih dneh po prejemu plačila, vendar
najkasneje do 30. junija 2000.

70. člen
(proste carinske prodajalne in nižja stopnja DDV za
vino)

73. člen
(popis izdanih neplačanih računov)
Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US, 71/93,16/96, 57/
97, 3/98 in 35/98) morajo na dan 30. junija 1999 popisati izdane
neplačane račune in predplačila, 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.

(1) Ne glede na določbo 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 določbo 24. člena tega zakona se do 1. julija 2005
od vina obračunava in plačuje DDV po stopnji iz 25. člena tega
zakona.

74. člen
(popis blaga v trgovini na drobno)

71. člen
(obračun opravljenega prometa blaga in storitev na
dan 30.6.1999)

(1) Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku (Uradni
list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96,
57/97, 3/98 in 35/98), 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.

(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) 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.

(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, če je bil od predplačil obračunan in
plačan davek od prometa proizvodov in storitev po zakonu o
prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/
93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98).

(3) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki niso zavezanci za DDV,
predložijo obračun DDV do 31. julija 1999 in plačajo obračunani
DDV do 31. avgusta 1999.
(4) Spremembe drobnoprodajnih cen nadzoruje tržna inšpekcija
v skladu z zakonom.

(4) Računi, ki so bili izstavljeni in za katere niso bile opravljene
dobave blaga oziroma opravljene storitve do 30. junija 1999, se
razveljavijo.

75. člen
(popis določenega blaga v trgovini na drobno in
gostinstvu)

(5) Dobavitelji, ki blago in storitve dobavljajo postopno in za dobave
izdajajo zaporedne račune, za dobave in zaračunane akontacije
do 30. junija 1999, obračunajo davek od prometa proizvodov
oziroma storitev po zakonu o prometnem davku (Uradni list RS,
št. 4/92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97,
3/98 in 35/98).

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena morajo zavezanci za
davek po zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/
92-popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/
98), ki so zavezanci za DDV in opravljajo trgovsko in gostinsko
dejavnost, na dan 30. junija 1999 popisati naloge brezalkoholnih
pijač in piva iz tarifne številke 1, mineralnih vod iz tarifne številke
2, sadnih sokov in sadnih napitkov iz tarifne številke 3 ter alkoholnih
pijač in vinskega destilata iz tarifne številke 7 tarife davka od
prometa proizvodov, ki je sestavni del zakona o prometnem davku,
po nabavnih cenah.Od popisanih zalog navedenih pijač morajo
izkazati prometni davek, vključen v nabavnih cenah. Ce se znesek
prometnega davka, vključen v nabavni ceni, ne more ugotoviti,
se vključen prometni davek ugotovi po preračunanih stopnjah,
izračunanih na podlagi stopenj v zakonu o prometnem davku.
Popisne liste zalog z izkazanim prometnim davkom morajo ti
davčni zavezanci predložiti davčnemu organu do 10. julija 1999.

72. 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 (Uradni
list RS, št. 4/92, 9/92-popravek, 12/93-odločba US, 71/93, 16/96,
57/97, 3/98 in 35/98) sestavijo za obdobje od 1. januarja 1999 do
30. junija 1999 končni obračun davka od prometa proizvodov in
12. oktober 1998
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(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.

78. člen
(uporaba 43. člena)

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, 39/93, 37/95-odločba US in 5/97odločba US);
4. odredba o ortopedskih pripravah in rehabilitacijskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 6/92);
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. 11/92);
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. 54/98);
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. 51/98), uporabljajo pa se
še do 30. junija 1999.

43. člen tega zakona se ne uporablja za blago na zalogi, ki je bilo
nabavljeno pred 1. julijem 1999.

80. člen
(začetek veljavnosti)

79. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999, razen določb
71., 72., 73.,74., 75. in 76. člena tega zakona, ki se uporabljajo od
dneva uveljavitve zakona.

(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 porabe zalog. Prodajo zalog po
zatečenih cenah nadzoruje tržna inšpekcija v skladu z zakonom.
76. 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.
77. 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.

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, 3/98 in 35/
98);
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OBRAZLOŽITEV
člen), 69. (sedaj 72. člen), 70. (sedaj 73. člen), 71. (sedaj 74. člen)
in 72. členu (sedaj 75. člen).

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji dne 29.7. 1998 ob
obravnavi predloga zakona o davku na dodano vrednost - druga
obravnava sklenil, da predlog zakona o davku na dodano
vrednost za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo predloga zakona
za tretjo obravnavo. Zaradi novo sprejetih členov je opravljeno
preštevilčenje členov, opravljeni pa so tudi nomotehnični popravki
v 9., 17., 23.,36., 42., 44., 50., 58., 61., 62., 67., 68., 70., 71., 72.,
73., 74., 75., 79. in 80. členu.

V dmgi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 4., 5., 8., 9., 13., 14.,
16., 17., 21., 25., 27., 29., 30., 31., 34., 35., 36., 38., 40., 43., 48.,
53., 55., 56., 60., 61., 62., 65. členu, novi 66.a (sedaj 67. člen),
66.b (sedaj 68. člen) in 66.C člen (sedaj 69. člen), k 68. (sedaj 71.

Obrazložitev:

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Vlada predlaga nov odstavek zaradi sprejetega amandmaja k
tretjemu odstavku v drugi obravnavi, po katerem se za kraj
opravljenega prometa storitev, navedenih v tretjem odstavku šteje
kraj prejemnika storitve, če storitev opravi davčni zavezanec, ki
nima sedeža v Sloveniji.

K 4. členu:
V prvem odstavku se črta besedilo: "oziroma pravice
razpolaganja"

S predlaganim amandmajem se določa kraj opravljenega prometa
navedenih storitev v primeru, ko te storitve opravlja davčni
zavezanec s sedežem v Sloveniji za davčnega zavezanca s
sedežem izven Slovenije. V teh primerih se za kraj opravljenega
prometa šteje kraj naročnika storitve, ta promet pa ni obdavčen v
Sloveniji, temveč v državi naročnika storitve.

Obrazložitev:
Z amandmajem je podana natančnejša definicija prometa blaga.
K 17. členu:

K 25. členu:

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

V prvem odstavku se v 7. točki črta besedilo: "ter izposojanje le teh v knjižnicah"

"(4) Če storitev iz prejšnjega odstavka opravi davčni zavezanec
s sedežem v Sloveniji za naročnika - davčnega zavezanca, ki
nima sedeža v Sloveniji, se za kraj opravljenega prometa šteje
kraj, kjer ima sedež naročnik storitve
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amandmaji, ki bodo vplivali na bodoči finančni izplen iz DDV. Na tej
podlagi so bili narejeni ponovni izračuni učinkov uvedbe DDV na
cene, efektivno obdavčitev, stopnje povračil ter seveda na davčni
donos. Izračuni so pripravljeni na prevrednoteni medsektorski
tabeli za leto 1996, kar pomeni, da so upoštevani tudi pogoji
gospodarjenja tega leta.

PRILOGA

UČINKI UVEDBE DDV NA LIKVIDNOST
IN KONKURENČNO SPOSOBNOST
DAVČNIH ZAVEZANCEV PO
POSAMEZNIH PANOGAH

S sprejetimi dopolnitvami na področju uvrstitve prometa blaga in
storitev v nižjo stopnjo se je spremenil davčni donos in posledično
tudi vpliv na drobnoprodajne cene. Tako je pri novih izračunih
makroekonomskih učinkov uvedbe DDV upoštevano, da je po
nižji stopnji obdavčen naslednji promet blaga in storitev: hrana ter
vsa priprava hrane, oskrba z vodo, zdravila, prevoz potnikov in
njihove prtljage, knjige, dnevni in periodični tisk, prodaja kart,
avtorske pravice, žive živali, seme, sadike, gnojila in zaščitna
sredstva, stanovanjska gradnja in vzdrževanje, nastanitev v
hotelih in drugih gostinskih obratovalnicah, pogrebne storitve ter
čiščenje ulic in odvoz smeti.

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o davku na dodano
vrednost v drugi obravnavi na 10. seji dne 27.7.1998 sprejel sklep,
da naj vlada do tretje obravnave predloga zakona o davku na
dodano vrednost, pripravi analizo učinkov uvedbe DDV na
likvidnost in konkurenčno sposobnost davčnih zavezancev po
posameznih panogah. Prav tako je bil sprejet sklep, da naj vlada
do tretje obravnave predloga zakona pripravi opis ukrepov na
monetarnem, dohodkovnem in socialnem področju, s katerimi bi
se omilili učinki uvedbe DDV na dvig cen ipd.

Ob prvotnih predpostavkah, ki so bile uporabljene pri modelskih
izračunih za drugo obravnavo zakona o DDV v Državnem zboru,
je za nove izračune upoštevana poleg navedenih dopolnitev
predloga zakona (dopolnitev prometa, ki je obdavčen po nižji
stopnji) še nova predpostavka, in sicer, da bo ob rasti bruto
družbenega produkta za 4 % dosežena 1,5 % realna rast plač.

1. Ocena makroekonomskih učinkov uvedbe DDV na
podlagi ureditve sistema DDV v predlogu zakona za
drugo obravnavo s sprejetimi amandmaji (predlog
zakona za tretjo obravnavo)

V naslednji preglednici je podan davčni donos, izražen kot delež
v bruto družbenem produktu tako, kot je bil izračunan po predlogu
zakona za drugo obravnavo ter davčni donos na podlagi novih
izračunov:

V drugi obravnavi predloga zakona o DDV so bili sprejeti

1 *

2**

1. DDV -bruto donos

11.3

10.7

2. DDV- neto donos

10.0

9.4

3. TROŠARINE-bruto donos

2.4

2.4

4. TROŠARINE -neto donos

2.4

2.3

5. SKUPAJ (1+3)

13.7

13.1

6. SKUPAJ ( 2+4)

12.4

11.7

* izračuni na podlagi predloga zakona za drugo obravnavo
** izračuni na podlagi predloga zakona za tretjo obravnavo ter predpostavki 1,5 %
realne rasti plač

Navedeni modelski izračun je pokazal, da pomeni predlog zakona
o DDV, pripravljen za tretjo obravnavo ( druga obravnava s
sprejetimi amandmaji) v finančnem smislu za 0,6 % BDP nižji
davčni donos od prvotno predvidenega.
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V naslednji preglednici je podan vpliv uvedbe DDV na
drobnoprodajne cene po posameznih sektorjih:
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Koeficient povečanja cen
1*

2**

PTT in javni sektor

0.9760

0.9760

Proizvodnja zdravil

1.0170

1.0190

Proizvodnja hrane

1.0070

1.0090

Premog

1.1120

1.1160

Kmetijski in goz.proizv.

1.1020

1.1050

Ribiški proizvodi.

1.1490

1.1530

Energetske surovine

1.1930

1.1970

Rude in kamnine

1.2030

1.2070

jHrana, pijače in tobak

1.0970

1.0890

iTekstilije in tek. izdelki

1.0750

1.0770

jUsnje in usnjeni izdelki

1.0470

1.0490

iLes in lesni izdelki
1
Lesovina:papir in karton

1.1620

1.1640

Koks, naftni derivati

1.0160
1.0970

1.0180
1.0890

Kemikalije,kemični izdelki

0.9570

0.9540

Izdelki iz gume in plastike

1.0640

1.0670

Drugi nekovinski minerali

1.0100

1.0120

Kovine in kovinski izdelki

1.1090

1.1110

Stroji in naprave

1.0710

1.0730

Elektr.in optična oprema

0.9800

0.9830

Vozila in plovila

1.0640

1.0660

Drugi proizv.predel.ind.

1.0260

1.0290

Elektri na energija,plin

1.0370

1.0400

Gradbena dela

1.1880

1.1300

Trgovske stor.,popravila

1.1420

1.1460

Gostinske storitve

1.2460

1.1780

Prometne storitve

1.0830

1.0860

Finančno posredništvo

0.8880

0.8880

Nepremičnine, najem in

1.1160

1.1190

1.1060

1.0970

druge tržne storitve
Agregatno povečanje cen

* izračuni na podlagi predloga zakona za drugo obravnavo
** izračuni na podlagi predloga zakona za tretjo obravnavo ter predpostavki 1,5 %
realne rasti plač
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Iz preglednice je razvidno, da je prišlo v primerjavi s predlogom
zakona za drugo branje po predlogu zakona za tretje branje in ob
navedenih predpostavkah do bistveno nižjega povečanja cen
predvsem v sektorju gradbena dela (18,8% povečanje ob drugem
branju, 13,0 % povečanje ob tretjem branju) ter v sektorju
gostinske storitve (namesto 24,6 % porast je ocenjen 17,8%
porast cen v tem sektorju).
Cene sektorjev PTT storitve in finančnega posredništva so nižje
kot pred uvedbo DDV, in sicer zaradi zakonsko predvidenih
oprostitev.
Predlagatelj bo zato do začetka uporabe zakona o DDV predlagal
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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.
Nadalje izračuni pokažejo tudi znižanje efektivnih davčnih stopenj,
in sicer predvsem v sektorju gradbena dela in sektorju gostinske
storitve. V teh dveh sektorjih je prav tako prišlo do bistvenega
povečanja stopenj povračil.
Efektivne stopnje obdavčitve ter stopnje povračil po posameznih
sektorjih so razvidne iz naslednjih dveh preglednic:
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Efektivne stopnje obdavčitve
2**
1*

PTT in javni sektor

0.0640

0.0610

Proizvodnja zdravil

0.0830

0.0830

Proizvodnja hrane

0.0820

0.0820

Premog

0.1940

0.1940

Kmetijski in goz.proizv.

0.1260

0.1260

Ribiški proizvodi

0.1920

0.1920

Energetske surovine

0.1900

0.1900

Rude in kamnine

0.1960

0.1960

Hrana, pijače in tobak

0.1940

0.1940

Tekstilije in tek. izdelki '

0.1940

0.1940

Usnje in usnjeni izdelki

0.1940

0.1930

Les in lesni izdelki

0.1940

0.1940

Lesovina, papir in karton

0.1310

0.1300

Koks, naftni derivati

0.1930

0.1930

Kemikalije,kemični izdelki

0.1940

0.1870

Izdelki iz gume in plastike

0.1930

0.1930

Drugi nekovinski minerali

0.1950

0.1950

Kovine in kovinski izdelki

0.1940

0.1940

Stroji in naprave

0.1930

0.1940

Elektr.in optična oprema

0.1950

0.1950

Vozila in plovila

0.1920

0.1920

Drugi proizv.predel.ind.

0.1940

0.1940

Električna energija,plin

0.1980

0.1980

Gradbena dela

0.1950

0.1350

Trgovske štor.,popravila

0.1930

0.1920

Gostinske storitve

0.1910

0.1240

Prometne storitve

0.1780

0.1780

Finančno posredništvo

0.0260

0.0230

Nepremičnine,najem in

0.1760

0.1760

druge tržne storitve

* izračuni na podlagi predloga zakona za drugo obravnavo
** izračuni na podlagi predloga zakona za tretjo obravnavo ter predpostavki 1,5 %
realne rasti plač
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Stopnje povračil
2**
1*
PTT in javni sektor

0.000

0.000

Proizvodnja zdravil

85.550

85.012

Proizvodnja hrane

99.890

99.699

Premog

20.170

20.128

Kmetijski in goz.proizv.

61.030

60.796

Ribiški proizvodi

34.150

33.260

0.220

0.225

Rude in kamnine

36.740

36.670

Hrana, pijače in tobak

39.410

39.383

Tekstilije in tek. izdelki

56.060

55.935

Usnje in usnjeni izdelki

57.090

57.016

Les in lesni izdelki

62.020

61.706

Lesovina,papir in karton

87.260

86.935

• 81.100

80.996

Kemikalije,kemični izdelki

63.310

64.513

Izdelki iz gume in plastike

62.370

61.261

Drugi nekovinski minerali

59.680

59.497

Kovine in kovinski izdelki

65.340

65.222

Stroji in naprave

64.540

64.268

Elektr.in optična oprema

55.540

55.405

Vozila in plovila

62.400

62.341

Drugi proizv.predel.ind.

55.700

55.525

Električna energija, plin

49.980

49.791

Gradbena dela

62.000

80.313

Trgovske štor.,popravila

17.770

17.734

Gostinske storitve

26.700

41.302

Prometne storitve

32.780

31.208

Finančno posredništvo

0.000

0.000

Nepremičnine,najem in

42.780

42.543

Energetske surovine

Koks, naftni derivati

druge tržne storitve

* izračuni na podlagi predloga zakona za drugo obravnavo
** izračuni na podlagi predloga zakona za tretjo obravnavo ter predpostavki 1,5 %
realne rasti plač
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2. Vpliv na konkurenčno sposobnost
Eno izmed temeljnih izhodišč DDV je enaka obdavčitev istovrstnih
izdelkov, ne glede na to kdo in kako jih izdeluje. Zato v sistemu
DDV ni možno dajati prednosti izdelkom domače in umetnostne
obrti. Problematika izdelkov domače in umetne obrti se delno
rešuje preko posebne ureditve za male davčne zavezance,
spodbujanje kvalitetnega razvoja teh izdelkov pa bo potrebno
urediti na drugačen način in za to zagotoviti tudi sredstva v
državnem proračunu.

Uvedba DDV bo povzročila bistveno zmanjšanje sive ekonomije,
kar posledično pomeni večji obseg formalne ekonomije in s tem
izboljšanje konkurence na domačem trgu.
V sedanjem sistemu prometnega davka se za vse blago, ki se ne
uporablja za reprodukcijo ali ni namenjeno nadaljnji prodaji, plačuje
prometni davek. Prav tako se plača prometni davek za vse
storitve in nabavo opreme, ki je po veljavnem sistemu strošek
davčnega zavezanca. Prav tako sedanji sistem preferira uvoz iz
držav, ki imajo uveden DDV, saj v vrednost uvoza ni vključen
DDV.

Pomembna značilnost DDV je njegova učinkovitost v mednarodni
trgovini. Ta učinkovitost izhaja iz doslednega upoštevanja načela
destinacije, to je načela namembnega kraja oziroma izhodišča,
da se blago obdavči tam kjer je porabljeno v končni potrošnji.
Upoštevanje načela destinacije pomeni, da je mogoče zelo
natančno določiti vračilo davka pri izvozu blaga in natančno določiti
obremenitev z davkom pri uvozu blaga.
V sedanjem sistemu je skupna efektivna davčna stopnja
prometnega davka v izvozu 2,6 %, v sistemu DDV pa bo efektivna
obdavčitev izvoza največ 0,5 %. Efektivna obdavčitev izvoza s
prometnim davkom je po posameznih sektorjih zelo različna, kar
posledično pomeni nižjo izvozno konkurenčno sposobnost tega
sektorja. S sistemom DDV bodo te distorzije med sektorji praktično
odpravljene, saj bodo efektivne davčne stopnje po posameznih
sektorjih zanemarljive.

