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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

na 

Za nemoteno poslovanje po uvet*b^a{|<e: 
dodano vrednost vam sporočamo P° 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

izjavo 
Izdajatelj glasila nadomešča s to IZ)1^j|<oiT1, 

pisno informacijo posameznim naro 

dfl° 

Uredništvo P°r° 
čei* I c» 
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jJKona o davku od dohodkov 

JAVNIH OSEB (ZDDPO-1 A) 

Postopek - EPA 41 ■ IV 

REpUBLlKE SLOVENIJE 

hVilka: 2004-1611.0221 
lub|iana ^2"28/2003-2 

. ' 25-11.2004 

25.?^R®Publik 11 -2004 dr!iAA^l0Veni'e J® na 10°- reclni seii dne 
ao|°čila besedilo: . J besedilo: 

D0Pn,L°5A ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
^NlHoggg 2AK0na 0 DAVKU OD DOHODKOV 

9a ' 

DrŽaVne^la
ZboranVnaV° na podlagi 143. člena poslovnika V|a(ja republike Slovenije po nujnem postopku. 

^lik® sio^Slovenije predlaga Državnemu zboru 6n'je, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko 
popravljivih posledic za delovanje države, to je zaradi 
pravočasne objave, ker je potrebno, v skladu s prehodnimi 
določbami Direktive Sveta 2003/123/EC sprejeti predpise, 
potrebne za uskladitev z navajano Direktivo najkasneje do 1. 
januarja 2005. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

>?^Na S»a 
A*0NA JA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Sk v do h 
l ?0/n?ravnih o«0 k pravnitl oseb ureja zakon o davku od 
hNlaiPoPr)- v Uradni list RS, št. 40/04, 54/04-ZDavP- 
2%ai 1- ian„nadaljnjem besedilu ZDDPO-1), ki se bo 
t*. zaknn„J 

ar'a 2°05 dalie, razen nekaterih določb, ki "odajo EU 
dalje, razen nekaterih določb, ki 

in se uporabljajo že od 1. maja 2004 

2. 

Temeljni razlogi za izdajo zakona so: 

1. uskladitev zakonodaje Republike Slovenije s pravnim redom 
EU, 

2. potreba po spremembi rešitve v ZDDPO-1 na področju 
obdavčevanja medbančnih posojil, to je izogibanje dodatnega 
povišanja obresti na posojila in dodatnega obremenjevanja 
bank kot posojilojemalcev zaradi obdavčenja, 

a potreba po ureditvi obravnave zavarovalno tehničnih 
rezervacij pri zavarovalnicah že za leto 2004, na način, ki ga 
je uvedel ZDDPO-1. 

er2004 poročevalec, št. 118 



Trinajstega januarja 2004 je bila v Uradnem listu Evropske unije 
objavljena Direktiva Sveta 2003/123/EC, ki dopolnjuje Direktivo 
Sveta z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih 
družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, ki je začela 
veljati dvajseti dan po dnevu objave v Uradnem listu EU, zavezuje 
pa države članice, da sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev 
z navajano Direktivo, najkasneje do 1. januarja 2005. 

Direktiva Sveta 2003/123/EC, ki dopolnjuje Direktivo Sveta z dne 
23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in 
odvisnih družb iz različnih držav članic, širi namen Direktive o 
skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz 
različnih držav članic s tem, ko zajema nove oblike pravnih oseb. 
Med njimi sta tako Evropska družba in Evropska zadružna 
družba, ki sta vključeni v seznam subjektov, ki so zajeti z Direktivo. 
Direktiva tudi dopolnjuje Direktivo 90/435/EEC s širitvijo primerov, 
ki so izvzeti iz obdavčenja. Tako se omili pogoj za kvalifikacijo za 
matično družbo oziroma odvisno družbo z zniževanjem najnižjega 
deleža udeležbe, ki se šteje kot pogoj za uveljavljanja ugodnejšega 
obravnavanja, s 25% na 10%, in sicer postopoma, od 1. januarja 
2005 dalje na 20%, od 1. januarja 2007 dalje na 15% in od 1. 
januarja 2009 dalje na 10%. 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je med drugim uvedel 
davčni odtegljaj za obresti, ki imajo vir v Sloveniji, plačane 
rezidentom in nerezidentom. Tako se obravnavajo tudi obresti, ki 
jih izplačuje banka drugi banki od kreditov, ki jih ji je dala ta druga 
banka. Davek od obresti bremeni prejemnika obresti. Če se takšno 
breme prenese na plačnika obresti (v primeru, da so dogovorjene 
obresti višje zaradi davka oziroma če se zaveže, da bo v primeru 
uvedbe takšnega davka plačal več obresti, kot bi jih sicer - t.i. 
pogodbena klavzula o obrutenju), pride do višjega zneska obresti 
na posojila in dodatnega obremenjevanja bank kot posojilojemalcev. 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je med drugim določil, 
da se zavarovalno tehnične rezervacije, ki jih mora zavarovalnica 
obvezno oblikovati v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, 
pri zavarovalnici priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih, 
vendar največ do višine ali zgornje meje v skladu z zakonom, ki 
ureja zavarovalništvo. Obravnava teh rezervacij se razlikuje od 
obravnave rezervacij pri drugih zavezancih (razen bank, za 
katere je tudi določena posebna obravnava), pri katerih se 
oblikovanje rezervacij pri ugotavljanju davčne osnove oziroma 
priznavanju prihodkov in odhodkov ne upošteva. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji predloga zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so: 