V sistemu DDV pa se med stroške davčnih zavezancev, ki
opravljajo obdavčljivi promet, zajema samo od dobavitelja
zaračunana vrednost blaga ali storitev brez DDV. Po uvedbi DDV
bodo vstopni davki sicer višji, ker se bodo plačevali dobaviteljem
z vsako nabavo blaga ali s prejeto storitvijo, vendar se bodo ob
prodaji poračunali ali refundirali. Proizvajalske cene z DDV bodo
sicer višje, kar pa ne bo nujno vplivalo na prodajne cene končnim
uporabnikom, ki že sedaj kupujejo z davkom.
Tako v sistemu DDV vstopni davki za potrošni material, električno
energijo, storitve, opremo in druge naložbe, ki so sedaj strošek,
pri davčnih zavezancih ne bodo več strošek, kar lahko pomeni
nižjo izhodno ceno brez upoštevanja DDV. Ker se v sedanjem
sistemu v proizvodni verigi ti stroški večkrat pojavijo, so lahko
izhodne cene še nižje. Tako bi morale biti cene brez davka v
sistemu DDV marsikdaj nižje.
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Podrobnejša primerjava efektivne obdavčitve izvoza s prometnim
davkom po sedanjem sistemu ter DDV po posameznih sektorjih
je podana v naslednji preglednici:
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Efektivne stopnje obdavčitve izvoza
Sektor

prometni

DDV

davek
PTT in javni sektor

0.065

0.064

Proizvodnja zdravil

0.010

0.003

Proizvodnja hrane

0.030

0.002

Premog

0.014

0.004

Kmetijski in goz.proizv.

0.045

0.002

Ribiški proizvodi

0.021

0.002

Energetske surovine

0.001

0.000

Rude in kamnine

0.027

0.006

Pijače in tobak

0.024

0.005

Tekstilije in tek. izdelki

0.023

0.004

Usnje in usnjeni izdelki

0.018

0.004

Les in lesni izdelki

0.039

0.004

Lesovina, papir in karton •

0.033

0.004

Koks, naftni derivati

0.040

0.003

Kemikalije,kemični izdelki

0.024

0.004

Izdelki iz gume in plastike

0.017

0.003

Drugi nekovinski minerali

0.066

0.005

Kovine in kovinski izdelki

0.024

0.004

Stroji in naprave

0.017

0.003

Elektr.in opti na oprema

0.018

0.005

Vozila in plovila

0.011

0.002

Drugi proizv.predel.ind.

0.027

0.004

Električna energija,plin

0.045

0.008

Gradbena dela

0.037

0.005

Trgovske štor.,popravila

0.011

0.003

Gostinske storitve

0.076

0.001

Prometne storitve

0.061

0.003

Finančno posredništvo

0.031

0.026

Nepremičnine,najem in pos.

0.032

0.023

Skupna efektivna stopnja

0.026

0.005

Zaradi učinkovitosti DDV v mednarodni trgovini se bo konkurenčna
sposobnost slovenskega gospodarstva nedvomno povečala, saj
bodo lahko podjetja na tujem trgu nastopala pod, z vidika
obremenitev s potrošnim davkom, popolnoma enakimi pogoji kot
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drugi ponudniki. Vrednost njihovega blaga v izvozu bo praktično
popolnoma očiščena vseh notranjih prometnih davkov, kar ni
lastnost veljavnega prometnega davka.
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3. Vpliv uvedbe DDV na likvidnost

finančne položaje. Samo vsak davčni zavezanec sam bo lahko
ugotavljal pozitivne ali negativne finančne učinke.

Z uvedbo sistema DDV se čas obračuna in nastanka obveznosti
potrošnega davka in čas plačila pomakne iz zadnje faze prometa,
to je prodaje končnim potrošnikom, na vse predhodne faze
prometa. Zavezanci za DDV postanejo vsi subjekti, ki prodajajo
blago in storitve (razen oprostitev po zakonu), ker morajo svojim
kupcem zaračunati in tudi plačati pri vsaki dobavi DDV. Zaradi
plačevanja DDV v vseh fazah prometa, se povečuje število
zavezancev, to je takih, ki na podlagi prodaje blaga in storitev
kupcem postanejo zavezanci za vplačilo DDV v proračun.

Navedena dejstva postavljajo v ugodnejši finančni oziroma
likvidnostni položaj v prvem obdobju uvedbe DDV tiste davčne
zavezance, ki dobijo plačane terjatve in plačajo davek v rokih za
vplačilo obveznosti istega davčnega obdobja in odlagajo plačila
obveznosti dobaviteljem na naslednje davčno obdobje. Nasprotno,
neugodno likvidnostno situacijo pa imajo tisti davčni zavezanci, ki
plačajo obveznosti dobaviteljem v rokih istega davčnega obdobja,
terjatve do kupcev pa dobijo plačane v naslednjem davčnem
obdobju. Opaznejši likvidnostni problem, kot rečeno, lahko nastane
samo v prvi fazi uvedbe DDV, na daljši rok pa lahko davčni
zavezanci, seveda ob normalnih ciklusih poslovanja, prilagodijo
roke plačevanja svojih obveznosti.
Na dolgi rok se v oteženi likvidnostni situaciji lahko znajdejo
predvsem tisti davčni zavezanci, ki imajo izredno dolge proizvodne
cikluse, oziroma izrazito sezonsko komponento.

Iz dejstva, da se DDV plačuje v vseh fazah prometa (razen izvoza
ter drugih oprostitev), kar pomeni, da registrirani davčni zavezanci
za DDV obračunavajo DDV pri vsakem prometu blaga in storitev,
izhaja, da finančna obveznost vsakega zavezanca za DDV za
nabavljeno blago in storitve od drugega zavezanca za DDV
vključuje tudi znesek DDV. DDV za nabavljeno blago in storitve od
drugega zavezanca je nedeljivi del finančne obveznosti do
dobaviteljev, vendar ni strošek nabave blaga in storitev, ampak le
znesek obveznosti do proračuna za DDV.

Pozitivne in negativne učinke, ki so posledica načina plačila DDV
lahko zase oceni vsak posamezni davčni zavezanec z analizo
denarnih tokov plačil terjatev do kupcev (vključno s plačili z
gotovino, čeki fizičnih oseb in plačilnimi karticami) in denarnih
tokov plačil obveznosti do dobaviteljev ter primerja z denarnimi
tokovi plačil obveznosti za davčno obdobje in denarnimi tokovi
vračil vstopnega davka za davčno obdobje. Seveda bo moral
temu primerno tudi čimbolj prilagoditi svojo poslovno politiko.

V toku poslovanja, odvisno od narave dejavnosti in drugih pogojev
poslovanja,vsak zavezanec za DDV pri vsakodnevnih pošiljkah
blaga in storitev in plačilih predujmov ustvari finančne obveznosti
do proračuna za DDV. Pravtako z nabavami od drugih zavezancev
za DDV, plačilom predujmov in plačilom DDV pri uvozu blaga
vsakemu zavezancu za DDV začne teči terjatev za vstopni DDV
do proračuna. V skladu z zakonskim davčnim obdobjem zavezanci
za DDV kompenzirajo znesek obveznosti za davek z zneskom
vstopnega davka. Rezultat te kompenzacije je obveznost za plačilo
razlike ali pa terjatev za vračilo vstopnega davka. Finančna
obveznost za plačilo tako obračunanega zneska DDV nastane
zadnji dan naslednjega meseca po poteku obračunskega obdobja,
to je v 30 dneh.

Fakturne cene, ki bodo vključevale DDV se bodo tako v sistemu
DDV povečale (kjer so višje davčne stopnje), zato bodo ustrezno
narasle tudi terjatve in obveznosti med podjetji. Seveda bodo,
predvsem v začetnem obdobju uvedbe DDV, likvidnostno
prizadeta predvsem tista podjetja, ki imajo več terjatev kot
obveznosti. Podjetja, ki svoje obveznosti plačujejo počasneje, kot
njim plačujejo kupci, pa bodo lahko celo pridobila dodaten vir
financiranja. V ugodnejši likvidnostni situaciji bo lahko v prvem
obdobju uveljavitve DDV npr.sektor trgovine, ki prodaja predvsem
končnim potrošnikom za gotovino, kajti ta plačila nastanejo takoj,
davčna obveznost do proračuna pa zapade v plačilo šele zadnji
dan naslednjega meseca po davčnem obdobju. Seveda pa bodo
morale trgovine, kot tudi vsi davčni zavezanci, npr. ustrezno
racionalizirati svoje zaloge, da ne bodo imeli preveč likvidnostnih
sredstev vezanih v vstopnem davku. Nedvomno pa se bodo
povečali likvidnostni problemi v predelovalni dejavnosti, v primerjavi
s sedanjim sistemom, kot že rečeno, predvsem tam, kjer so
nadpovprečno dolgi proizvodni ciklusi.

Sistem DDV temelji na izdanih in prejetih računih tako na strani
izstopnega kot na strani vstopnega DDV. Pri uporabi metode izdanih
računih nastane obveznost za obračun DDV ob izdaji računa (
izstopni DDV), v istem trenutku pa nastopi tudi pravica do odbitka
vstopnega davka pri kupcu, čeprav kupec še ni plačal računa.
Enako izhodišče je tudi pri uvozu in izvozu blaga. Pri uvozu blaga
nastane pravica do odbitka DDV na podlagi uvozne carinske
listine( na da bi bila pogojena z realiziranim plačilom DDV pri
uvozu). Pri izvozu blaga nastane pravica do odbitka vstopnega
DDV y trenutku izvoza (na podlagi potrjene izvozne carinske
deklaracije), pri čemer pravica do oprostitve ni vezana na plačilo
izvoženega blaga.

OPIS UKREPOV NA MONETARNEM, DOHODKOVNEM
IN SOCIALNEM PODROČJU, S KATERIMI SE BODO
OMILILI UČINKI UVEDBE DDV NA DVIG CEN

Za zavezance DDV je s finančnega vidika značilno, da obveznost
za DDV izkazujejo na podlagi izdanih računov za dobavljeno blago
in storitve v davčnem obdobju neodvisno od tega, ali so terjatve
po računih dejansko plačane. Pravtako pa obvezniki za plačilo
teh računov izkazujejo terjatve za vstopni davek po računih za
nabavljeno blago in storitve v davčnem obdobju, ne glede na to,
ali so te obveznosti po računih dejansko plačane. Iz tega izhaja,
da so možna povračila vstopnega davka, čeprav obveznosti do
dobaviteljev še niso plačane. Prav tako pa so obvezna plačila
DDV za terjatve do kupcev, ki še niso plačane.

Učinek uvedbe DDV na inflacijo, ne le v zagonskem letu, je odvisen
predvsem od indeksiranosti stroškov dela in transferjev ter
prilagodljivosti denarne politike. Ekonomska politika mora zato,
da ne povzroči dolgoročne inflacije, vložiti vse napore v ustrezne
ukrepe, s katerimi bo preprečila indeksacijo faktorskih cen.
Denarna politika spremlja obseg finančnih transakcij, kar pomeni,
da se bo ob večjem obsegu transakcij avtomatično povečal tudi
potreben obseg denarne mase.

Denarni tokovi plačil terjatev do kupcev so pri davčnih zavezancih
ločeni od denarnih tokov plačil obveznosti do dobaviteljev, iz česar
izhaja, da se lahko v davčnem obdobju kompenzirajo terjatve za
vstopni davek v neplačanih obveznostih z zneskom plačanega
davka v plačanih terjatvah do kupcev. In obratno, kompenzirajo
se lahko terjatve za vstopni davek v plačanih obveznostih z
zneskom obveznosti za davek v neplačanih terjatvah do kupcev.

Negativne učinke DDV naj bi zmanjšali oziroma v celoti odpravili
preko mehanizmov usklajevanja plač z rastjo cen, ki bo posledica
uvedbe DDV in preko sistema socialnih in družinskih dajatev.
Na dohodkovnem področju je predvideno, da naj bi se z ukrepi, ki

Glede na navedeno bodo davčni zavezanci prišli v različne
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dohodki in z več otroki, in v manjši meri pri družinah z manj otroki
in višjimi dohodki, medtem ko družine z dohodki na družinskega
člana nad 75 % povprečne plače v državi, otroških dodatkov po
novem ne bodo deležne: v večji meri bodo kompenzacijskih
učinkov deležne enostarševske družine, kjer se povprečni otroški
dodatek poveča za dodatnih 10 %, predviden pa je tudi višji
dohodkovni pogoj, in sicer 100 % povprečne plače na družinskega
člana.

bodo dogovorjeni v socialnem sporazumu v okviru zastavljenih
ciljev proračunske politike za leto 1999, deloma odpravili negativni
učinki uvedbe DDV.
Na področju družinske politike so že predlagane spremembe
sistema otroških dodatkov, spremembe sistema davčnih olajšav
pa v okviru sprememb dohodninske zakonodaje. Davčna olajšava
za vzdrževanega otroka in nov otroški dodatek naj bi tvorila
učinkovit sistem podpore družinam. Oba ukrepa skupaj bosta
pomenila predvsem olajšanje bremen v zvezi s preživljanjem
otrok v dohodkovno šibkih družinah, v družinah z večjim številom
otrok in v enostarševskih družinah.

Olajšavo pri prometnem davku ob nakupu avtomobila za velike
družine, bo zamenjal univerzalni družinski dodatek za velike
družine, ki ga bodo deležne družine s 3 in več nepreskrbljenimi
otroki enkrat na leto, brez dohodkovnega pogoja. Gre za dajatev,
ki bo po svoji vsebini bolj pravična od sedanje davčne ugodnosti
(ta je bila naravnana na družine z visokimi dohodki), hkrati pa bo
po svoji vrednosti in namenu lahko v celoti izpolnila tudi dosedanji
namen.

Vlada je že predlagala Državnemu zboru v obravnavo zakon o
starševstvu in družinskih prejemkih, ki ureja pomemben del
neposrednih družinskih dajatev. Vrste in višine družinskih
prejemkov so določene tako, da naj bi z njimi vzpostavili nova
razmerja med posrednimi in neposrednimi družinskimi dajatvami,
ki so bila doslej določena tudi z rešitvami prometnega davka. V ta
namen je oblikovan nov otroški dodatek, ki je progresiven glede
na vrstni red rojstva otroka in degresiven glede na višino dohodka
na družinskega člana. Višina novega otroškega dodatka je višja
od tiste v veljavnem zakonu, in sicer:
- v primerjavi s povprečno višino trenutno veljavnega, selektivnega
otroškega dodatka, v povprečju za okoli 30 %
- v primerjavi z univerzalnim otroškim dodatkom, ki bi brez novega
zakona začel veljati sredi leta 1999, za dobrih 21 %.

Zaradi ukinitve davčnih olajšav pri nekaterih izdelkih za dojenčke
je povišana tudi vrednost darila ob rojstvu otroka za 100 % in
starševski dodatek za okoli 30 %.

Uvedba DDV pomeni ustvarjanje konkurenčnih prednosti
narodnega gospodarstva, predvsem pa zagotavljanje davčne
nevtralnosti, saj v proizvodnih in potrošnih odločitvah ne povzroča
dodatnih novih sprememb, distorzij, kaskadnost davka pa je
izredno majhna. DDV onemogoča, s svojim sistemom dvojnega
nadzora, dodatno davčno evazijo, kar vpliva na enakopravnejši
položaj davčnih zavezancev na trgu, s tem pa tudi na krčenje
sive ekonomije.

S takim otroškim dodatkom naj bi na eni strani kompenzirali učinke
DDV, predvsem spremembe pri davčni obremenitvi izdelkov,
namenjenih otrokom, na drugi strani pa tudi učinke sprememb pri
olajšavah za vzdrževane otroke v zakonu o dohodnini.
Kompenzacijski učinki so v večji meri prisotni pri družinah z nižjimi

NOMOTEHNIČNI POPRAVKI

23- Člen

9. člen

V naslovu 23. člena se doda beseda "valute", tako, da se v celoti
glasi: "preračun vrednosti tuje valute v domačo valuto".

V besedilu 9. člena se besedilo "8. člena tega zakona" nadomesti
z besedilom "prejšnjega člena".

36. člen

17, člen

V tretjem odstavku 36. člena se besedilo "akontacije davkov"
nadomesti z besedilom "akontacijo davka".

V prvi točki drugega odstavka 17. člena se pred besedo
neposredno črta vejica.

42. člen

V drugi točki drugega odstavka 17. člena pa se beseda "na"
nadomesti z besedo "za".

V drugem odstavku 42. člena se številka "5" nadomesti z besedo
"pet".
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44. člen

69- člen

V petem odstavku 44. člena se pred piko doda besedilo "tega
zakona".

V 2., 7., 8., 9., 10., 14., 17., točki prvega odstavka 68. člena se za
citiranjem določb člena doda besedilo "tega zakona".

V devetem odstavku 50. člena se za besedilom "... 49. člena"
doda besedilo 'lega zakona".

V prvem odstavku 68. člena se spremenijo citirani členi v oklepajih
(zaradi preštevilčenja), in sicer v:
- osemnajsti točki se "68. člena" nadomesti z "71. člena"
- devetnajsti točki se "69. člena" nadomesti z "72. člena"
- dvajseti točki se "69. člena" nadomesti z "72. člena".

58. člen

70. člen

V tretjem odstavku 58. člena zakona se za besedilom"... prvem
odstavku 45. člena" doda besedilo 'lega zakona".

V drugem odstavku 70. člena se beseda "določbe" nadomesti z
besedo "določbo" in pred besedo od se črta vejica.

61. člen

71. člen. 72. člen. 73. člen. 74. člen in 75. člen

V prvem odstavku 61. člena spremenijo citirani členi v oklepajih
(zaradi preštevilčenja), in sicer v :
- peti točki se "73. člena" nadomesti z "76. člena"
- šesti točki se "70. člen" nadomesti z "73. člen"
- sedmi točki se" 71. člena" nadomesti z "74. člena"
- osmi točki se "72. člena" nadomesti z "75. člena"
- deveti točki se "72. člena" nadomesti z "75. člena".

V besedilu tretjega in petega odstavka 71. člena, prvega odstavka
72., 73., 74. in 75. člena, se doda objava zakona o prometnem
davku v Uradnem listu "(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92-popravek,
12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98)".

50. člen

79. člen
V prvi točki 79. člena se pri objavi zakona o prometnem davku v
Uradnem listu RS doda številka "35/98".

62. člen
V 1., 2., 7., 8., 9., 10. in 17. točki prvega odstavka 62. člena se
pred podpičjem doda besedilo "tega zakona".
1

V prvem odstavku 62. člena se spremenijo citirani členi v oklepajih
(zaradi preštevilčenja), in sicer v :
■ osemnajsti točki se "68. člena" nadomesti z "71. člena"
- devetnajsti točki se "69. člena" nadomesti z "72. člena"
- dvajseti točki se "69. člena" nadomesti z "72. člena".

V deveti točki 79. člena se spremeni "Uradni list RS, št. 4/92" v
"Uradni list RS, št. 11/92".
V štirinajsti točki 79. člena se spremeni "Uradni list RS, št. 19/93
v "Uradni list RS, št. 54/98".

67. člen

V sedemnajsti točki 79. člena se spremeni "Uradni list RS, št. 24/
98 v "Uradni list RS, št. 51/98".

V prvem odstavku 67. člena se spremenijo citirani členi v oklepajih
(zaradi preštevilčenja), in sicer v:
- peti točki se "73. člena" nadomesti z "76. člena"
- šesti točki se "70. člen" nadomesti z 73. člen"
- sedmi točki se "71. člena" nadomesti z "74. člena"
- osmi točki se "72. člena" nadomesti z "75. člena"
- deveti točki se "72. člena" nadomesti z "75. člena".

12. oktober 1998

V tretji točki 79. člena se spremenijo objave pravilnika o uporabi
zakona o prometnem davku v Uradnem listu RS tako, da se glasi
" Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95-odločba US in
5/97-odločba US".

80. člen
V besedilu 80. člena se spremenijo številke določb iz "68., 69.,
70., 71., 72. in 73. člena" v številke določb "71 „72., 73., 74., 75. in
76. člena".
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Predlog zakona o

VARSTVU

KULTURNE

DEDIŠČINE

(ZVKD)
- EPA 387 - II - druga obravnava, z amandmaji

Vlada Republike Slovenije je na 76. seji dne 24/9-1998 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 9.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19/6-1998 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Jožef Školč, minister za kulturo,
- Silvester Gaberšček, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo,
- Stanislav Mrvič, direktor Uprave Republike Slovenije za
kulturno dediščino,
- Zoran "Pistotnik, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o varstvu kulturne dediščine druga obravnava.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi
njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena
v javnem interesu.
«
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti;
naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra,
oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine
stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe
in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki
naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko
gradivo; knjižnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov
zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega,
umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali
naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja
na Slovenskem.

1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon opredeljuje nepremično in premično kulturno dediščino
ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne
skupnosti), naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva,
dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine, strokovni in
inšpekcijski nadzor na tem področju ter sankcije za kršitev določb
tega zakona.
2. člen
(pojem kulturne dediščine)
Kulturna dediščina (v nadaljnjem besedilu: dediščina) so območja
in kompleksi, grajeni In drugače oblikovani objekti, predmeti ali
skupine predmetov oziroma tista ohranjena materializirana dela,
ki so rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti,
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja
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Dediščina so po tem zakonu nepremičnine ali njihovi posamezni
deli, skupine nepremičnin in območja (v nadaljnjem besedilu:
nepremična dediščina) ter premičnine in njihove zbirke (v
nadaljnjem besedilu: premična dediščina).
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3. člen
(opredelitev kulturne funkcije dediščine)

pomembne sledove človekovega delovanja v zgodovinskih
obdobjih in njegove povezanosti z naravnim okoljem, ter posebno
pomembni predmeti iz teh plasti oziroma obdobij.

Kulturna funkcija dediščine pomeni neposredno vključevanje
dediščine in spomenikov v prostor in aktivno življenje v njem,
predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj
preteklih obdobij, v krepitvi narodne samobitnosti in kulturne
identitete.

Zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke
predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo politično
zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno zgodovino,razvoj
prometa, prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva,
prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko
zgodovino na naših tleh.

4. člen
(opredelitev in temeljni cilji varstva dediščine)

Umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni
spomeniki so stavbe in skupine stavb, prostorski in javni
spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva,
arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, kiparski,
grafični in drugi umetniški in oblikovani predmeti ter izdelki umetne
obrti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in
arhitekture na naših tleh.

Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti
predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so
opredeljeni kot dediščina iz prejšnjega člena skrb za njihovo
celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena,
ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja.
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so:

Naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter deli naselij,
ki so najznačilnejši in posebej pomembni dosežki v oblikovanju in
urejanju prostora.

- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene
ogroženosti;
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje
kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost;

Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti
vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja
in dela Slovencev, pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti
ter drugih ljudstev na območju Slovenije.

- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje
njenega proučevanja in raziskovanja;

Tehniški spomeniki so območja, stavbe in skupine stavb, orodja,
naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih
sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji.

- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti
lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine;
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine;

Spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti vrtnega in
parkovnega oblikovanja, navadno povezani s kulturnimi
spomeniki, z estetsko in kulturno namembnostjo.

Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar.
Dediščino je treba ohranjati in varovati v vseh okoliščinah.

Kulturna krajina je spomeniško območje, katerega strukturo,
razvoj in funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost
v prostoru.

5. člen
(opredelitev in vrste spomenikov)

Knjižnično gradivo, ki po strokovnih merilih in mednarodnih
priporočilih predstavlja knjižno dediščino, in arhivsko gradivo sta
spomenik v skladu s posebnim zakonom.

Kadar ima dediščina iz 2. člena tega zakona elemente, s katerimi
je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in
civilizacijskega razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni dosežek
ustvarjalnosti, lahko ta dediščina dobi status kulturnega spomenika
(v nadaljnjem besedilu: spomenik).

7. člen
(enotni sistem varstva dediščine)

Dediščina iz prvega odstavka, ki predstavlja vrhunski dosežek
ustvarjalnosti oziroma ključno ali redko ohranjeno dokazilo
določenega obdobja zgodovinske preteklosti, lahko zaradi svojega
posebnega ali izjemnega pomena dobi status spomenika
državnega pomena.

Sistem varstva dediščine je enoten in obsega pravno in strokovno
varstvo ter javno financiranje varstva dediščine pod pogoji, ki jih
določa zakon.
II. PRISTOJNOSTI DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI

Dediščina iz prvega odstavka, katere značilnosti so po strokovnih
merilih posebnega pomena za ožje oziroma širše lokalno območje,
lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

8. člen
(pristojnosti države)
Na področju varstva dediščine država:

6. člen
(varstvene skupine spomenikov)

- vzpostavlja, organizira in financira javne službe varstva
dediščine ter zagotavlja strokovni nadzor nad izvajanjem javne
službe;

Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove
zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih
lastnostih so predvsem: arheološki spomeniki, zgodovinski
spomeniki, umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni In
arhitekturni spomeniki, naselbinski spomeniki, etnološki
spomeniki, tehniški spomeniki, spomeniki oblikovane narave in
kulturna krajina.

- zagotavlja financiranje drugih oblik varstva dediščine v skladu
z zakonom;
- ustanavlja javne zavode za varstvo dediščine;

Arheološki spomeniki so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo
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- izdaja dovoljenja za izvajanje dejavnosti varstva dediščine
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fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava;

sporoči pobudniku za vpis v register dediščine odgovor.

- dodeljuje koncesije za izvajanje dejavnosti varstva dediščine
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava ;

Predlog za vpis v register dediščine da pristojni javni zavod iz 20.
člena tega zakona.

- podeljuje strokovne nazive;

Minister izda odločbo o vpisu v register, ki vključuje podatke iz
tretjega odstavka.

- zagotavlja razvoj informacijskega sistema dediščine in vodenje
baz podatkov;

Postopek vpisa v register in vodenje registra podrobneje določi
minister, pristojen za področje kulturne dediščine (v nadaljnem
besedilu: minister) s pravilnikom.

- izvaja inšpekcijski nadzor;
- razglaša spomenike državnega pomena;

Pri uporabi podatkov iz registra dediščine iz prvega odstavka
tega člena mora vsak uporabnik navesti register kot vir podatkov.

- izdaja odločbe v upravnih postopkih v zvezi z razglasitvenimi
akti, s posegi, prometom, izvozom in uvozom dediščine ter
raziskovanjem na področju varstva dediščine;

12. člen
(razglasitev spomenika)
Spomenik dobi svoj pravni status z aktom o razglasitvi.

- zagotavlja obnovo in prezentacijo spomenikov državnega
pomena;

Pobudo za razglasitev lahko da organ, pristojen za varstvo
dediščine, ter vsaka fizična ali pravna oseba.

- ustanovi sklad Republike Slovenije za vzdrževanje in obnovo
nepremične dediščine v lasti države.

Strokovne podlage za razglasitev pripravi pristojni javni zavod iz
18. člena tega zakona.

9. člen
(pristojnosti lokalnih skupnosti)

Akt o razglasitvi obsega identifikacijo spomenika, lastnosti, ki
utemeljujejo razglasitev za spomenik, varstveni režim spomenika
in njegovega vplivnega območja, pri katerem se upoštevajo zlasti
zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen
spomenika.

Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo:
- razglašanje spomenikov lokalnega pomena;
- izdajanje odločb v zvezi z razglasitvenimi akti, ki so jih sprejele;

Akt o razglasitvi spomenika državnega pomena sprejme Vlada
Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

- zagotavljanje sredstev za ohranjanje in vzdrževanje
spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine;
- dodeljevanje koncesij za izvajanje dejavnosti varstva dediščine
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava.

Akt o razglasitvi spomenika lokalnega pomena sprejme pristojni
organ lokalne skupnosti in se objavi v uradnem glasilu te
skupnosti.

Lokalne skupnosti lahko ustanavljajo javne zavode za upravljanje
z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, ki so v njihovi lasti.

13. člen
(odločba o varstvu spomenika)
Minister izda na podlagi akta o razglasitvi spomenika iz prejšnjega
člena lastniku odločbo o varstvu za spomenik državnega pomena,
pristojni organ lokalne skupnosti pa za spomenik lokalnega
pomena.

III.VARSTVO DEDIŠČINE
10. člen
(pravni status dediščine)
Dediščina je po tem zakonu varovana na podlagi vpisa v register
dediščine iz 11. člena ali pridobitve statusa spomenika v skladu z
12., 14. in 17. členom tega zakona.

Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje,
način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, fizično
zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost
spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge
omejitve in prepovedi ter ukrepe za njegovo varstvo.

11. člen
(register dediščine)

V odločbi iz prvega odstavka se lahko določi:

Register dediščine je zbirka listin in podatkov, ki jo vodi ministrstvo,
pristojno za področje kulturne dediščine ( v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo ). Podatki iz registra so javni, razen osebnih podatkov
o lastnikih.

- dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja spomenika,
če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih namenov, javni službi
ter strokovnim organizacijam ali osebam, ki jih ta pooblasti,
vendar največ za en mesec v letu do šestih mesecev v petih
letih;
\
- dolžnost začasne izročitve predmeta premične dediščine v
enakem trajanju.

Namen registra je uresničevanje javnih koristi na področju varstva
dediščine.
Register dediščine obsega naslednje podatke: identifikacijo, opis
•n lokacijo ter varstveni režim enote dediščine in njeno povezavo
z drugimi enotami, za spomenik pa še osebne podatke o lastniku.

Varstveni režim, opredeljen v odločbi iz prvega odstavka, lahko
omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen
za izvajanje varstva.

Pobudo za vpis v register dediščine da lahko vsakdo. Na podlagi
mnenja javnega zavoda iz 20. člena tega zakona ministrstvo
1
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14. člen
(akt o začasni razglasitvi za spomenik)

- spremljanje upravljanja dediščine v lasti države oziroma lokalnih
skupnosti;

Kadar je dediščina, za katero se domneva, da ima lastnosti
spomenika, ogrožena, sprejme minister oziroma pristojni organ
lokalne skupnosti akt o začasni razglasitvi za spomenik.

- priprava smernic s področja dediščine v postopkih sprejemanja
prostorskih in planskih aktov;

Za začasno razglasitev se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o razglasitvi za spomenik.

- usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev dejavnosti varstva
dediščine v lasti države oziroma lokalnih skupnosti na podlagi
dovoljenja iz 29. oziroma koncesije iz 31 .člena tega zakona;

Akt o začasni razglasitvi velja najdlje 12 mesecev in se izjemoma
lahko podaljša še za obdobje do enega leta.

- priprava restavratorskih in konservatorskih programov;
- navodila lastnikom spomenikov oziroma dediščine.

15. člen
(izdajanje aktov v soglasju z ministrom, pristojnim za
varstvo narave)

Naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo javni zavodi za varstvo
dediščine iz 19. člena tega zakona, fizične osebe in pravne osebe
zasebnega prava in javni zavodi iz drugega odstavka 8. člena pa
le posamezne naloge na podlagi dovoljenja iz 28. člena tega
zakona.

Če se vsebina aktov iz 11. ,12. in 14. člena tega zakona nanaša
na spomenike oblikovane narave ali kulturno krajino iz 6. člena
tega zakona, se režim za njihovo varstvo, razen za akte, ki jih
sprejema Vlada Rapublike.Slovenije, določa v soglasju z ministrom,
pristojnim za varstvo narave.

20. člen
(javni zavodi za varstvo dediščine)

16. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)

Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične
dediščine in premične dediščine, ki je njen sestavni del, ustanovi
država mrežo javnih zavodov za varstvo nepremične dediščine,
ki pokriva celotno območje Republike Slovenije, in te zavode
pooblasti tudi za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji po
tem zakonu.

Na podlagi akta o razglasitvi iz 12. člena tega zakona ministrstvo
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti v 30 dneh od njegove
uveljavitve predlagata zaznambo nepremičnega spomenika v
zemljiški knjigi.

Za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine
država ustanavlja državne muzeje, skupaj z lokalnimi skupnostmi
pa mrežo pokrajinskih in mestnih muzejev, ki pokrivajo vse vrste
premične dediščine in celotno območje Slovenije.

17. člen
(pridobitev statusa spomenika po zakonu)
Zbirke predmetov ali posamezni predmeti premične dediščine, s
katerimi upravljajo javni zavodi iz 20. člena tega zakona, so
spomeniki po zakonu.

Za izvajanje javne službe na področju restavratorstva skrbi javni
zavod za restavratorsko dejavnost.

18. člen
(oznake nepremičnih spomenikov)

O kompetenčnih sporih med izvajalci javne službe odloča minister.

Nepremični spomeniki so vidno označeni.

21. člen
(matične naloge javne službe za varstvo dediščine)

O vsebini, obliki in rabi oznak izda minister pravilnik.

Poleg nalog, jih uresničujejo javni zavodi iz 20. člena, se na
področju dediščine opravljajo še naslednje matične naloge:

IV. JAVNA SLUŽBA
19. člen
(naloge javne službe)

- oblikovanje metod in standardov za naloge iz 19. člena tega
zakona ter usmerjanje, usklajevanje in spremljanje njihovega
izvajanja;

V okvir opravljanja javne službe na področju varstva dediščine
sodijo naslednje naloge:

- razvijanje in usmerjanje raziskovalnega dela varstva dediščine;
- usmerjanje in spremljanje izobraževanja in usposabljanja kadrov
na področju varstva dediščine;

- evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v register
dediščine;

- vodenje registra dediščine iz 11. člena tega zakona;

- priprava strokovnih podlag za razglasitvene akte in soglasij za
upravne postopke;

- vodenje INDOK centra za varstvo dediščine;

- vključevanje v sistem varstva dediščine pred naravnimi In drugimi
nesrečami;

- populariziranje dediščine ter njenega varstva;

- izvajanje raziskovalnih projektov z metodami, ki pomenijo poseg
v dediščino;

- odločanje v primeru strokovnih nesoglasij med javnimi zavodi iz
20. člena ter izvajalci javne službe na podlagi dovoljenj oziroma
koncesij;

- usmerjanje in spremljanje vzdrževanja, posegov, rabe in prometa
dediščine;

- priprava strokovnih podlag za upravne postopke, ki jih opravlja
ministrstvo;
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- sodelovanje z mednarodimi vladnimi in nevladnimi organizacijami
s področja varstva dediščine.

Galerija, ki hrani premično likovno dediščino, ima status muzeja.
25. člen
(državni in posebni muzeji)

22. člen
(regionalni zavodi za varstvo nepremične dediščine)
Zavodi za varstvo nepremične dediščine, organizirani po
regionalnem načelu, opravljajo, poleg nalog iz 19. člena tega
zakona, še naslednje:

Državni muzej opravlja naloge varstva premične dediščine, ki je
državnega pomena; v tem okviru proučuje tudi premično dediščino,
ki je zunaj Republike Slovenije, pa je pomembna za Republiko
Slovenijo.

- proučujejo, raziskujejo, inventarizirajo in dokumentirajo
nepremično dediščino oziroma spomenike;

Posebni muzej opravlja naloge varstva na področju dela dediščine,
za katerega je ustanovljen.

- zagotavljajo valorizacijo nepremične dediščine;

26. člen
(restavratorska dejavnost)

- pripravljajo elaborate za varovanje, obnavljanje in revitalizacijo
dediščine;

Javni zavod za restavratorsko dejavnost opravlja, poleg določenih
nalog iz 19. člena tega zakona, naslednje naloge:

- sodelujejo v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje in
rabo dediščine;

- usklajuje restavratorsko dejavnost in skrbi za razvoj
restavratorske stroke ter ga usmerja;

- sodelujejo z lastniki nepremičnih spomenikov in z drugimi, ki
imajo interese v zvezi s posameznim spomenikom, ter jim
posredujejo pojasnila, nasvete in navodila;

- organizira pripravo restavratorskih projektov, usmerja in spremlja
restavratorske posege in prezentacijo spomenikov ter zagotavlja
dokumentacijo restavratorske dejavnosti;

- popularizirajo dediščino ter njeno varstvo;

- sodeluje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in
spomenikov;

- razvijajo določene tehnične dejavnosti ter načrtujejo in vodijo
posamezna najzahtevnejša vzdrževalna dela na nepremični
dediščini ter opravljajo konservatorsko in restavratorsko delo.

- izvaja zahtevnejše posege na spomenikih državnega pomena;

23. člen
(muzeji)

- sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju kadrov na področju
restavratorstva;

Muzeji, poleg dejavnosti iz 19. člena tega zakona in v okviru te
dejavnosti:

- sodeluje z drugimi javnimi zavodi na področju varstva dediščine,
posebej s tistimi, ki opravljajo tudi restavratorske naloge.

- zbirajo, urejajo in hranijo premično dediščino;

27. člen
(pogoji za izvajanje javne službe)

- dokumentirajo premične spomenike, jih proučujejo, raziskujejo
in pripravljajo študije in elaborate za njihovo varstvo ter opravljajo
druge strokovne naloge varstva premične dediščine na območju
oziroma področju, za katerega so ustanovljeni;

Izvajalec javne službe mora imeti strokovno usposobljene delavce
za vsa področja dejavnosti, ki jih bo opravljal kot javno službo,ter
prostorske, tehnične pogoje in opremo za opravljanje strokovne
dejavnosti na teh področjih.
V

- pripravljajo razstave, publikacije in druge oblike predstavljanja
dediščine v državi in tujini;

Minister s pravilnikom določi zahteve in podrobnejše pogoje iz
prvega odstavka.

- posredujejo ali pripravljajo razstave in druge oblike predstavljanja
dediščine drugih narodov;

28. člen
(zastopanje interesov varstva)

- sodelujejo z zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi, ki v
okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke,
razstave in druge oblike predstavljanja dediščine, in Jim strokovno
pomagajo;

Zavodi Iz 21. člena tega zakona imajo pravico in dolžnost zastopati
interese varstva dediščine v vseh upravnih in sodnih postopkih,
katerih predmet je dediščina oziroma spomenik.

- strokovno sodelu)eJo s fizičnimi In pravnimi osebami zasebnega
prava, ki Imajo zbirke premične dediščine (zasebne muzejske
zbirke), pri urejanju in predstavljanju zbirk;

V. IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE
VARSTVA DEDIŠČINE NA PODLAGI DOVOLJENJ IN
KONCESIJ

■ razvijajo določene tehnične dejavnosti ter opravljajo varstvena
dela na posameznih premičnih spomenikih.

29. člen
(naloge, ki se Izvajajo na podlagi dovoljenj)

24. člen
(vrste muzejev)
Muzeji so državni, pokrajinski, mestni, občinski in zasebni.

Fizične In pravne osebe zasebnega prava smejo samo z
dovoljenjem ministra izvajati naslednje naloge na področju varstva
dediščine:

Za varstvo določene vrste dediščine se lahko ustanovi posebni
muzej.