1. odpraviti nadaljnje davčne ovire za prost pretok kapitala, to je 
prilagoditi sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb že 
navedeni Direktivi Sveta 2003/123/EC; 

2. odpraviti vpliv obdavčenja na poslovanje zavezancev v zvezi 
s poslovnimi odločitvami, sprejetimi pred uvedbo določenega 
načina obdavčevanja; 

3l uporabiti rešitev, ki je primernejša in uvedena z ZDDPO-1 od 
1. januarja 2005 dalje, tudi za leto 2004. 

3. POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA 
zakona 

Poglavitne rešitve, urejene s predlogom zakona, s 

1. sprememba pogojev za izvzemanjem Pr®j®'L prej0"10'"1' 
drugih deležev iz dobička iz davčne osno 
teh dohodkov; ^ ^ 

2 izvzemanje iz obdavčitve (oprostitev) na vW ^ jznai<>i° 
kreditov, ki jih najemajo banke, od drugi" o da** 
pogodb sklenjenih pred dnem uveljavitve z 
dohodkov pravnih oseb; 

3. sprememba pogojev za neobdavčitev divi 
deležev iz dobička ob izplačilu; „fj 

rvacij' K'' m ti 
4. priznavanje zavarovalno tehničnih reze ^ zaMfl° ' v 

zavarovalnica obvezno oblikovati v sk a ^ 0<jhodi 
ureja zavarovalništvo, pri zavarov3'"1 j§jne a"z? ^tu 
obračunanih zneskih, vendar največ ° |njgtvo,,u<'1 

meje v skladu z zakonom, ki ureja zavaro 
2004; 

5. prehodne določbe. 

1 zvezizOP^S 
Ureditev v ZDDPO-1 glede davčnega režima v iz d® a 
oziroma izvzemanjem prejetih dividend in drugi .fi prilaS ^ 
iz davčne osnove pri prejemniku teh d0 °riaVfenja. l' njC z 
Direktivi 90/435/EEC o skupnem sistemu obad ^ cian ■ 
matične družbe in odvisne družbe iz raz 1 xanjudav^ne° -s® 
dopolnitvami. Ob določenih pogojih so pri d0 osnov«- ® 
matične družbe te dividende izvzete iz da da držav8 1,1 v0i» 
sledi temeljni premisi navedene direktive, mora ^ 
družbe ne sme obdavčiti prejete dividende ^ aCjjsK©9® s3j tu 
matični družbi odbitek ustreznega dela korp ^ 
ki ga je v zvezi z dobičkom plačala odvl. u^a, Pr0. 
obdavčitev, ki bi jo naložila država matičn® .narodni ravr"' 
oviro z vidika konkurenčnosti družb na me pire^"3 

Pogoji, ki jih za davčno oprostitev dividend P^® PQ v ZD^jti 
90/435/EEC so privzeti tudi v ZDDPO-1- ^jjend '^ote* 
določeni pogoji za davčno oprostitev preje i^ drugi.1? 

i„dn^ 

deležev iz dobička iz davčne osnove, kot je 
udeležbe matične družbe v odvisni družbi, ' . p0gojiv 1 

čas trajanja udeležbe (24 mesecev), PoS® 0ntstvo)- 
izplačevalcem (zavezanost za davek, rezi ^ 

Predlog zakona pa bo spremenil pogoj o tlerse^'nir^ 
družbe v odvisni družbi, ki deli dobiček, in s sk(adu z a 

zniževal v določenih prehodnih obdobjih 
2003/123/EC. 