- zbiranje podatkov o dediščini in spomenikih;
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- hramba in varovanje premične dediščine;

Minister izdaja dovoljenja za začasni izvoz spomenikov in za
izvoz predmetov dediščine.

- izvajanje posegov v dediščino;

Ministrstvo vodi evidenco o izdanih dovoljenjih iz prejšnjih dveh
odstavkov in o izvozu na njihovi podlagi.

- razstavljanje in predstavljanje dediščine v javnosti.
Javni zavodi za varstvo dediščine iz drugega odstavka 9. člena
smejo samo z dovoljenjem ministra izvajati naloge iz prejšnega
odstavka in oblikovati pobude ter programe za oživljanje
spomenikov na območju lokalne skupnosti in za njihovo
vključevanje v gospodarske in druge dejavnosti.

Postopek izdaje dovoljenja za izvoz in vodenje evidence določi
minister s pravilnikom.

30. člen
(pogoji in postopek za izdajo dovoljenja)

Predmete dediščine je dovoljeno uvažati. Če država izvora
predpisuje izvozno dovoljenje, je pri uvozu obvezna predložitev
takega dovoljenja.

34. člen
(uvoz)

Dovoljenje za izvajanje nalog iz prejšnega člena lahko dobijo fizične
in pravne osebe zasebnega prava ter javni zavodi iz drugega
odstavka 9. člena, ki izpolnjujejo strokovne, kadrovske in tehnične
pogoje za določeno vrsto nalog iz prejšnjega člena.

35. člen
(trgovanje z dediščino)
Podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki trguje z dediščino mora
voditi evidenco prodaje in drugih poslov z dediščino. V evidenco
se vpisujejo podatki o izvoru predmetov dediščine, opis in prodajna
cena predmeta ter podatki o kupcu. Prodajalec mora seznaniti
kupca z možnostjo omejitve izvoza.

O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka odloči minister po
predhodnem mnenju ustreznega zavoda iz 20. člena tega zakona.
Minister s pravilnikom določi pogoje za opravljanje posameznih
vrst nalog iz prejšnjega člena.

Minister s pravilnikom določi način vodenja in nadzor nad evidenco
iz prvega odstavka.

31. člen
(pogoji in postopek za izdajo in odvzem koncesije)

36. člen
(opredelitev muzejskega gradiva)

Koncesija za izvajanje nalog javne službe se lahko podeli le za
izvajanje nalog iz 4. in 9. alineje prvega odstavka 19. člena. Podeli
jo minister tistim fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava, ki
imajo dovoljenje ministra iz prejšnjega člena, na podlagi javnega
razpisa.

Muzejsko gradivo je del premične dediščine, ki ga hranijo muzeji
z namenom varovanja, raziskovanja, razstavljanja in publiciranja.
37. člen
(odtujevanje muzejskega gradiva)

Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi
z opravljanjem javne službe s pogodbo, ki se sklene v pisni obliki.

Muzejsko gradivo, ki je v lasti države oziroma lokalnih skupnosti
in ga hrani muzej, je prepovedano odtujiti, razen če gre za
izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o
čemer odloča na predlog muzeja minister oziroma pristojni organ
lokalne skupnosti.

Minister, ki je koncesijo podelil, jo odvzame z odločbo, če:
- se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prejšnega
člena;
*
- koncesionar ne opravlja varstva dediščine v skladu s predpisi,
odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji, pa v določenem
roku ni odpravil pomanjklivosti;

38. člen
(preverjanje izvora muzejskega gradiva)
Muzeji morajo pri pridobivanju muzejskega gradiva preveriti njegov
izvor.

- se koncesionar odpove koncesiji.
VI. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO PREMIČNE
DEDIŠČINE

VII. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO NEPREMIČNE
DEDIŠČINE

32. člen
(pogoji za hrambo zbirk)

39. člen
(presoja vplivov na nepremično dediščino)

Kadar je zbirka spomenik, jo sme hraniti fizična ali pravna oseba
le, če izpolnjuje prostorske in tehnične pogoje za njeno hrambo.

Pri sprejemanju aktov s področja urejanja prostora mora
pripravljalec kot obvezno sestavino za presojo vplivov na
nepremično dediščino, ki jih je v uresničevanju teh načrtov mogoče
pričakovati, upoštevati strokovne zasnove za varstvo dediščine
(v nadaljnjem besedilu: strokovne zasnove)
V
40. člen
(strokovne zasnove)

Pogoje iz prejšnjega odstavka določi minister s pravilnikom.
33. člen
(izvoz premične dediščine in spomenikov)
Trajni izvoz spomenikov je prepovedan. Izjemoma lahko minister
dovoli tak izvoz spomenika v primeru izmenjave muzejskega
gradiva.
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- pregled območij, objektov, naselij ali njihovih delov ter stvari, ki
se po tem zakonu štejejo za nepremično dediščino;
- prikaz in oceno stanja nepremične dediščine ter pogojev in
možnosti njenega razvoja;
- prikaz tistih delov nepremične dediščine, ki so zavarovane kot
kulturni spomeniki ali naj se kot take zavarujejo;
- valorizacija nepremične dediščine z navedbo elementov,
vsebine in značilnosti, ki se naj zlasti varujejo;
- predloge rešitev, ukrepov, varstvenih režimov in razvojnih
usmeritev za varstvo nepremične dediščine, z oceno učinkov
in potrebnih sredstev;
- oceno ogroženosti nepremične dediščine v primeru naravnih
nesreč in drugih izrednih razmerah.

Kulturnovarstveni akti so:
1. kulturnovarstveni pogoji in
2. kulturnovarstvena soglasja.
44. člen
(kulturnovarstveni pogoji)
S kulturnovarstvenimi pogoji se določajo zahteve, ki jih mora
izpolnjevati projektna dokumentacija, ki je s predpisi o graditvi
objektov predpisana za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih
objektov, oziroma dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo drugih
posegov v prostor.

S strokovnimi zasnovami se opredelijo tudi specifične značilnosti
varovanja, ohranjanja in vzdrževanja nepremične dediščine
posameznih regij.

Med druge posege v prostor se po tem zakonu štejejo zlasti
takšne spremembe namembnosti obstoječih objektov ter
spremembe tehnologije naprav, ki vplivajo oziroma je utemeljeno
pričakovati, da bodo vplivale na varstvo, ohranjanje oziroma
vzdrževanje nepremične dediščine, njen videz in vplivno območje,
kakor tudi raziskave, ki predstavljajo poseg v nepremično dediščino
ali spomenik.

Podrobnejšo vsebino strokovnih zasnov predpiše minister s
pravilnikom.
41. člen
(sprejemanje strokovnih zasnov)

Če se namerava objekte rekonstruirati oziroma naprave, za katere
so bili izdani kulturnovarstveni pogoji, predelati oziroma spremeniti
tehnologijo ali opraviti druge spremembe, ki lahko vplivajo na
režim varstva, ohranjanja oziroma vzdrževanja nepremične
dediščine, je potrebno vložiti zahtevo za spremembo
kulutrnovarstvenih pogojev oziroma za izdajo novih pogojev.

Strokovne zasnove pripravljajo zavodi iz 22. člena tega zakona
in sicer v roku ter na način in pod pogoji, kot jih predpiše minister.
42. člen
(obveznost upoštevanja strokovnih zasnov in
kulturnovarstveno mnenje)

45. člen
(kulturnovarstveno soglasje)

Strokovne zasnove so obvezna sestavina strokovnih podlag za
državni prostorski plan in osnutkov lokacijskih načrtov
infrastrukturnih objektov državnega pomena, ter obvezna podlaga
oziroma izhodišče pri izdelavi strokovnih podlag za občinske
prostorske plane in drugo urbanistično dokumentacijo lokalnih
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski plani).

Pravna ali fizična oseba, kateri so bili Izdani kulturnovarstveni
pogoji, je dolžna pridobiti pred izdajo dovoljenja za gradnjo oz. za
priglasitev del kulturnovarstveno soglasje, če so bili ti pogoji izdani
za gradnjo novega oziroma rekonstrukcijo obstoječega objekta
ali naprave, oziroma pred pričetkom del, če so bili ti pogoji izdani
za druge posege v prostor.

V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega
plana ali njegovih sprememb oziroma dopolnitev mora pripravljalec
k rešitvam, ki so v zvezi z varstvom, ohranjanjem oziroma
vzdrževanjem nepremične dediščine, pridobiti mnenje zavoda iz
22. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: kulturnovarstveno
mnenje). Brez tega mnenja ni mogoče potrditi oziroma sprejeti
občinskega prostorskega plana.

S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi, da je projekt za
pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka oziroma dokumentacija
za izvajanje del iz drugega odstavka iz prejšnjega člena, izdelana
v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Kulturnovarstveno
soglasje se izda v obliki klavzule na kulturnovarstvenih pogojih.
Če projekt oziroma dokumentacija iz prejšnjega odstavka ni
izdelana v skladu z kulturnovarstvenimi pogoji, pristojni organ
sprejme ustrezno odločitev, s katero se zavrne izdaja
kulturnovarstvenega soglasja.

Kulturnovarstveno mnenje je treba pridobiti tudi v postopkih
sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov.
43. člen
(kulturnovarstveni akti)

Kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev iz prejšnjega
odstavka je pristojni organ dolžan izdati v roku 30 dni od pravilno
vložene zahteve.

Zaradi zagotavljanja enotnega sistema varstva nepremične
dediščine se v skladu z določbami tega zakona za gradnjo novih
in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za gradnjo oziroma montažo
tehnoloških oziroma tehnološko-proizvodnih naprav (v nadaljnjem
besedilu: naprave) in za izvajanje tistih del, ki se ne štejejo za
objekt oziroma napravo, a lahko trajno, začasno ali občasno
vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične
dediščine (v nadaljnjem besedilu: drugi posegi v prostor), izdajajo
ustrezni upravni akti (v nadaljnjem besedilu: kulturnovarstveni
akti).

Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev je
dovoljena pritožba na ministrstvo.
46. člen
(pristojnost za izdajo aktov iz 43. do 45. člena)
Kulturnovarstveno mnenje, pogoje in soglasje izdaja zavod iz 22.
člena tega zakona.

Kulturnovarstveni akti ne smejo biti v nasprotju s strokovnimi
zasnovami.
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nepremični spomenik, če gre za javno korist, katere ni mogoče
doseči na drugačen način, da se tako omogoči ohranitev
spomenika, ki je ogrožen, oziroma da se na tak način spomenik
vključi v obnovo in novo namembnost zaokrožene urbane in
pokrajinske celote.

VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI FIZIČNIH IN PRAVNIH
OSEB NA PODROČJU VARSTVA DEDIŠČINE
47. člen
(splošna prepoved škodljivega ravnanja z dediščino
in spomenikom)

54. člen
(odločanje o javni koristi in o razlastitvi)

Nihče ne sme ravnati z dediščino ali spomenikom tako, da ogrozi
njun kulturni pomen.

Odločbo o ugotovitvi javne koristi sprejme pristojni organ lokalne
skupnosti oziroma Vlada Republike Slovenije.

Prepovedana je raba spomenika na določen način ali za
posamezne namene, če bi taka raba ogrožala obstoj ali vplivala
na neokrnjenost spomenika. Iz enakega razloga je prepovedano
tudi premeščanje ali prenašanje posameznega spomenika.

Odločba o ugotovitvi javne koristi se vroči imetnikom
zemljiškoknjižnih pravic na spomeniku.

48. člen
(prepoved izkoriščanja podobe in imena spomenika
brez soglasja lastnika)

55. člen
(nadomestilo ali odškodnina za razlastitev)

Nihče ne sme izkoriščati podobe in imena spomenika brez soglasja
lastnika.

Za razlaščeno nepremičnino, ki ima status spomenika, mora
razlastitveni upravičenec zagotoviti lastniku drugo enakovredno
nepremičnino ali plačati odškodnino. Odškodnina obsega njeno
vrednost in stroške, povezane z razlastitvijo.

49. člen
(dolžnost ohranjanja in vzdrževanja spomenika)

56. člen
(postopek razlastitve)

Spomenik mora lastnik varovati, ohranjati na lastne stroške,
omogočati njegovo raziskovanje in dostopnost v skladu z
namembnostjo in režimom varstva, opredeljenim v 13. členu tega
zakona, ter ga uporabljati tako, da dosledno upošteva njegovo
kulturno funkcijo.

Razlastitev nepremičnega spomenika se izvede po zakonu, ki
ureja razlastitev.
57. člen
(najdba dediščine)

50. člen
(pravica do brezplačnih navodil)

Predmet z domnevo dediščine, ki ga kdorkoli najde na površju
zemlje, pod njim ali v vodi, je lastnina države.

Lastnik dediščine ima pravico do brezplačnih pojasnil, nasvetov
in navodil ustreznega javnega zavoda iz 20. člena tega zakona v
zvezi z njenimi lastnostmi in pomenom ter ohranjanjem in
vzdrževanjem.

Kdor odkrije dediščino, mora poskrbeti, da ostane ta nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot jo je odkril, o najdbi pa takoj
obvestiti javni zavod iz 19. člena.

51. člen
(pravica do odškodnine)

Javni zavod mora v 15 dneh po obvestilu določiti rok prepovedi
kakršnihkoli posegov na najdišču dediščine, ki ne more biti daljši
od šestih mesecev.

Lastnik spomenika je upravičen do odškodnine, če se mu zaradi
varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko
izkoriščanje spomenika in tega ni mogoče nadomestiti z drugo
dejavnostjo v okviru varstvenega režima.

58. člen
(arheološko najdišče kot stavbno zemljišče)
Kadar sega stavbno zemljišče na arheološko najdišče, so
dovoljena kakršnakoli dela na tem zemljišču šele po zavarovalni
arheološki raziskavi tega zemljišča, ki jo zagotovi investitor v
okviru infrastrukturnoga opremljanja zemljišča.

Odškodnina se lahko določi v enkratnem znesku ali v letnih
zneskih.
Če se država oziroma lokalna skupnost, ki je spomenik razglasila,
in lastnik ne moreta sporazumeti o višini odškodnine iz prejšnjega
odstavka, jo določi pristojno okrajno oziroma okrožno sodišče.

Izjemoma se lahko posamezna nujna dela na tem zemljišču
opravljajo le z dovoljenjem zavoda iz 22. člena tega zakona.

52. člen
(vlaganje javnih sredstev)

59. člen
(arheološke raziskave)

Če zahtevajo vzdrževanje ali posegi v spomenik zaradi njegovega
varstva ali prenove izredne stroške, ki presegajo gospodarsko
korist in običajne stroške vzdrževanja, lahko država ali lokalne
skupnosti prispevajo v ta namen javna sredstva.

Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča, ki jo lahko opravlja
le za to pooblaščeni zavod iz 20. člena tega zakona, obsega
zlasti zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrezne dokumentacije,
ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito
arheoloških najdb. Na podlagi take raziskave zemljišča se
dokončno določi njegova namembnost.

O vlaganju se sklene pogodba, v kateri se določijo tudi pogoji,
pod katerimi je tak spomenik javno dostopen, in morebitne posebne
varstvene zahteve.

Za arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje je potrebno
dovoljenje ministra. Z dovoljenjem se določijo zlasti izvajalci, meje
območja, pogoji in način raziskovanja, prepovedi in omejitve
lastniku najdišča in drugim osebam za čas trajanja raziskovanja.

53. člen
(razlogi za razlastitev nepremičnega spomenika)
Sodišče lahko na predlog države ali lokalne skupnosti razlasti
poročevalec, št. 60

66

12. oktober 1998

Minister s pravilnikom določi postopek izdaje dovoljenja iz
prejšnjega odstavka.

zvezi s prometom, posegi v dediščino in v varovano okolje
spomenikov;

60. člen
(dovoljenje za raziskovanje)

- nadzirati delovanje javnih zavodov za varstvo dediščine iz 20.
člena ter drugih izvajalcev dejavnosti varstva dediščine iz 29.
člena z vidika zakonitosti;

Fizična ali pravna oseba mora imeti za vsako raziskavo, ki je
poseg v dediščino ali spomenik, dovoljenje zavoda iz 20. člena
tega zakona.

- zahtevati pisna pojasnila in izjave od odgovornih oseb
zavezancev v zvezi s predmetom nadzorstva;

Pritožba je dovoljena na ministrstvo oziroma na organ v sestavi
ministrstva

- pregledovati in zahtevati vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša
na razglašanje spomenikov, izdajanje upravnih odločb lastnikom
spomenikov, na izvoz dediščine in na trgovanje z dediščino.

61. člen
(nedopustnost odtujitve spomenika državnega
pomena)

67. člen
(ukrepi inšpekcijskega nadzorstva)

Spomenika državnega pomena, ki je v lasti države, ni dopustno
odtujiti.

Inšpekcijsko nadzorstvo obsega poleg splošnih ukrepov tudi
posebne ukrepe, predvidene s tem zakonom.

62. člen
(predkupna pravica)

68. člen
(vzpostavitev v prejšnje stanje)

Država in lokalna skupnost, na območju katere je spomenik,
imata predkupno pravico na spomeniku.
Lastnik spomenika mora o nameravani prodaji in pogojih prodaje
pisno obvestiti predkupnega upravičenca iz prejšnjega odstavka.

Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedle raziskave,
ki pomenijo poseg v dediščino, ali drugi, za dediščino pogojno
škodljivi postopki, v nasprotju z dovoljenjem zavoda iz 20. člena
tega zakona, lahko izreče ukrep vzpostavitve v prejšnje stanje
na stroške lastnika oziroma investitorja.

V primeru prodaje spomenika državnega pomena država v 60
dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo. Če te ne
sprejme, se do te ponudbe v nadaljnih 30 dneh opredeli lokalna
skupnost iz prvega odstavka.

Če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, inšpektor odredi
sanacijo stanja.
Inšpektor določi rok za vzpostavitev v prejšnje stanje oziroma za
sanacijo stanja.

V primeru prodaje spomenika lokalnega pomena lokalna skupnost
v 30 dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo.

IX. INŠPEKCIJSKI NADZOR

Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedli posegi v
dediščino v nasprotju s kulturnovarstvenim soglasjem iz 45. člena
tega zakona ali brez takega soglasja, o tem brez odlašanja obvesti
inšpektorja, pristojnega za graditev, ki je dolžan nemudoma z
odločbo odrediti bodisi, da se nepravilnosti, ki jih je ugotovil
inšpektor, odpravijo v roku, ki ga sam določi, bodisi, da se ustavi
nadaljnja gradnja oziroma izvajanje drugih del oziroma izreči ukrep
vzpostavitve v prejšnje stanje na stroške lastnika oziroma
investitorja.

64. člen
(inšpektorat)

69. člen
(obveznost izpolnitve)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, splošnih
in posebnih aktov, izdanih na njegovi podlagi, ter drugih predpisov
in aktov, ki se nanašajo na varstvo dediščine, opravlja inšpektorat
za področje kulturne dediščine (v nadaljnem besedilu: inšpektorat
) s svojimi inšpektorji, če gre za akte, ki se nanašajo na spomenike
oblikovane narave ali kulturno krajino iz 6. člena tega zakona, pa
'udi inšpektorat za področje varstva narave.

Če inšpektor ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost
poškodovanja ali je že nastala škoda na spomeniku, odredi rok,
v katerem se mora taka nevarnost odpraviti, oziroma sprejme
ukrepe za odpravo škode oziroma za njeno ustrezno zmanjšanje.

63. člen
(ničnost prodajne pogodbe v nasprotju z določbami o
predkupni pravici)
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim členom, je nična.

Če lastnik v danem roku ne opravi ustreznih ukrepov ali ne
zagotovi potrebnih del, inšpektor odredi, da dela na stroške
lastnika izvede država oziroma lokalna skupnost, ki je spomenik
razglasila.

65. člen
(pogoji za inšpektorje)

Izpolnitev del iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi
konservatorskega programa in pod vodstvom pristojnega
izvajalca javne službe iz 20. člena tega zakona.

Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima, poleg splošnih
pogojev, ustrezno visokošolsko izobrazbo in najmanj 10 let
delovnih izkušenj na področju varstva dediščine.

70. člen
(prepoved škodljivega ravnanja in začasni odvzem
posesti premičnega spomenika)

66. člen
(pooblastila inšpektorjev)
Inšpektor ima, poleg pooblastil iz predpisov, ki urejajo inšpekcijsko
nadzorstvo, še naslednja pooblastila:

Če inšpektor ugotovi, da zaradi nepravilnega ravnanja ali rabe
spomenika ali zaradi opustitve dolžnega ravnanja s spomenikom
obstaja nevarnost njegovega poškodovanja, lahko tako ravnanje

• pregledovati objekte in predmete dediščine, knjige in listine v
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ali uporabo prepove in odredi potrebne ukrepe za zagotovitev
varstva.

Če stori prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se
ta prekršek kaznuje od 150.000,00 do 3.000.000,00 SIT.

Če sta zaradi nepravilnega ravnanja in rabe ali opustitve dolžnega
ravnanja lastnika ogrožena premični spomenik ali zbirka, ki je
spomenik, lahko inšpektor z odločbo začasno odvzame njuno
posest in ju prepusti v hrambo javnemu zavodu iz 23. člena tega
zakona.

Če stori prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe, se za ta prekršek kaznuje od 30.000,00 do 200.000,00
SIT.

71. člen
(ukrep v primeru izkoriščanja podobe ali imena
spomenika brez soglasja lastnika)

Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 120.000,00 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki:

76. člen

1. ne hrani zbirke, ki je spomenik, v skladu z določbo 32. člena;

Če inšpektor ugotovi, da je fizična ali pravna oseba uporablja
podobo ali ime spomenika brez soglasja lastnika 48. člen, lahko
prepove nadaljnjo tako rabo.

2. trguje z dediščino v nasprotju s pravilnikom iz 35. člena;

72. člen
(prepoved opravljanja dejavnosti brez dovoljenja ali v
nasprotju s pravilnikom ali odločbo ministra)

3. raziskuje dediščino ali spomenik na način,ki pomeni poseg v
dediščino brez dovoljenja iz 60. člena;
4. ne ravna s spomenikom v skladu z določbami 47. člena oziroma
uporablja druge, za dediščino pogojno škodljive postopke;

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva inšpektor ugotovi,
da izvajajo posamezne naloge varstva dediščine iz 29. člena
tega zakona pravne in fizične osebe, ki nimajo dovoljenja ministra
iz 30. člena ali koncesije iz 31. člena, da fizična ali pravna oseba
hrani zbirko v nasprotju s pravilnikom ministra iz 32. člena, da se
trgovanje s premično dediščino opravlja v nasprotju s pravilnikom
iz 35. člena tega zakona ali da se opravlja arheološko izkopavanje
brez dovoljenja ali v nasprotju s pravilnikom ministra iz 59. člena
tega zakona, lahko opravljanje teh dejavnosti, hrambo zbirke,
trgovanje z dediščino oziroma izkopavanje prepove ter določi
ukrepe, ki jih je treba zagotoviti za varstvo dediščine, in roke, v
katerih je treba določena dela opraviti in take ukrepe izvesti.

5. ne obvesti pristojnega javnega zavoda iz 20. člena o najdbi
dediščine oziroma ne poskrbi, da ostane odkriti del dediščine
iz 57. člena tega zakona nepoškodovan ter okoliščine najdbe
nespremenjene.
Če stori prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se
ta za prekršek kaznuje od 150.000,00 do 3,000.000,00 SIT.
Če stori prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe, se ta za prekršek kaznuje od 50.000,00 do 300.000,00
SIT.

73. člen
(pritožba)

77. člen

Pritožba zoper odločbe iz 68. do 72. člena tega zakona tega
zakona, ki se nanašajo na spomenik v lasti države ali lokalne
skupnosti, ne zadrži izvršitve odločbe oziroma sklepa.

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 150.000,00 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki:

74. člen
(pomoč policije)

1. posega v dediščino oziroma spomenik brez dovoljenja ali v
nasprotju z dovoljenjem zavoda iz 20. člena (60. člen) oziroma
v nasprotju s kulturnovarstvenimi zasnovami iz 40. člena,
kulturnovarstvenimi pogoji iz 44. člena in kulturnovarstvenim
soglasjem iz 45. člena;

Če obstaja utemeljen sum nedovoljenega izvoza in trgovanja s
premično dediščino iz 33. in 35. člena, nedovoljenih arheoloških
izkopavanj iz 59. člena in raziskovanja spomenika iz 60. člena, ali
opustitve dolžnosti obvestitve o najdbi iz 57. člena tega zakona,
inšpektor lahko zahteva pomoč policije.

2. ravna z dediščino ali s spomenikom tako, da ogrozi njegovo
kulturno funkcijo (49. člen);

X. KAZENSKE DOLOČBE

3. do določenega roka ne vzpostavi prejšnjega stanja v skladu s
68. členom.

75. člen

Če stori ta prekršek pravna oseba in posameznik v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje od 100.000,00
do 5,000.000,00 SIT.

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 100.000,00 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki:
1. uporablja podatke iz registra dediščine (11. člen) brez navedbe
vira;

Če stori odgovorna oseba pravne osebe v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje od 70.000,00 do 500.000,00
SIT.

2. izvaja naloge iz 29. člena tega zakona brez dovoljenja
ministrstva;

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. izkorišča podobo ali ime spomenika brez soglasja lastnika
(48. člen);

78. člen
(veljavnost dosedanjih aktov o razglasitvi)

4. ne omogoči raziskovanja dediščine oziroma spomenika (49.
člen).

Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov in vpisi kulturnih
spomenikov v registre spomenikov, ki so bili izdani oziroma
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opravljeni na podlagi Zakona o varstvu kulturnih spomenikov in
prirodnih znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji (Ur. I. RLS, št.
23/48), Zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih
znamenitostih (Ur. I. LRS, št. 22/58), Zakona o varstvu kulturnih
spomenikov v LR Sloveniji (Ur. I. LRS, št. 26/61 in Ur. I. SRS, št. 11/
65) ter Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št.
1/81, 42/86 in Uradni list RS št. 8/90 in 26/92), ostanejo v veljavi in
se uskladijo z določbami tega zakona ter po potrebi dopolnijo v
dveh letih po njegovi uveljavitvi.

Center Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, ki deluje
v okviru Uprave Republike Slovenije za kulturno dediščino. Za
opravljanje teh nalog se center v polni meri usposobi v 6 mesecih
od uveljavitve tega zakona.
81. člen
(začasno izvajanje ustanoviteljskih pravic in dolžnosti
nad muzeji)
Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega zakona določi, kateri muzeji imajo status državnega muzeja
in katere bo Republika Slovenija ustanovila skupaj z lokalnimi
skupnostmi.

Naravne znamenitosti oziroma redkosti ter prirodne znamenitosti,
ki so pridobile varstveni status na podlagi zakonov iz prejšnjega
odstavka in Zakona o varstvu narave (ur. I. SRS, št. 7/70),
postanejo kulturni spomenik na podlagi tega zakona, če so
izpolnjeni pogoji za pridobitev statusa kulturnega spomenika, kar
soglasno ugotovita ministra za kulturo in za okolje in prostor.
Seznam takih kulturnih spomenikov se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

82. člen
(Restavratorski center RS)
Restavratorski center Republike Slovenije, ki je bil ustanovljen na
podlagi Zakona o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorskega centra Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 39/82) nadaljuje za
delom s položajem in delovnim področjem, določenim s tem
zakonom, kot javni zavod Restavratorski center Republike
Slovenije.

Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov iz prejšnjega odstavka
ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami tega zakona v dveh
letih po objavi seznama kulturnih spomenikov iz prejšnjega
odstavka. Če se vsebina aktov iz prvega in prejšnjega odstavka
nanaša na spomenike oblikovane narave in kulturno krajino iz 5.
člena tega zakona, se njihova uskladitev z določbami tega zakona
in morebitna dopolnitev varstvenega režima opravita po
predhodnem soglasju ministra za okolje in prostor.

83. člen
(izvršilni predpisi)
Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v enem letu po
njegovi uveljavitvi.

79. člen
(rok za vpis spomenikov v register dediščine)

Do uveljavitve predpisov, določenih v tern zakonu, se še naprej
uporabljajo naslednji predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o naravni
in kulturni dediščini ( Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list
RS, št.8/90 in 26/92 ):Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za
izvoz kulturne dediščine (Uradni list RS št.19/95), Prvilnik o vodenju
zbirnega registra kulturne in naravne dediščine Uradni list RS
št.26/95), Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju
nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja varstva kulturne
dediščine (Uradni list RS št.31 /96) in Pravilnik o obliki in namestitvi
oznak nepremičnih spomenikov in znamenitosti (Uradni list SRS
št. 33/85).

Uprava RS za kulturno dediščino vpiše kulturne spomenike iz
prejšnjega člena v register dediščine iz 11. člena tega zakona na
predlog zavoda iz 22. člena tega zakona, v treh letih po uveljavitvi
tega zakona.
80. člen
(prevzem ustanoviteljstva zavodov za varstvo
kulturne dediščine in matična služba)
Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija
ustanoviteljica naslednjih zavodov za varstvo naravne in kulturne
dediščine: Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Medobčinskega zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine Piran ter zavodov za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo
mesto.

84. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe Zakona
o naravni in kulturni dediščini ( Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), razen določb, ki se nanašajo na
naravno dediščino in naravne znamenitosti.

Vlada Republike Slovenije uskladi ustanovitvene akte javnih
zavodov iz prejšnjega odstavka z določbami tega zakona in
Zakona o zagotavljanju javnega interesa na področju kulture (Ur.
I. RS št. 75/94) v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.

85. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Matične naloge javne službe iz 21. člena za zavode iz prvega
odstavka tega člena in za zavod iz 82. člena tega zakona opravlja
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OBRAZLOŽITEV:
pomena od tistih, ki so širšega pomena". Zaradi tega so v predlogu
zakona posebej razčlenjene tako pristojnosti države kot lokalnih
skupnosti na tem področju.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji dne 19. 06. 1998
prvič obravnaval predlog zakona o varstvu kulturne dediščine in
sklenil, da je primeren za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo. Predlog naj pripravi Vlada Republike Slovenije v skladu
s sprejetimi stališči.

V tesni zvezi s tem je tudi zamisel javne službe v predlogu zakona.
Ta služba je sicer enotna, vendar daje nekatere možnosti tudi za
pobudo in odgovornosti lokalne samouprave. Za jasnejšo
razmejitev med državo in lokalno samoupravo so bile v predlog
zakona za drugo obravnavo vnešene nekatere dopolnitve in
precizacije. Tako je upoštevan specifični položaj lokalnih skupnosti
pri objavi aktov o razglasitvi spomenika (tudi v občinskih oz.
medobčinskih uradnih glasilih) v 12. členu; javni zavodi za varstvo
kulturne dediščine, ki jih lahko ustanovi lokalna skupnost (9.člen),
so posebej vključeni med izvajalce javne službe na področju
varstva dediščine (19. člen). Posebej je opredeljeno tudi
vključevanje teh zavodov v izvajanje javne službe na podlagi
dovoljenj (29. in 30. člen). Na ta način je sicer enotna javna služba
za varstvo dediščine vendarle razčlenjena tako, da se v tem
enotnem konceptu vidijo tudi možnosti in odgovornost lokalne
samouprave.

Predlagatelj je sprejeta stališča upošteval in v predlog zakona za
drugo obravnavo vključil naslednje spremembe:
Razmerje med tem zakonom in nacionalnim kulturnim programom
je predlagatelj proučil. Kasneje je bilo na vsklajevalnem sestanku
med predstavniki predlagatelja in sekretariata DZ za zakonodajo
in pravne zadeve soglasno ugotovljeno, da zakon določa sistem
varstva kulturne dediščine, medtem ko je temeljna funkcija NKP
opredeljevanje kulturne politike, prioritet, meril delitve sredstev
ipd. Idealno bi bilo, če bi bil tak plan že sprejet, vendar je mogoče
in tudi nujno, da se pred tem, v področnem zakonu, opredelijo
temeljne institucije in inštituti varstva dediščine, pravice in
obveznosti lastnikov, pogoji za posege v kulturno dediščino,
inšpekcijski nadzor in kazenske -določbe glede varstva dediščine.
Znotraj teh okvirov bodo v nacionalnem programu določane
prioritete, konkretizirana mreža posameznih institucij (npr.:
muzejev) ipd.

Pripomba glede objavljanja aktov o razglasitvi spomenikov je bila
upoštevana z dopolnitvijo dveh odstavkov 12. člena.
Glede na stališči DZ, da je treba proučiti in na tej podlagi opredeliti
t. i. preventivno konservacijo ter proučiti možnost, da se termin
"restavratorska dejavnost" razširi v konservatorko-restavratorsko dejavnost, predlagatelj ne zanika pomena t. im. preventivne
konservacije kot važnega segmenta v celotnem postopku
restavriranja in zaščite kulturne dediščine in njenega načrtovanja.
Vendar je po skrbni proučitvi prevladalo mnenje, da zakon ne
more izčrpno naštevati in opredeljevati številnih tehničnih in drugih
opravil ter faz v postopkih konserviranja in restavriranja kulturne
dediščine, ker je to stvar stroke in njenih pravil. V najbolj splošni
obliki pa je preventivna konservacija pokrita z določbami o
restavratorskih in konservatorskih programih, o usmerjanju in
spremljanju dela izvajalcev dejavnosti varstva dediščine (v 19.
členu predloga zakona), o zagotavljanju inventarizacije in
valorizacije nepremične dediščine ter o usmerjanju in vodenju
konservatorskih in restavratoskih del (22. člen).

Tudi stališče DZ glede uskladitve strokovne terminologije v
predlogu zakona z evropsko je predlagatelj skrbno proučil.
Ugotovljeno je bilo, da terminologija na tem področju v Evropi ni
niti enotna, niti vsklajena. Tako se npr. varstvo dediščine v nemško
govorečih deželah pojmovno zožuje le na spomenike (Denkmalshutz). Sodobni evropski in svetovni trendi pa so drugačni:
poudarjajo se kulturne dobrine, kulturno premoženje (ang. cultural goods, objects, property, cultural assets, cuitural heritage;
frc. bien culturel) in ne zgolj ključni deli dediščine, ki jih predstavjajo
spomeniki. V to smer nakazuje tudi konvencija UNESCA o varstvu
svetovne kulturne in naravne dediščine, pod vplivom katere se
naziv kulturna dediščina uveljavlja za vse premične in nepremične
kulturne dobrine. Za tako, širšo opredelitev se je predlagatelj odločil
tudi v tem zakonu.
Na podlagi pripombe, da je treba v zakonu opredeliti prvine in
merila kulturne funkcije, je bil predlog ustrezno dopolnjen z
besedilom novega 3. člena predloga zakona.

Glede nadomestitve termina restavratorska dejavnost s pojmom
"konservatorsko-restavratorska dejavnost" je bilo ugotovljeno,
da se v različnih postopkih vzdrževanja, ohranjanja in obnavljanja
kulturne dediščine ti dve dejavnosti povezujeta, dopolnjujeta in
tudi prekrivata. Po drugi strani pa je med njima bistvena razlika
glede poklicnega profiliranja kadrov (restavrator kot poklicni profil
na podlagi posebnih programov Izobraževanja, konservator kot
posebne vrste specializiranega izvajalca, pretežno na podlagi
neposrednega usposabljanja arhitektov in drugih strokovnjakov
v praksi). Bistvena razlika pa nastopa tudi z vidika organiziranosti,
delno tudi institucionaliziranosti obeh področij: restavratorstva v
okviru posebnega republiškega restavratorskega centra,
konservatorstva v posebni organizacijski enoti Uprave RS za
kulturno dediščino, v regijskih zavodih za varstvo dediščine in v
muzejih. Zaradi tega bi postavljanje enačaja med obe fazi varstva
dediščine vodilo do miselne in praktične zmede, ki bi gotovo ne
bila v prid učinkovitejšemu in racionalnejšemu delu na tem področju.
Kjer je to smiselno in racionalno (v delovanju regionalnih zavodov
za varstvo dediščine) pa se hkrati opredeljuje usmerjevalna in
vodstvena vloga teh zavodov tako glede konservatorskih, kot
glede restavratorskih del.

Glede na stališče DZ, da je treba natančneje opredeliti razmerje
med nepremično dediščino vojaškega značaja in drugo kulturno
zgodovinsko dediščino, so bili v 6. členu v okviru opredelitve
zgodovinskih spomenikov posebej - ob območjih, stavbah in
predmetih, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino,
zgodovino vojn idr. - opredeljeni tudi predmeti, območja in stavbe,
ki ponazarjajo in izpričujejo zgodovino vojaštva (organizacije,
oborožitve, opreme, metod vojskovanja).
Posebej skrbno je predlagatelj proučil utemeljeno stališče in
pripombe DZ, ki se nanašajo na skladnost sistema varstva
kulturne dediščine in položaja ter pristojnosti lokalnih skupnosti, v
tem okviru pa tudi na status, organizacijo in pristojnosti javne
službe na področju varstva dediščine. Pri tem je bilo ugotovljeno,
da je opozarjanje DZ oziroma njegovega sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve na razliko med ureditvijo v predlogu
zakona in določbami Zakona o prevzemu državnih funkcij sicer
na mestu, vendar je pri tej točki predlagatelj moral izhajati iz
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 11.07.
1996 (Ur. I. RS, št.:44/96), ki v XII. točki navaja, da je ta problem
"mogoče razmejiti le v novem področnem zakonu. Zakonodajalec
bo moral pri sprejemanju tega zakona upoštevati ustavno določbo
o pristojnosti občin in na tej podlagi razmejiti spomenike... lokalnega

Stališče zbora, da naj predlagatelj za drugo obravnavo predloga
zakona razmeji naloge javne službe varstva kulturne dediščine,
je bilo na splošni ravni realizirano s spremembo in dopolnitvijo
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besedila 19., 22., 29., 30. in 31'.- člena ter z novim 21. členom.
Konkretno podlago za to stališče pa je predlagatelj v razčlenjeni
obliki zaznal v pobudi iz poslanske razprave, ki izrecno govori o
tem, da bi bilo treba razmejiti izdajo pravnih aktov, pripravo
strokovnih podlag, izvajanje strokovnega nadzora in vodenje
izvedbenih del (pogosto gre - kot kaže praksa - tudi za neposredno
izvajanje takih del). Pobuda in stališče sta se zdela predlagatelju
na mestu in na tej podlagi je ponovno proučil predlog zakona v
določbah, ki govorijo o javni službi. V 19. členu, ki govori o javni
službi, sicer ni našel elementov za tako prepletanje nalog javne
službe. Kljub temu pa je želel z delno dopolnitvijo besedila okrepiti
"usmerjevalno" stran nalog javne službe, za razliko od izvajalskih
nalog, katerih prepletanje v praksi neredko vodi do nekritičnega
prekrivanja načrtovanja, usmerjanja in strokovnega nadzora, na
eni, in neposrednega izvajalskega angažiranja zavodov za varstvo
dediščine in drugih strokovnih organizacij, na dmgi strani. Zato je
zdaj, v dopolnjenem besedilu (22. člen), jasneje določeno, da
regijski zavodi za varstvo dediščine zgolj vodijo posamezna
najzahtevnejša vzdrževalna dela na nepremični dediščini (ko npr.
druge inštitucije ne razpolagajo s specializiranimi kadri za taka
dela) ter konservatorska in restavratorska dela, v nobenem
primeru pa ne morejo biti neposredni izvajalci takih del (v
gradbenem smislu ipd.).