iruzado'"**10 

Predlog zakona bo odpravil obdavčitve na v 
od kreditov, ki jih najemajo banke, od drugi 

poročevalec, št. 118 29. n°v0> 



3. 
^DPo-1 Vs 

lh!0rn uskladi,ev obdavčitve dividend s pravnim 
'a?i^enia. ki u 'T9k,ivi 90/435/EEC o skupnem sistemu 
b držav vi 3 23 mat'^ne družbe in odvisne družbe iz 
tia ^'^dividpnn11'0'-2 dopolnitvami, in določa pogoje, pod 
Pre °' rezino f °b izP|ačilu ne obdavčijo (pogoji se navezujejo )6rr>nica diVjd 

n's,vo in zavezanost za davek družbe, ki je 
p^ ' Pra9 udeležbe, čas trajanja udeležbe). 

20n^đitev °bdaJs? spreminia 'a sistem s tem, ko vsebuje tudi 
Jds| /EC s t'VS divider|d s Pravnim redom EU po Direktivi 
ikv,e^e PreiBm„e,m' da do|oča drugačen pogoj glede praga 

18ni se divirtJ j dividend v osebi, ki deli dobiček. Pod tem ende ob izplačilu ne obdavčijo. 

^!°g 2akon 
4' 

to^e^d d°'oći' uPorabo drugega odstavka 27. člena 
tta! 2avarova|ni 3 Se 2avarovalno tehnične rezervacije, ki jih 
otjL Varovalni*? obve2no oblikovati v skladu z zakonom, ki 
%h anih znesk k°' Pri zavarovalnici priznajo kot odhodek v 
^rari

u 2 2akonom L'Vendar na'več do višine ali zgornje meje v 
PrVj a'tega bo d ' ki ureja zavarovalništvo, že za leto 2004. 

avek 23 j|° ®6, da se pa ne uporabljata, za leto 2004, ^ ^*wl\ 23 Al H" • io upui auijaia, ca iclu tuut, 
o rt^acii9 Dri na'kolikor se nanaša na zavarovalno tehnične 

13. člena zakona 
0 ohrt ""^9 o da u uacu. v navajanem 23. avCenju zaJ °d dob'čka pravnih oseb ni posebnih določil 

od H«^arovalr|icah, in prvi odstavek 43. člena zakona ita, u od rtAk-7 
nicah.|n prvi odstavek A 

» oh>naod
bf,a Pravnih oseb. Namreč, v 

,v 
avčenju , 

od dobička pravnih oseb ni    
r°valnicah Varova'no tehničnih rezervacij oblikovanih pri 

5. 
določbi. 

^aoi °bdavčit Predlaga ureditev prehodnega režima na 
'^eiU *?ra9a udB|V6- d'v'dend in drugih deležev iz dobička pri 

'° '2 davr 0Z')0' pod ka,erimi se dividende ob prejemu ne osnove in ob izplačilu ne obdavčijo. 

^ določb. 
6. 

4i f*di, 

' se Predlaga uveljavitev zakona s 1. januarjem 

F|NANČNIH posledic 

°% 1(8 Slov«' 'ih doloCa ,a predlog zakona, proračunu 
^Wene9a da I'18 ne bodo PriPad|i dohodki iz naslova 
^lih" plafiujein °d obres,i' ki i'h zavezanci v Republiki 

d°hod|Jv 
Za naie,e kredite v tujini. Po grobi oceni bo 12 tega naslova 3 mlrd tolarjev. 

ud 
dLStEMIM ,3 ?ITVE v DRUGIH PRAVNIH 

EdUg1 k£RlKAZ PRILAGOJENOSTI gane ureditve pravu EU 

Anicah PM. 1 
0 skuĐ 

9 dividenrf 'e med drugim harmonizirano tudi področje 
Sfn sistem Uveliav|jena je Direktiva Sveta 90/435/EEC 

u °bdavčenja, ki velja za matične družbe in 

odvisne družbe iz različnih držav članic, z dopolnitvami. To je 
ureditev, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih 
držav članic, z dopolnitvami, ki se nanaša na davčni režim v 
zvezi z razdelitvijo dobičkov pri matični družbi, ki prejema dobičke, 
in pri odvisni družbi, ki te dobičke izplačuje (neobdavčitev dobičkov 
ob razdelitvi pri odvisni družbi in neobdavčitev prejetih razdeljenih 
dobičkov pri matični družbi). Predlog zakona pa vsebuje tudi 
določbe, s katerimi se v nacionalno zakonodajo povzema 
dopolnitev ureditve o navedenem skupnem sistemu obdavčenja, 
kot je bila določena z Direktivo Sveta 2003/123/EC, ki je dopolnila 
Direktivo Sveta 90/435/EEC.Ta dopolnjena ureditev je bila sprejeta 
leta 2003, države članice pa morajo v skladu z njenimi prehodnimi 
določbami sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1.1. 2005. V predlogu 
zakona bo prej navedena direktiva implementirana v določbah 1., 
3. ter 4. člena. 