V zvezi s stališčem Državnega zbora RS glede proučitve
možnosti spodbujanja obnove in vzdrževanja kulturnih
spomenikov z davčnimi olajšavami predlagatelj ugotavlja, da
veljavni davčni sistem že določa davčne olajšave za vlaganja
lastnikov v kulturne spomenike. Tako se navedena vlaganja pri
pravni osebi in pri zasebniku upoštevajo kot odbitna postavka pri
določanju davčne osnove, pri fizičnih osebah pa se upoštevajo
kot zmanjšanje osnove za dohodnino zavezenca . Ker so davčne
olajšave eden od elementov davčnega sistema, bi bilo kakršnekoli
spremembe te ureditve potrebno določiti v davčni zakonodaji, ne
pa v tem zakonu.
V zvezi s pravico do odškodnine (51. člen), ki naj bi bila vezana
na kakršnokoli omejitev lastninske pravice in ne le na poslabšanje
pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, je stališče
predlagatelja, da ima lastnik pravico do odškodnine po tem členu
seveda tudi v primeru omejitev lastninske pravice na spomeniku,
vendar le, če ima to finančne nasledke, kot so opredeljeni v
omenjenem členu. Zato je prvotno opredelitev ohranil.
Pripomba k 75. členu, ki se nanaša na pomotoma izpuščeno
besedilo glede sankcij za pravne osebe ali posameznike v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, je bila upoštevana z
dopolnitvijo tega člena.

Predlagatelj je upošteval stališče tudi zbora glede ustanovitve
državnega zavoda za varstvo kulturne dediščine kot najširje
matične oziroma strokovne ustanove za to področje z
oblikovanjem novega, 21. člena, ki opredeljuje splošne in skupne,
t. j. matične naloge javne službe, in z dopolnitvijo besedila tretjega
odstavka v 80. členu predloga zakona.

Zlasti skrbno je predlagatelj proučil stališče o tem, da država
skupaj z narodnostnima skupnostnostima postane ustanovitelj
javnih zavodov za ohranjanje kulturne dediščine italijanske in
madžarske narodnosti.
Ker gre za dediščino, ki so jo v večini primerov oblikovala različna
ljudstva in narodi na istem ozemlju, te ni mogoče ločevati. Specifični
poudarki in prikazi etnoloških, zgodovinskih in kulturnih (jezikovnih
idr.) procesov, dosežkov in dogodkov tudi s tega zornega kota
so sicer potrebni in nujni, vendar pa to ne more voditi do fizične
delitve dediščine, katere bogastvo predstavlja prav to sožitje in
prepletanje različnih vplivov skozi zgodovino. Zaradi tega
predlagatelj ni mogel sprejeti tega stališča, ker je s strokovnega
vidika neuresničljivo. To pa seveda ne pomeni, da se država na ta
način odvezuje od svoje skrbi za ohranjanje kulturne dediščine: s
celovitim, hkratnim evidentiranjem, proučevanjem, prikazovanjem
in vrednotenjem tega bogastva v vseh svojih razsežnostih in
sestavinah v največji meri prispeva k ustvarjanju možnosti za
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije, kot je to zapisano
v 5. členu Ustave RS. V pokrajinskih muzejih in galerijah pa je in
mora biti prikazana celotna zgodovinska, etnološka, umetnostna
dediščina Pomurja oz. Obale, z bistvenim vložkom madžarske
oz. italijanske tvornosti, ne pa, da se ta prikazuje v posebnih,
vzporednih muzejih ali galerijah.

Glede razmerja med dovoljenjem (iz 29. in 30. člena) ter koncesijo
(31. člen) je bilo oblikovano stališče, da je treba proučiti, ali sta
potrebna oba instituta, ali pa ju je mogoče zdmžiti. Predlagatelj je
na podlagi sugestij Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne
zadeve v predlogu zakona za drugo obravnavo oba instituta
ohranil, hkrati pa jasneje razmejil zadeve, ki se lahko izvajajo na
podlagi dovoljenj, od tistih, za katera se izdaja koncesija. Naloge
javne službe se opredeljujejo samo med slednjimi.
Stališče zbora, naj se v predlogu zakona opredeli, kaj je muzejsko
gradivo, je upoštevano z oblikovanjem novega 36. člena.
Na podlagi stališča zbora glede nejasnosti postopka v zvezi s
pritožbo (45. člen) je bilo ustrezno dopolnjeno besedilo tega člena.
V zvezi z 48. členom je bilo izraženo stališče, da bi bilo potrebno
na tem mestu in sicer besedilo predloga dodatno preučiti glede na
določbe zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Predlagatelj je
predlog s tega vidika ponovno proučil. Ugotovljeno je bilo, da
določbe omenjenega zakona zadoščajo tudi za področje varstva
kulturne dediščine in jih v ZVKD ni treba povzemati. Prav tako pa
je bilo ugotovljeno, da določbe tega zakona niso v nasprotju z
ZASP.
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V predlogu zakona za drugo branje je predlagatelj oblikoval tudi
nekatere redakcijske popravke in opravil ustrezno preštevilčenje
členov.
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34. c člen
(plačilo odškodnine posestniku nezakonito
odnešenega predmeta)

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Dobroverni posestnik, ki je predmet dediščine pridobil po tem, ko
je bil tak predmet nezakonito odnešen z ozemlja Republike
Slovenije, je upravičen do pravične odškodnine na podlagi odločbe
pristojnega sodišča in po tem, ko je predmet vrnil na ozemlje
Republike Slovenije. Država nosi stoške odškodnine dotlej, dokler
niso končani postopki za povračilo odškodnine s strani tistega, ki
je premet nezakonito odnesel z ozemlja Republike Slovenije."

1) K 8. členu
Besedilo zadnje alineje se črta.
Obrazložitev:
Prvotno ponujena rešitev bi po mnenju ministrstva sicer pomenila
racionalizacijo gospodarjenja s spomeniki in dediščino v lasti
države, vendar je predlagano brisanje te možnosti zaradi tega,
ker se vzporedno oblikuje zakon, ki bo sistemsko uredil status in
organizacijo državnih skladov.

Obrazložitev:
Amandmaji k temu členu so oblikovani na podlagi dogovorov na
pogajanjih o harmonizaciji naše pravne ureditve s pravno ureditvijo
EU.

2) K 13. členu
V tretjem odstavku se doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
"-prepoved premeščanja oziroma prenašanja spomenika."

5) K 35.členu

Obrazložitev:
Amandma je oblikovan na podlagi priporočil in sugestiji delovnih
teles Sveta Evrope.

Za 35. členom se doda nov člen 35a, ki se glasi:

3) K 19. členu
Črta se besedilo drugega odstavka.

Zaradi nadzora nad izvozom, iznosom, uvozom in trgovanjem s
premično dediščino minister določi seznam zvrsti predmetov
dediščine.

" 35.a člen
(seznam zvrsti predmetov dediščine)

Obrazložitev:
Predlagana sprememba je redakcijskega značaja, ker je splošna
napoved opravljanja nalog javne službe iz tega odstavka kasneje
opredeljena in konkretno določena v členih 19 - 25 in 30.

Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma k temu členu je oblikovan na podlagi dogovorov na
pogajanjih o harmonizaciji naše pravne ureditve s pravno ureditvijo
EU.

4) K 34.členu
Za 34. členom se dodajo novi členi 34.a, 34.b in 34.c, ki se glasijo:

6) K 36. členu

34.a člen
(osrednji organ za koordinacijo vračanja dediščine)

Besedilo 36. člena se črta.
Obrazložitev:
V sedanjem besedilu je muzejsko gradivo opredeljeno na splošen
in posreden način v 2., 5. in 6. členu (zlasti v delu drugega, v
tretjem, četrtem in petem odstavku). Možno bi seveda bilo te
elemente zbrati na enem mestu (v enem členu), vendar bi se
takoj izpostavilo vprašanje razčlenjene opredelitve tudi za druge
dele premične in tudi za nepremično dediščino. V vsakem primeru
bi muzejskega gradiva - v razmerju do drugih delov dediščine ne bilo mogoče opredeliti izkjučno, brez ostanka (npr. rimski kapitel
pomeni del stavbe kot nepremične dediščine, sicer pa lahko tudi
nesporni muzejski predmet), niti se ne bi bilo mogoče izogniti
določenemu ponavljanju. Zaradi teh razlogov predlagatelj predlaga,
da se besedilo člena briše.

V skladu z mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnica je
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo koordinira vračanje
predmetov dediščine, ki so bili nezakonito iznešeni z ozemlja
Republike Slovenije oziroma prinešeni na njeno ozemlje.
34. b člen
(rok za vlaganje zahtevkov za vračanje dediščine)
Če obstaja utemeljen sum, da se na ozemlju Republike Slovenije
nahaja predmet dediščine, ki je bil nezakonito odnešen z ozemlja
druge države, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum
o vračanju predmetov dediščine, upravičenci lahko vlagajo
zahtevke za vračanje dediščine v roku enega leta od dneva, ko
so bili seznanjeni s tem, da se predmet nahaja na ozemlju
Republike Slovenije.

7) K 40. členu

Zahtevek za vračanje iz prejšnjega odstavka se sme vložiti pred
potekom tridesetih let od dneva, ko je bil predmet dediščine
nezakonito iznešen z ozemlja druge države oziroma
pred potekom petinsedemdestih let, če gre za predmet iz javne
ali cerkvene zbirke oziroma za predmet, ki je pod posebnim
varstvom države, iz katere izvira."

poročevalec, št. 60

Na koncu besedila tretje alineje v prvem odstavku se doda vejica
in besedilo:
"in njihovih vplivnih območij."

72

12. oktober 1998

Obrazložitev:
Amandma izhaja iz priporočil delovnih teles Sveta Evrope in je
vsklajen z vsebino predlaganega amandmaja k 6. členu predloga
zakona.

Škocjanske jame (Ur. I. RS, št. 57/96), so kulturni spomeniki po
tem zakonu".
Obrazložitev:
Besedilo amandmaja se predlaga zaradi tega, ker se predvideva,
da bodo pri dopolnitvah Zakona o Škocjanskih jamah kulturni
spomeniki izločeni.

8) K 59. členu
V drugem odstavku se za besedo "raziskovanje" doda besedilo:
"in za uporabo iskalnikov kovin in druge opreme, ki utegne
poškodovati arheološko najdišče".

11) K 80. členu
Naslov in besedilo 80. člena se spremenita tako, da se glasita:

Obrazložitev:
Amandma je bil oblikovan na podlagi priporočil delovnih teles Sveta
Evrope.

"80. člen
(ustanovitev in organizacija Javnega zavoda
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine)
Opravljanje nalog iz 21. člena tega zakona prevzame center za
varstvo kulturne dediščine, ki deluje v okviru Uprave Republike
Slovenije za kulturno dediščino, in se preoblikuje v Javni zavod
Republike Slovenije za kulturno dediščino.

9) K 75. členu
Besedilo prvega odstavka tega člena se za 2. točko dopolni z
besedilom, ki se glasi:
"3. poskuša izvoziti predmete dediščine brez dovoljenja iz 33.
člena;"
Alineji 3 in 4 postaneta alineji 4 in 5.

Ustanovitveni akt za javni zavod sprejme Vlada Republike
Slovenije v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija
ustanoviteljica naslednjih zavodov za varstvo naravne in kulturne
dediščine: Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne
kulturne dediščine, Medobčinskega zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine Piran ter zavodov za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo
mesto.

Obrazložitev:
Besedilo je dopolnjeno zaradi tega, ker doslej kršitev določb glede
izvoza dediščine ni bila opredeljena kot prekršek.
Sam izvoz dediščine je sicer opredeljen kot kaznivo dejanje v
222. členu KZ.
10) K 78. členu

Z ustanovitvijo Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine postanejo javni zavodi iz prejšnjega odstavka
ter Restavratorski center iz 82. člena tega zakona enote v okviru
tega zavoda.

V 78. členu se doda nOv drugi odstavek, ki se glasi:
"Kulturni spomeniki, razglašeni z Zakonom o regijskem parku
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ki ga pošiljajo v prvo obravnavo in sprejem.

Izidor Rejc
Benjamin Henigman
Miroslav Mozetič
Jurij Malovrh

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporočajo, da bodo kot predlagatelji na sejah delovnih
teles in zbora sodelovali Izidor Rejc, Benjamin Henigman in
Jurij Malovrh.

Datum: 25.september 1998

Izidor Rejc, l.r.
Benjamin Henigman, l.r.
Miroslav Mozetič dipl.iur., l.r
Jurij Malovrh, l.r.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (UR.L.RS št. 48/92) in
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(UR.L.RS 44/93,80/94,3/95,28/96 in 26/97) predlagatelji vlagajo
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU,

posvetovalni organ, kot učinkovita organizacija, ki mora skrbeti
za to, da se javna sredstva rabijo zakonito, namensko,
gospodarno in učinkovito. Urad uspešno deluje le v okoljih, katera
imajo učinkovito in razvito demokracijo ter dosledno spoštovanje
odgovornosti javnih funkcionarjev. Če kontrolni organ nima
možnosti ukrepanja, potem se to izrodi v debatni klub (vitez brez
sablje), ki ne služi svojemu namenu, temveč le sinekuri zaposlenih.
V kolikor pa bi resnično želeli drugačen tip organizacije, potem je
potrebno prvo spremeniti ustavo v 150. in 151. členu. Predvsem
pa je potrebno sedanji zakon le dopolniti v točkah, ki niso dovolj
jasne ali nedvoumne ter mu dati operativnejšo vlogo. Pravi
problemi delovanja Računskega sodišča pa se porajajo ob slabem
"Poslovniku", katerega je potrebno temeljito prenoviti, ter določiti
jasne procedure in odgovornosti posameznih nosilcev nalog in
ga uskladiti z zakonom.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
Zaradi nejasnosti nekaterih členov Zakona o Računskem sodišču
prihaja do nesporazumov in nejasnosti pa tudi neučinkovitosti pri
delu kontrole javnih financ. Premalo pa je tudi definirana
odgovornost posameznih udeležencev v procesu kontrole in
odpravi ugotovljenih nepravilnosti, predvsem v delih, ko se
ugotavlja neracionalnost ali nenamenskost rabe javnih sredstev.
Slednje je ugotovil tudi Odbor za nadzor proračuna in drugih
javnih financ, ki je zaradi večje učinkovitosti kontrole, predvsem
pri postopkovnem delu, predvidel spremembe zakona.
Po Ustavi Republike Slovenije (150. člen) je Računsko sodišče
najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna
in celotne javne porabe. V Sloveniji je bil izbran model"Računskega
sodišča", ki je učinkovitejši od modela "Urada". Urad je bolj
12. oktober 1998
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2. CILJ IN NAČELO ZAKONA

(4) Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi članu računskega
sodišča, ki se nanjo ni skliceval ali, ki je bil zaloten pri kaznivem
dejanju iz drugega odstavka tega člena."

Osnovni cilj predvidenih sprememb je, zakon specificirati v tistih
točkah oz. členih, ki niso dovolj jasni in dopuščajo dvoumnost in
na ta način zakon operacionalizirati

5. člen
V (1) prvem odstavku 13. člena se črta 5. alinea

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

6. člen

Sprememba zakona prinaša večjo racionalnost in gospodarnost
v uporabo proračunskih sredstev. Predvsem gre tudi za
organizacijske spremembe, ki bodo vplivale na kakovost dela. S
tem so tudi natančneje opredeljene pristojnosti in odgovornost
izvajalcev.

20. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Revizijske standarde in druge predpise za delo revizorjev
računskega sodišča izdaja predsednik računskega sodišča.
Revizijski standardi morajo biti pripravljeni, kjer je to mogoče, na
podlagi mednarodnih revizijskih standardov in v sodelovanju z
drugimi strokovnimi institucijami na tem področju."

4. BESEDILO PREDLOGA
1. člen

7. člen

V Zakonu o računskem sodišču (Uradni list RS št. 48/94) se
3. odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
"(3) Člane računskega sodišča izvoli državni zbor s tajnim
glasovanjem, z večino glasov vseh poslancev. Predsednika in
namestnika predsednika računskega sodišča izvolijo člani
računskega sodišča izmed sebe s tajnim glasovanjem, za dobo
treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata
prejšnjega predsednika računskega sodišča."

Prvemu (1) odstavku 21. člena se doda nova alinea, ki se
glasi:
"-Vlada republike Slovenije si mora pridobiti predhodno mnenje
Računskega sodišča o državnem proračunu pred predložitvijo le
tega v Državni zbor."
Četrti (4) odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Revidiranje računovodskih izkazov se obvezno opravlja enkrat
letno za državni proračun, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje
Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje
Republike Slovenije."

Peti (5) odstavek se črta
Šesti (6) odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(6) Član računskega sodišča je odgovoren za delo, organizacijo
in vodenje svojega delovnega področja. Člani oblikujejo veliki senat,
ki je kolektivni organ vodenja in ga vodi predsednik računskega
sodišča."

8. člen
V 22. členu se doda tretji (3) odstavek, ki se glasi:
"(3) V kolikor je predmet nadzora projekt, imajo položaj stranke v
postopku vsi udeleženci v procesu izvajanja projekta oziroma
nosilci projekta."

2. člen
V (1) prvem stavku (1) prvega odstavka 10. člena se za
besedami "vodij služb računskega sodišča" doda besedo
"revizorjev" In nadaljuje z obstoječim besedilom.

9. člen
V 23. členu se drugI (2) In tretji (3) odstavek spremenita
tako, da se glasita:
"(2) V postopku nadzora in revidiranja na prvi stopnji odloča pristojni
član računskega sodišča, ki mora zoper ugovor odločiti v 30.
dneh po prejemu ugovora."

3. člen
V prvem (1) odstavku 12. člena se četrta alinea spremeni
tako, da se glasi:
"• z opravljanjem kateregakoli poklica In pridobitne
dejavnosti, ki po zakonu nI združljivo z opravljanjem javne
funkcije In tudi dejavnosti visokošolskega učitelja,
znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca."

"(3) V postopku na drugi stopnji odloča senat treh (3) članov.
Sestava senata je stalna in specializirana za določena področja.
Senat ima tudi enega nadomestnega člana. Predsednik senata,
poročevalec in član senata se pri delu izmenjujejo. Člani senata
na drugi stopnji ne smejo biti udeleženi v postopku na prvi stopnji.
Senat mora odločiti o ugovoru v roku 60. dni od prejema ugovora."