Država ima pravico, da obdavčuje dohodke, ki nastanejo na njenem 
ozemlju oziroma v okviru njene davčne jurisdikcije. 

V navajanem okviru imajo države praviloma pravico obdavčevati 
tudi obresti, ki jih banka te države izplača tuji banki. Podlaga za 
takšno obdavčitev je praviloma vsebovana v davčni zakonodaji, 
v definiciji, kaj vse predstavlja dohodke, za katere se šteje, da 
imajo v državi svoj vir. * 

Katere obresti in po kakšni stopnji jih država vira obdavčuje, je 
različno od države do države. Različnost narekujejo različni 
dejavniki, ki so davčne narave, pa tudi širši. Takšen dejavnik je 
tudi to, ali je država neto prejemnica ali neto plačnica obresti. 

Konkretno pri obdavčitvi obresti na medbančna posojila na viru je 
pomembno, ali posamezna država sploh obdavčuje obresti na 
viru za nerezidente. Če država obdavčitve obresti na viru za 
nerezidente nima, potem tudi predmetne obresti niso podvržene 
davku. Enako je, če država ne obdavčuje na viru obresti, plačane 
bankam - nerezidentom. To pomeni, da pri plačilu obresti 
nerezidentom, ki so banke, domačim rezidentom, ki obresti 
plačajo, ni potrebno odtegniti davek pri plačilu, ne glede na to, ali 
gre za rezidenta - banko ali za rezidenta - drugo osebo, npr. 
drugo družbo. 

Izjeme od navajane obdavčitve so številne in različne po državah. 
Obresti na bančne depozite so pogosta izjema. Medbančne obresti, 
če so izvzete iz obdavčenja, pogosto delijo usodo izjeme, da se 
nobene obresti v določeni državi na viru ne obdavčujejo, ali pa so 
iz takšnega obdavčevanja izvzete obresti plačane bankam. 
Izključitev obresti je tudi posledica dejstva, da se obresti 
nerezidentov obdavčujejo na njihovi bruto osnovi, ne pa na njihovi 
neto podlagi. 

Nižje stopnje oziroma ničelne stopnje za obdavčitev obresti ali le 
določenih vrst obresti so pogosto dogovorjene v sporazumih o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja. Najpogostejša izjema v teh 
sporazumih so obresti, ki jih prejemajo vlade in centralne banke 
drugih držav pogodbenic. Obresti na med - bančna posojila so 
izvzete oziroma obdavčene po nižji stopnji od domačih stopenj 
za davčni odtegljaj oziroma celo v nekaterih primerih po nižji 
stopnji, kot je dogovorjena v sporazumu, kjer so izvzete (niso 
obdavčene) obresti na bančna posojila oziroma plačane bankam 
in drugim finančnim institucijam. 

^2004 poročevalec, št. 118 



3. 

Obdavčitev obresti na viru po posameznih državah, zlasti obresti, 
ki jih plačuje banka 

DRŽAVA Davčna obravnava obresti na viru 

Avstrija Obresti plačane družbam - nerezidentom, niso 
obdavčene na viru. (Izjema so takšna izplačila, 
če je posojilo zavarovano z nepremičnino v 
Avstriji). 

Če je upnik banka, rezident ali nerezident, 
davka na viru ni1 

Belgija Obresti plačane nerezidentom so obdavčene na 
viru po stopnji 15% (25% za obresti na posojila 
sklenjena pred 1. marcem 1990). 

Od tega davka so izvzete naslednje vrste obresti, 
plačane družbam - nerezidentorm 

- obresti od depozitov pri bankah - rezidentih; 

- obresti od registriranih obveznic, izdanih od bank 
- rezidentov; 

- obresti od registriranih vladnih obveznic in posojil 
(izdanih in z garancijo države, province ali občine); 

- obresti na registrirane korporacijske obveznice. 

Bolgarija Obresti plačane nerezidentom so obdavčene na 
viru s končnim davkom po stopnji 15% (razen če 
niso stopnje po sporazumih 0 izogibanju dvojnega 
obdavčevanja nižje). 