4. člen

10. člen

Za 12. členom se doda nov 12.a člen

V 24. členu se prvi (1) In drugI (2) odstavek spremenita tako,
da se glasita:
"(1) Po končanem postopku pri revidirani osebi odgovorni revizor
izda predhodno poročilo. Predhodno poročilo predloži v obravnavo
in pripombe revidirani osebi in njenim pooblaščenim organom, ki
lahko o njem v roku 15 dni pisno podajo pripombe na poročilo.
Pisne pripombe morajo imeti nesporne dokaze, drugače se ne
obravnavajo."
"(2) Na podlagi pripomb revidirane osebe iz predhodnega poročila
sprejme pristojni član računskega sodišča poročilo v postopku
na prvi stopnji, ki ga predloži revidirani osebi."

"12. a člen
(1) Član računskega sodišča ni kazensko odgovoren za mnenje
ali glas, ki ga je izrekel na javni obravnavi oziroma na seji.
(2) Član računskega sodišča ne sme biti priprt, niti se zoper
njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski
postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten
pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad
pet let.
(3) O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz
prejšnjega odstavka odloči državni zbor po predhodnem mnenju
računskega sodišča najpozneje v 30 dneh od dneva vložitve
zahteve.
poročevalec, št. 60
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"(3) Zoper nalog, ki je bil izdan po dokončnosti poročila ni možen
ugovor."

11. člen
V 26. členu se prvi (1) In drugI (2) odstavek spremenita tako,
da se glasita:
"(1) Za odpravo dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi
predpisi ter za dejanja, ki imajo za posledico negospodarno rabo
javnih sredstev, izda pristojni čian računskega sodišča nalog (v
obliki sklepa) za odpravo že med postopkom nadzora in revidiranja
oziroma po dokončnosti poročila."
"(2) Zoper nalog, ki je bil izdan med postopkom nadzora in
revidiranja lahko revidirana oseba vloži ugovor v osmih dneh. O
ugovoru odloča senat iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona."

12. člen
V prvem (1) odstavku 32. člena se za besedami "Računsko
sodišče lahko", nadomesti dvopičje z vejico In doda:
"tudi v primeru ko še ni uveden nadzor:"
13. člen
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
računskem sodišču začne veljati 15. dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Doda se nov tretji (3) odstavek, ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV:
k 1. členu

k 4. členu

3. odst: Ta sprememba je utemeljena in preizkušena že na
Ustavnem sodišču in kaže boljše rezultate dela ter strokovnejši
pristop k delu, ter izključuje kakršnokoli dolgoročno pristranost.
Inštitucija na ta način ne postane odvisna le od enega pogleda na
razvoj Računskega sodišča, saj je vloga predsednika v razmerah,
, ko standardi delovanja še niso povsem izgrajeni, toliko bolj
pomembna.

Rešitev je znana in veljavna po Zakonu o ustavnem sodišču.
Zaradi vsebine dela - poseganje v pravice porabnikov javnih
sredstev, je potrebno zagotoviti dodatno neodvisnost in zaščito
članov računskega sodišča.

5. odst.: Pri dosedanjem delu se je pokazalo, da obstaja občutna
razlika med revidiranjem Računovodskih izkazov po Zakonu o
revidiranju (Uradni list št. 32/93) in kontroliranju javnih financ, ki je
neprimerno širše in strokovno raznoliko.

Ker ta alinea omogoča manipulacijo s strani revidiranih oseb ali
politike, to pa onemogoča neodvisno in pošteno delo člana
računskega sodišča.

6. odst.: V kolikor je volja po kvalitetnejšem in učinkovitejšem
delu, potem je potrebno zaostriti odgovornost. Prav ta pa ni jasno
definirana v obstoječem zakonu.

k 6. členu

k S.členu

Revizorji predstavljajo operativni del računskega sodišča, na
osnovi katerega lahko senat odloča o gospodarni oz.
negospodarni porabi proračunskih sredstev. Kot pomemben del
upravnih delavcev so pomotoma izpadli iz te določbe.

Osnovna načela določajo, da naj VRI (Vmovna revizijska inštitucija,
kar ni isto kot Računsko sodišče) upošteva revizijske standarde
(smernice) INTOSAI in ravna v skladu z njimi v vseh zadevah, ki
so opredeljene kot pomembne. Za nekatera področja delovanja
VRI posamezni standardi morda ne bodo uporabni - pri tem so
mišljeni tisti VRI, ki so organizirani kot računska sodišča, ali pa
tisto delovanje VRI, ki ne sodi v revidiranje (npr. svetovanje). V
takih primerih naj VRI sama določi, kateri standardi so uporabni,
do bo zagotovila visoko kvaliteto dela.

k 3. členu

k 7. členu

Delo na računskem sodišču zahteva celega človeka in ne glede
na strokovne reference, le teh ni mogoče deliti. Drugi vidik je
lahko pristranost pri odločanju. Tretji vidik pa pomeni da mora
senat delati zmeraj v polni sestavi in je odsotnost posameznega
člang nedopustna.

1. odst.: Ena od temeljnih nalog računskih sodišč je preprečevanje
negospodarne rabe javnih sredstev. To je možno doseči na več
načinov in sicer:
z revizijo po opravljenem dejanju - raba javnih sredstev teče po
svoje, vpliv na gospodarnejšo rabo je majhen,

k 2. členu

12. oktober 1998

77

poročevalec, št. 60

i
v sodelovanju v predhodni lazi, predvsem v fazi načrtovanja, so
učinki na gospodarnost lahko veliki,
v kombinaciji obeh so učinki največji, pri tem lahko računsko
sodišče prepreči veliko neracionalnosti,
v svetu je znan še en način in sicer sprotno potrjevanje vseh
proračunskih odhodkov, kar se je izkazalo za najuspešnejši model.

tričlanskega senata bi morala biti stalna, !e na ta način je možna
specializacija za določena področja. Revidiranje investicij je
drugačno od revidiranja računovodskih izkazov in drugo. Pri
tričlanskem senatu ne more sodelovati član, ki je sodeloval pri
nižji stopnji, zato je zagotovljena neodvisnost reševanja sporov.

4. odst.: Velika večina skladov sama naroča revizije komercialnih
revizijskih hiš, zato ni potrebno, da to opravlja še računsko sodišče
vsako leto. Racionalnejše bi bilo, da računsko sodišče opravlja
nadzor pri skladih po lastni presoji in v skladu z letnim programom
dela.

k 10. členu
1. In 2. odst.: Predlog odraža racionalizacijo v postopku izvedbe
revizije. Zagotovljeno je nepristransko reševaje spora. Revidirana
oseba pa mora k ugovoru predložiti dokazno gradivo, listinsko in
drugo dokumentacijo. S tem se ne omejuje njene pravice do
kontradiktornoga postopka, temveč le racionalizira senatno delo
računskega sodišča.

k 8. členu
V praksi prihaja do nemogočih razmer pri reviziji projektov. Zelo
redki so "projekti", ki bi imeli le enega izvajalca. Normalno je to
množica izvajalcev in podizvajalcev, pa naj so to upravni organi,
javna podjetja ali druge izvajalske organizacije.

k 11. členu
1., 2., In 3. odst.: Sedanji 26. člen ne omogoča izdaje naloga, ki
nima osnove v zakonu oziroma kršenju le tega. Zaradi ohlapnosti
nekateri zakonov ni možno izdati sklepa za povrnitev javnih
sredstev zaradi negospodarnosti, ali pa vsaj preprečiti bodoče
neracionalne rabe. Z dopolnitvijo tega člena bo to mogoče doseči.
Nemočnost ugovora iz (3) tretjega odstavka ne zmanjšuje pravic
revidiranca, saj je sklep o odpravi nezakonitosti ali negospodarnosti izdan na podlagi odločitve senata na drugi stopnji, o
prerekanih ugotovitvah revidiranca.

k 9. členu
2. odst.: V dosedanji praksi dela računskega sodišča se je
pokazalo, da je obstoječa rešitev odločanja o ugovorih
nadzorovanih oseb neracionalna in prepočasna za učinkovito
delo, ki mora imeti vpliv na racionalnejšo rabo javnih sredstev. Na
osnovi izkušenj je bilo ugotovljeno, da mora predhodno poročilo
izdati revizor, ki je opravil pregled in ne član računskega sodišča.
V tej fazi je to "spor" med revizorjem in revidirano osebo, v kolikor
se le ta pritoži, kot arbiter pa v tem primeru nastopa član
računskega sodišča.

k 12. členu
1. odst.: Zaradi nesporazumov z revidiranimi osebami je potrebno
jasneje navesti, da ima računsko sodišče pravico zahtevati
podatke, ki jih obravnava prvi odstavek 32. člena tudi v fazi
predpriprave na eventualno izvedbo nadzora ali revizije.

3. odst.: V kolikor nadzorovana oseba ni zadovoljna z rešitvijo na
prvi stopnji, spor na drugi razrešuje tričlanski senat. Sestava

18"
i. '
naravoslovnem področju in kdor v štirih letih pred imenovanjem
ni bil član Vlade Republike Slovenije

5. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMENIJO

5) Najmanj tretjina članov računskega sodišča mora imeti naziv
pooblaščeni revizor po zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št.
32/93).
I . i ■
6) Člani računskega sodišča organizirajo in vodijo delo posameznih
področij

S. člen
1) Računsko sodišče ima 9 članov.
2) Člane računskega sodišča imenuje državni zbor na predlog
predsednika republike za dobo devetih let.

7) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika republike
in državni zbor o izteku mandata člana računskega sodišča
najkasneje šest mesecev pred iztekom mandata.

3) Predsednika, namestnika predsednika in druge člane
računskega sodišča imenuje državni zbor, s tajnim glasovanjem,
z večino glasov vseh poslancev

10. člen

4) Za člana računskega sodišča se lahko imenuje državljan
Republike Slovenije, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
najmanj 10 let delovnih izkušenj na družboslovnem ali
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1) Za pravice vodij služb računskega sodišča in svetovalcev
računskega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih
prejemkov in povračil ter o drugih pravicah, se uporabljajo določbe
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zakona, ki ureja to področje za delavce v državnih organih.

Slovenija ter za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje Slovenije in Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Revidiranje se mora
opraviti pred obravnavo poročil o poslovanju pred organi,
določenimi z zakoni in drugimi akti.

2) Za pravice drugih delavcev računskega sodišča do plače in
do nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter za
druge pravice veljajo določbe zakona, ki ureja to področje za
delavce v državnih organih.

5) Računsko sodišče opravlja nadzor nad posojilnimi odnosi Banke
Slovenije do državnega proračuna ter tudi drugimi posli, ki jih v
skladu z zakonom opravlja za Republiko Slovenijo.

12. člen
1) Funkcija člana računskega sodišča ni združljiva:
- s funkcijo v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in v
organih političnih strank in sindikatov;
- s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih javnih
služb, skladov, zavodov in zadrug;
- s sodelovanjem pri delu državnih organov in organov lokalnih
skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil;
- z opravljanjem kateregakoli poklica in pridobitne dejavnosti, ki
po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.

6) Računsko sodišče lahko opravi nadzor oziroma revidira
računovodske izkaze tudi na zahtevo državnega zbora, vlade in
pristojnih ministrstev ter organov lokalne samouprave.
7) Revidiranje računovodskih izkazov pri drugih nadzorovanih
osebah, razen tistih iz četrtega odstavka tega člena, se opravlja
v skladu z letnim programom računskega sodišča ter v skladu z
odločitvami predsednika računskega sodišča o pogostosti
nadzora.

2) Nezdružljivost funkcije iz prvega odstavka tega člena ugotavlja
državni zbor.

22. člen

13. člen

1) Računsko sodišče vodi postopek nadzora in revidiranja po
tem zakonu in drugih predpisih, ki urejajo področje javnih financ.

1) Član računskega sodišča je predčasno razrešen:
- če to sam zahteva;
- če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti;
- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje
funkcije;
- če ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega sodišča;
- če ne ravna v skladu s tem zakonom in z uradno prisego.

2) Stranka v postopku je uporabnik sredstev javnih financ (v
nadaljnjem besedilu: revidirana oseba)
23. člen
1) Računsko sodišče odloča v postopku nadzora in revidiranja
na prvi in drugi stopnji
2) V postopku nadzora in revidiranja na prvi stopnji odloča senat
treh članov računskega sodišča
3) V postopku na drugi stopnji odloča senat petih članov, ki ga
vodi predsednik računskega sodišča. Člani senata na drugI stopnji
ne smejo biti udeleženi v postopku na prvi stopnji.

2) Član računskega sodišča je predčasno razrešen, če državni
zbor ugotovi nastop enega od razlogov iz prvega odstavka tega
člana in na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi. S tem dnem
članu računskega sodišča tudi preneha mandat.
20. člen

24. člen

Revizijske standarde za delo računskega sodišča izdaja
predsednik računskega sodišča. Revizijski standardi morajo biti
pripravljeni na podlagi mednarodnih revizijskih standardov in v
sodelovanju z drugimi strokovnimi institucijami na tem področju.

1) Po končanem postopku pri revidirani osebi vodja področne
službe izda predhodno poročilo. Predhodno poročilo predloži v
obravnavo in pripombe revidirani osebi in njenim pooblaščenim
organom, ki se morajo o njem v roku 15 dni pisno izjasniti, če se
z ugotovitvami ne strinjajo.

21. člen
1) Računsko sodišče opravlja:
- nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo sredstev javnih financ;
• nadzor nad zakonitostjo posamičnih aktov o Izvrševanju
proračunov in finančnih načrtov;
• predhodno revidiranje in revidiranje računovodskih izkazov
proračunov in drugih uporabnikov javnih financ;
- nadzor nad pobiranjem javnih dajatev;
- svetovanje javni upravi;
- druge naloge, določene z drugimi zakoni.

2) na podlagi pripomb revidirane osebe iz predhodnega poročila
sprejme tričlanski senat članov računskega sodišča poročilo v
postopku na prvi stopnji, ki ga predloži revidirani osebi.
3) Zoper to poročilo lahko revidirana oseba vloži ugovor v roku
30 dni na senat računskega sodišča na drugi stopnji.
4) Senat na drugi stopnji sprejme dokončno poročilo, zoper
katerega ni dopusten upravni spor.

2) Računsko sodišče sodeluje pri oblikovanju načina
računovodskega izkazovanja In poročanja ter pri oblikovanju
standardov porabe javnega sektorja.

26. člen
1) Za odpravo dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi
izda računsko sodišče nalog za odpravo že med postopkom
nadzora in revidiranja.

3) Zaradi nadzora nad poslovanjem morajo osebe iz prvega
odstavka 19. člena tega zakona vsako leto predložiti računskemu
sodišču finančne načrte ter druge akte, ki Jih določi računsko
sodišče in letna poročila o poslovanju.

2) Zoper nalog lahko revidirana oseba vloži ugovor v osmih dneh.
O ugovoru odloča senat iz drugega odstavka 24. člena tega
zakona.

4) Revidiranje računovodskih izkazov se obvezno opravlja enkrat
letno za državni proračun, za sklade, ki jih je ustanovila Republika
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3) Nalog mora revidirana oseba izvršiti v roku 15 dni.
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32. člen

in pregledati prostore, objekte ter naprave pri osebah, ki jih
nadzorujejo, ne glede na to, da ne podajo uradne zaprisege iz 8.
člena tega zakona. Pri tem morajo spoštovati obveznost varovanja
skrivnosti iz 28. člena tega zakona. Podrobnejša določila o
navzočnosti pri pregledu, načinu pregleda in zapisniku o
opravljenem pregledu se določijo s poslovnikom.

1) Računsko sodišče lahko:
- zahteva takoj vsa pooblastila, ki se mu zdijo potrebna;
- zahteva, da se mu pošljejo vse knjigovodske listine in drugi
dokumenti (pisma, pogodbe);
- opravi pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov, ki so v
zvezi s poslovanjem;
- opravi ostala preverjanja, ob prisotnosti pooblaščene osebe.

3) Pri opravljanju pregleda lahko pooblaščeni delavec za največ
osem dni odvzame dokumentacijo če meni, da obstaja sum
prekrška ali kaznivega dejanja; o tem odvzemu izda potrdilo.

2) Pooblaščeni delavci računskega sodišča imajo pravico vstopiti

-
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Predlog zakona o
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(BMKUPR)
- EPA 584 - II

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 76. seji dne 24. septembra
1998 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO
O UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŽENJSKOPRAVNIH
RAZMERIJ,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in
razvoj;
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
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1. člen

Pravica uporabe, upravljanja in razpolaganja na premičninah in
nepremičninah v družbeni lasti, ki je bila pridobljena z odplačnim
pravnim poslom, se šteje v smislu te pogodbe za lastninsko pravico
in za druge stvarne pravice.

Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij,
podpisana v Ljubljani 13. julija 1998.

Pravica iz drugega odstavka tega člena, ki je bila pridobljena z
neodplačnim pravnim poslom, postane lastninska pravica po
plačilu tržne cene.Tržna cena se določi po stanju na dan pridobitve
pravice uporabe.

2. člen
Besedilo pogodbe se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:

Če so sredstva v družbeni lastnini iz prejšnjega odstavka tega
člena pridobljena s skupnim vlaganjem pravnih oziroma fizičnih
oseb pogodbenic, se uporabljajo predpisi o solastništvu, ki veljajo
na ozemlju tiste pogodbenice, na katerem so sredstva v družbeni
lastnini. Lastniški delež se ugotavlja glede na prispevek k
skupnemu vlaganju.

POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO O UREDITVI
MEDSEBOJNIH
PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERIJ

V primeru spora iz četrtega odstavka tega člena je pristojno
sodišče tiste države, na katere ozemlju so sredstva v družbeni
lastnini.
Določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
se ne nanašajo na primere, ki so urejeni z določbami 7., 8. in 9.
člena te pogodbe.

Republika Slovenija in Republika Makedonija (v nadaljnjem
besedilu: pogodbenici) sta se v želji, da medsebojne odnose
uredita v obojestransko korist,

3. člen

ob upoštevanju načel, določenih v Listini o ekonomskih pravicah
in obveznostih držav, ki jo je sprejela Generalna skupščina
Združenih narodov 12. decembra 1974,

Pogodbenici se obvezujeta, da v postopku zagotovitve pravnega
varstva fizičnim in pravnim osebam ene pogodbenice pristojni
organi druge pogodbenice spoštujejo načela zakonitega, hitrega
in učinkovitega varstva.

ugotavljajoč, da je na ozemlju vsake pogodbenice premoženje, ki
pripada drugi pogodbenici, fizičnim osebam, ki so državljani druge
pogodbenice, in pravnim osebam, katerih sedež je na ozemlju
druge pogodbenice,

4. člen
Vsaka pogodbenica omogoči fizičnim in pravnim osebam druge
pogodbenice pridobitev lastninskih in drugih stvarnih pravic na
svojem ozemlju, če je veljavni pravni naslov za pridobitev nastal
do dneva vzpostavitve neodvisnosti pogodbenic ne glede na kraj
nastanka pravnega naslova.

zlasti ob upoštevanju načela suverene enakosti držav in načela
vzajemne koristi ter načela vzajemnosti,
zavedajoč se potrebe po spodbujanju sodelovanja na temelju
enakopravnosti in vzajemne koristi ter pospeševanju medsebojnih
odnosov,

Vsaka pogodbenica omogoči fizičnim in pravnim osebam druge
pogodbenice pridobitev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
tudi po vzpostavitvi neodvisnosti v skladu s svojim notranjim
pravom.

sporazumeli o naslednjem:

Če ena od pogodbenic v svojem notranjem pravu fizičnim in
pravnim osebam druge pogodbenice omeji pridobitev lastninske
pravice ali drugih stvarnih pravic, lahko druga pogodbenica prav
tako uvede omejitve za pridobitev lastninske pravice in drugih
stvarnih pravic za fizične in pravne osebe pogodbenice, ki je
prva uvedla omejitve.

1. člen
Določbe te pogodbe se nanašajo na urejanje in razreševanje
premoženjskopravnih razmerij med pogodbenicama, ki so nastala
pred vzpostavitvijo neodvisnosti in samostojnosti pogodbenic in
po njej.

5. člen

Datuma vzpostavitve neodvisnosti sta: za Republiko Slovenijo
25. 6.1991, za Republiko Makedonijo pa 8. 9. 1991.

Pogodbenici v skladu z notranjim pravom, veljavnim v vsaki
pogodbenici, in v skladu z določbami te pogodbe urejata
premoženjskopravni položaj pravnih oseb z družbenim kapitalom
s sedežem v eni od pogodbenic, ki so jih ustanovile pravne osebe
s sedežem na ozemlju druge pogodbenice.

2. člen
Lastninska pravica in druge stvarne pravice, ki so jih fizične in
pravne osebe ene pogodbenice pridobile na premičninah in
nepremičninah na ozemlju druge pogodbenice, ter druge
premoženjske in nepremoženjske pravice uživajo na ozemlju te
pogodbenice enako pravno varstvo pred sodišči in drugimi
državnimi organi, kakršno je zajamčeno domačim fizičnim In
pravnim osebam.

Določbe prvega odstavka tega člena se nanašajo tudi na poslovne
enote pravnih oseb iz druge pogodbenice, ki nimajo lastnosti
pravne osebe.
Določbe te pogodbe, ki se nanašajo na pravne osebe z družbenim
kapitalom, se uporabljajo tudi za pravne osebe, ki so imele družbeni
kapital, a so končale postopek preoblikovanja družbenega kapitala
po predpisih pogodbenic.

' Besedilo v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
poročevalec, št. 60
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6. člen

pogodbenice določi Sekretariat Stalnega arbitražnega sodišča v
Haagu.

Pogodbenici se strinjata, da je pri urejanju premoženjskopravnega
položaja pravnih oseb iz 5. člena te pogodbe treba izhajati iz
zatečenega dejanskega stanja in pravnega položaja na dan
vzpostavitve neodvisnosti.

Če ena od pogodbenic ne imenuje svojega predstavnika v
arbitražo v 90 dneh od dneva predložitve zahtevka iz prvega
odstavka tega člena, ima druga pogodbenica pravico zahtevati
od Sekretariata Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, da
sočasno določi drugega člana arbitraže in predsednika arbitraže.

Vlaganje sredstev pravne osebe druge pogodbenice ob ustanovitvi
ali po njej določa delež osebe druge pogodbenice v kapitalu pravne
osebe iz prvega odstavka tega člena v skladu z 9. členom te
pogodbe.

Razsodba arbitraže je dokončna in izvršljiva.
Potem ko se dokončno določi delež družbenega kapitala, pravne
osebe iz 7. in 8. člena te pogodbe nadaljujejo delo kot podjetje v
mešani lastnini pogodbenic v statusni obliki, skladni z notranjim
pravom vsake od pogodbenic.

7. člen
V skladu z navedeno izhodiščno osnovo pri pravnih osebah, ki
so imele položaj samostojne pravne osebe v eni od pogodbenic
in so se na podlagi pozitivnih predpisov pripojile ali združile s
pravnimi osebami v drugi pogodbenici in na te pravne osebe
neodplačno prenesle svoje premoženje (npr. nekdanje delovne
organizacije in temeljne organizacije združenega dela), se
pogodbenici strinjata, da gre za kapital, pridobljen in ustvarjen na
ozemlju pogodbenice pred pripojitvijo, razen družbenega kapitala
iz drugega odstavka tega člena.

Pravne osebe iz osmega odstavka tega člena se morajo v 30
dneh od dokončne določitve deleža družbenega kapitala registrirati
pri pristojnem sodišču kot pravne osebe v mešani lastnini. V
nasprotnem registracijo opravi sodišče na predlog pristojnega
organa ene od pogodbenic.
10. člen

Vlaganje družbenega kapitala pravne osebe druge pogodbenice
pred pripojitvijo ali po njej v podjetje, ki se je pripojilo, se vračuna
v kapital te pravne osebe in na tej podlagi določi delež družbenega
kapitala v skladu z 9. členom te pogodbe.

V skladu z določenim deležem v družbenem kapitalu vsake
pogodbenice pravna oseba iz osmega odstavka 9. člena te
pogodbe izvede preoblikovanje po predpisih o preoblikovanju
družbenih podjetij tiste pogodbenice, ki ji pripada iako določeni
družbeni kapital.

8. člen

Če je preoblikovanje izvedeno do dneva začetka veljavnosti te
pogodbe v skladu s predpisi pogodbenic, ta pogodba ne posega
v izid preoblikovanja, razen če se preoblikovanje nanaša na
celoten delež pravne osebe ali njegov del. V tem primeru se
vzpostavi stanje, ki je obstajalo pred preoblikovanjem. Če to ni
mogoče, potem na zahtevo ene pogodbenice da pogodbenica, ki
je izvedla preoblikovanje, polno nadomestilo za ta delež
zainteresirani pravni osebi.

Pri pravnih osebah, registriranih na ozemlju ene od pogodbenic,
ki so nastale iz poslovnih enot ali drugih organizacijskih oblik brez
lastnosti pravne osebe (predstavništva, trgovine in podobne enote
pravnih oseb s sedežem na ozemlju druge pogodbenice), se
pogodbenici strinjata, da gre ne glede na kraj registracije za kapital
v lasti ustanovitelja pravne osebe druge pogodbenice, razen
družbenega kapitala iz drugega odstavka tega člena.
Vlaganje družbenega kapitala druge pogodbenice v pravne osebe
iz prvega odstavka tega člena se vračuna v kapital te pogodbenice
in na tej podlagi se določi delež družbenega kapitala v skladu z 9.
členom te pogodbe.

11. člen
Delavci, ki so državljani ene pogodbenice v pravni osebi v mešani
lastnini iz osmega odstavka 9.člena te pogodbe, imajo v postopku
preoblikovanja ali lastninjenja enake pravice kot delavci, ki so
državljani druge pogodbenice.

9. člen
Pogodbenici se strinjata, da obSeg družbenega kapitala v pravnih
osebah iz 7. in 8. člena te pogodbe določi skupna komisija.
Predstavnike vsake pogodbenice v skupni komisiji določi Vlada
Republike Slovenije oziroma Vlada Republike Makedonije. Skupna
komisija lahko po potrebi oblikuje izvedenske skupine za
posamezne primere.

12. člen
Za pravne osebe, ki so po vzpostavitvi neodvisnosti pogodbenic
s svojimi sredstvi ustanovile pravne osebe na ozemlju ene
pogodbenice kot tuje pravne osebe s sedežem na ozemlju druge
pogodbenice v skladu z veljavnimi predpisi te pogodbenice o tujih
vlaganjih, se uporabljajo veljavni predpisi vsake od pogodbenic,
ki urejajo ustanavljanje, poslovanje in preoblikovanje tujih pravnih
oseb.

V delež družbenega kapitala v pravni osebi se vračunajo
ustanoviteljski kapital ter vsa materialna in nematerialna vlaganja,
vse to skupaj pa je podlaga za določitev lastniškega deleža.

13. člen

V primeru spora glede deleža vloženega družbenega kapitala
odločitev o tem sprejme arbitraža, ki jo sporazumno določita Vlada
Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije v 30 dneh od
dneva predložitve zahteve katere koli pogodbenice.

Vsak spor, ki nastane v zvezi z razlago in uporabo te pogodbe,
pogodbenici rešujeta sporazumno.

Arbitražo iz tretjega odstavka tega člena sestavljajo trije člani. Po
enega člana arbitraže imenujeta Vlada Republike Slovenije in Vlada
Republike Makedonije, predsednika arbitraže pa sporazumno
določita ta dva člana.

Če pogodbenici v 6 mesecih od zahteve ene od pogodbenic za
sporazumno rešitev spora ne dosežeta sporazuma, se spor na
zahtevo katere koli pogodbenice reši pred Stalnim arbitražnim
sodiščem v Haagu.
*
14. člen

Če se pogodbenici v predvidenem 30-dnevnem roku ne
sporazumeta o predsedniku arbitraže, ga na zahtevo katere koli

Predstavniki pogodbenic se zaradi izvrševanja te pogodbe
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sestajajo po potrebi.

obvestila pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji,
ki so po notranjih predpisih pogodbenice predvideni za začetek
njene veljavnosti.

15. člen
Pogodbenici ne bosta storili ničesar, kar bi odvzelo ali omejevalo
pravice, ki so predmet te pogodbe, razen kadar je to potrebno v
javnem interesu. V takšnem primeru bo zagotovljeno nadomestilo
v naravi ali polno denarno nadomestilo po tržni vrednosti.

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
Vsaka pogodbenica lahko to pogodbo pisno odpove po diplomatski
poti s šestmesečnim odpovednim rokom. Pogodbe ni mogoče
odpovedati v prvih treh letih od začetka njene veljavnosti.

Fizične in pravne osebe, ki so do uveljavitve te pogodbe pridobile
koristi od premoženja, ki je predmet te pogodbe, brez soglasja
lastnika premoženja po tej pogodbi, morajo plačati lastniku
nadomestilo po splošnih pravilih premoženjskega prava, ki veljajo
na ozemlju pogodbenice, na katerem je premoženje, za katerega
uporabo se zahteva nadomestilo.

Sklenjeno v Ljubljani, dne 13. julija 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.

Osebe iz drugega odstavka tega člena določijo nadomestilo
sporazumno. Če sporazum ni dosežen v 90 dneh od dneva
predložitve predloga za dosego sporazuma, zainteresirana fizična
ali pravna oseba lahko uveljavlja pravico do nadomestila z vložitvijo
tožbe pri pristojnem sodišču.

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO

16. člen

ZA REPUBLIKO MAKEDONIJO

Določbe te pogodbe v ničemer ne prejudicirajo vprašanj reševanja
nasledstva po nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.

^LmjJuUA^

17. člen
Ta pogodba začne veljati osmi dan od dneva prejema zadnjega

Marjan Senjur, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj Republike Slovenije.

poročevalec, št. 60

Boris Rikalovski, l.r.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o
ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij sta podpisala
dne 13.7.1998 v Ljubljani minister za ekonomske odnose in razvoj
Republike Slovenije dr. Marjan Senjur in minister za gospodarstvo
Republike Makedonije Boris Rikalovski.

pravnega položaja pravnih oseb z družbenim kapitalom,
ugotavljanje obsega tega kapitala, ki ga bo določila skupna komisija
in bo podlaga za določitev njegovega lastništva.
Za izvajanje pogodbe ne bodo potrebna dodatna proračunska
sredstva.

Pogodba ureja premoženjskopravna razmerja med pogodbenicama, ki so nastala pred uveljavitvijo neodvisnosti in samostojnosti
pogodbenic in po tem.

Pogodba začne veljati osmi dan od dneva prejema zadnjega
obvestila pogodbenic po diplomatski poti o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za njeno veljavnost. Sklenjena je za nedoločen
čas.

Razlogi za sklenitev pogodbe so v zagotovitvi enakega pravnega
varstva že pridobljenih lastninskih in drugih stvarnih pravic, ki so
jih fizične in pravne osebe pridobile na premičninah in
nepremičninah na ozemlju druge pogodbenice, ter drugih
premoženjskih in nepremoženjskih pravic, poleg tega pa tudi
vzajemnosti pri pridobivanju oz. omejevanju pridobivanja teh
pravic. Pogodba postavlja načela za urejanje premoženjsko-

Ratifikacija pogodbe ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.
Pogodbo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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(BPOKIZ)
- EPA 583 - II

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji dne 10/9-1998 določila
besedilo:

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN PORTUGALSKO REPUBLIKO
O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN
ZNANOSTI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
• Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu
za zunanje zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
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1. člen

3. člen

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Portugalsko
republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti,
podpisan v Lizboni 6. aprila 1998.

Pogodbenici spodbujata sodelovanje pri ohranjanju svoje kulturne
dediščine.
4. člen

2. člen

Pogodbenici v skladu s svojima zakonodajama sodelujeta pri
preprečevanju nezakonitega trgovanja s kulturnimi dobrinami.

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem
jeziku glasi1:

5. člen
Pogodbenici podpirata izmenjavo univerzitetnih učiteljev, študentov,
znanstvenikov in strokovnjakov. Prav tako v skladu s svojimi
možnostmi podeljujeta štipendije za študij in specializacije
študentom in raziskovalcem druge pogodbenice.

SPORAZUM
MED

6. člen

REPUBLIKO SLOVENIJO

Pogodbenici v skladu s svojima notranjima zakonodajama proučita
potrebne pogoje za medsebojno priznavanje akademskih
naslovov.

IN

7. člen
PORTUGALSKO REPUBLIKO

Sodelovanje v znanosti, raziskavah in tehnologiji ureja posebni
sporazum, če se pogodbenici tako dogovorita.

O SODELOVANJU V KULTURI,
IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI

8. člen
V ta namen pogodbenici na podlagi obojestranske koristi
spodbujata in olajšujeta izmenjavo in sodelovanje v teoretičnih in
uporabnih znanostih ter zagotavljata ustrezne možnosti za stike
med znanstvenimi institucijami in organizacijami, raziskovalnimi
inštituti, univerzami in drugimi visokošolskimi institucijami,
znanstveniki, raziskovalci in strokovnjaki obeh držav; tudi
spodbujata skupne dejavnosti na specializiranih področjih in v
zvezi s temami v skupnem interesu.

Republika Slovenija in Portugalska republika (v nadaljnjem besedilu
"pogodbenici") sta se
v želji, da bi spodbujali in razvijali sodelovanje med državama v
kulturi, izobraževanju in znanosti,
v prepričanju, da bo takšno sodelovanje prispevalo k
medsebojnemu razumevanju in krepitvi odnosov med državama,

Da bi razvijali in razširili znanstveno sodelovanje, pogodbenici
med drugim olajšujeta:

odločeni upoštevati načela helsinške Sklepne listine Konference
o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pafiške listine za novo Evropo
in Dunajske deklaracije Sveta Evrope,

1. obiske, študijske ekskurzije in posvete raziskovalcev,
znanstvenikov in drugih strokovnjakov;

dogovorili o naslednjem:

2. skupno pripravo in izvajanje raziskovalnih programov in
projektov ter izmenjavo njihovih rezultatov;
1. člen
3. organizacijo skupnih tečajev, konferenc in simpozijev;

Pogodbenici spodbujata in omogočata sodelovanje med kulturnimi,
izobraževalnimi in znanstvenimi institucijami obeh držav. Prav
tako pospešujeta in spodbujata razširjanje svojih jezikov in kultur.

4. izmenjavo avdiovizualnega znanstvenega gradiva;
5. organizacijo znanstvenih razstav in prikazov;

2. člen

6. izmenjavo znanstvene literature, dokumentacije in podatkov.

Pogodbenici podpirata izmenjavo umetnikov in strokovnjakov s
področja likovne umetnosti, gledališča, glasbe, filma, radia in
televizije, književnosti, knjižnic, muzejev in arhivov.

9. člen
Pogodbenici podpirata sodelovanje med športnimi organizacijami
in udeležbo na športnih prireditvah v obeh državah.
10. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjavo med mladimi in
med mladinskimi organizacijami obeh držav.
11. člen
Pogodbenici podpirata sodelovanje med javnimi občili obeh držav.

' Besedilo izvirnika v portugalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
poročevalec, št. 60

88

12. oktober 1998

nadaljnja petletna obdobja, razen če ga katera od pogodbenic
šest mesecev pred iztekom takšnega obdobja pisno ne odpove
po diplomatski poti.

12. člen
Pogodbenici v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo na ozemlju
vsake od njiju, omogočata vse možne olajšave za vstop, odhod
in bivanje oseb ter za uvoz gradiva in opreme, potrebne za
izvajanje programov ali izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem
sporazumom.

3. Če ta sporazum preneha veljati ostane vsak program izmenjave
ali projekt, začet na podlagi tega sporazuma, ki še vedno
traja, veljaven, dokler se ne dokonča.

13. člen
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta pravilno pooblaščena,
podpisala ta sporazum.

1. Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita paritetno
sestavljeno stalno mešano komisijo za proučevanje vseh
vprašanj, ki bi lahko nastala med pogodbenicama pri
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti.
2. Mešana komisija se sestaja po potrebi, sicer pa najmanj enkrat
na pet let, izmenično v eni in drugi državi. Datum in kraj
posameznega zasedanja se določata po diplomatski poti.

Sestavljeno v Lizboni dne 6. aprila 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna.

14. člen

V primeru različne razlage prevlada besedilo v angleškem
besedilu.

Ta sporazum na noben način ne omejuje pravic in obveznosti iz
obstoječih ali prihodnjih dvostranskih ali večstranskih sporazumov
in ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz
takšnih sporazumov ali drugih mednarodnih sporazumov, katerih
pogodbenici sta ali bosta.

ZA PORTUGALSKO
REPUBLIKO

ZA REPUBLIKO
SLOVENIJO

15. člen
1. Ta sporazum začne veljati na dan izmenjave not, ki navajata,
da so izpolnjeni vsi potrebni notranji pravni postopki.
Jaime Gama, l.r.

2. Ta sporazum velja pet let. Potem se samodejno obnavlja za

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

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

Sporazum med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti sta dne 6. aprila
1998 v Lizboni podpisala zunanji minister Republike Slovenije dr.
Boris Frlec in zunanji minister Portugalske republike g. Jaime
Gama.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali
spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna
sredstva za kritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov
sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področjih
izobraževanja, kulture in znanosti.

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na področju
izobraževanja, kulture in znanosti med obema državama.
Predstavlja podlago za sklenitev izvedbenih programov Republike
Slovenije s Portugalsko republiko.

Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in izvedbo v okviru
letnih programov dogovorjenih aktivnosti se zagotavljajo v okviru
letnih programov in proračunov resornih ministrstev.

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj vseh vrst
sodelovanja v jezikoslovju in na vseh ravneh izobraževanja, na
področju mladine in športa, v kulturi in umetnosti, na področju
knjižne in založniške dejavnosti v kulturni dediščini in medijih ter
znanosti in tehnologiji.

Sporazum začne veljati z dnem zadnje od notifikacij, s katerima
se pogodbenici obvestita o izpolnitvi notranjepravnih zahtev za
začetek njegove veljavnosti. Velja pet let in se samodejno obnavlja
za nadaljnja petletna obdobja, razen če ga katera od pogodbenic
pisno ne odpove v šestmesečnem odpovednem roku.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
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