Češka Obresti plačane nerezidentom so obdavčene na 
viru po stopnji 15%, ta stopnja je znižana (npr. s 
Avstralijo, Bolgarijo, Kanado, Grčijo, Poljsko, 
Portugalsko, Romunijo) oziroma je 0% (npr. z 
Avstrijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, 
Madžarsko) s sporazumi 0 izogibanju dvojnega 
obdavčevanja. 

Danska Ni davka na viru za obresti plačane nerezidentom. 

Finska Obresti, ustvarjene neposredno s strani 
nerezidentov (ne preko poslovne enote), ki imajo 
vir na Finskem, so le izjemoma obdavčene na 
viru. Obresti, ki so izvzete iz obdavčenja, so 
obresti od: obveznic, zadolžnic in drugih podobnih 
dolgov, bančnih depozitov, tujih trgovinskih 
kreditov, drugih posojil, ki niso enaka 
kreditojemalčevemu kapitalu. Glede na te izjeme 
so obresti na viru obdavčene le, če gre za stalna 
posojila namesto prispevkov v kapital družbe - 
rezidenta. 

Francija 

Madžarska 

Norveška 

Poljska 

Portugalska 

Švica 

SO 
Bruto obresti plačane nereziden o . 
obdavčene s končnim davkom P 

nrifl r 
Nižje stopnje se lahko ijporabijo,^^. otlfesti s® 
od vrste obresti. Pomembne ka 9 ^ 
izvzete, vključno z obrestmi na p 
dogovorjena v tujini, bančne dep 
podjetniške obveznice, izdane P 
datUmU' .izdok< 
Druge izjeme se nanašajo na °^e®ot 0brest®113 

transakcij s francoskimi bankam, ^ 
depozite, obresti iz kratkoročni ^ bank. 
transakcij med francosko ban o fjnančno 
mednarodno organizacijo ali jav 

institucijo.2 ^ 

Nižja stopnja se uporabi v ®kladL! S 

izogibanju dvojnega obdavčevanj • ^ 

obda^en0 

Obresti plačane nerezidentom ^oSeb^' 
na viru (razen plačanih POV0Z® avajo k"1 

se pod določenimi pogoji obra 
dividende). 

Ni davka na viru za obresti plačane 

obda*"50""' 
Obresti plačane nerezidentom so jz0gib^u 

viru po stopnji 20%, če sporazum°.žje^ 
dvojnega obdavčevanja ne d 

Izjema od obdavčitve obresti s K
i_nla so 

l(oninirn 

IZ.JtJlllčt UU UUUflVWi*o - 7;/j0nte. * 
davkom na viru (20%) za ner kreditr»e i 
obresti plačane od rezidenta - z y 
nerezidentu - kreditni institucj' ^gp0zili 
tuji valuti ali dolgoročnimi fiksn^^ 

Davek se odtegne na viru od s s,ran 

nerezidentom le od obveznic, dep02'!® ^ 
švicarskih dolžnikov in na bancn orazu"1"!. 
Stopnja je 35%, razen če jepoj nižja> R( 50 
izogibanju dvojnega obdavč jz poso) > e6 
stopnja pa se uporablja za o ^enj8111' 
zavarovana z nepremičnim P 
nahaja v Švici. 

Vir: Handbook, IBFD, 2004 

6. Druge posledice zakona 

S predlogom zakona ne bo prišlo do drugih P° 
sledic- 

    e/s in Eur0pe' * Taxation oI Patent Royalties, Dividends, Intere 
IBFD, France, Avg. 2002 

29. P0vei 

1 Taxation ol Patent Royalties, Dividends, Interests in Europe, 
IBFD, Austria, Dec. 2003 
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Cedilo Č 
ČLENOV 

k 'OČkir 
1. člen 

18. člena zakona o davku od dohodkov 
K v nadaL,! Iist Rs- št- 40/04, 54/04-ZDavP-1 in 70/04- 

°"20« n'u 2DDPO-1) se številka »25« nadomesti s 

Nki 
Oglasi 

^Odkr^ 

2. člen 
Kl Prve Ss 9lasi; oc'stavka 68. člena se doda nova podtočka c), 

kretV ki ii, jih najemajo banke, od drugih bank;«. 

H to*. 3. člen 
0dstavka 69 člena se številka »25« nadomesti 

Sd6nađo| _ 4-člen 

18. člena 6 11 in 3- člena tega zakona, v 1. točki prvega 
Sj|]e J(

a 2007 dai:0'
n v1",očki prvega odstavka 69. člena od 1. 

toPnja »i0i, velia stopnja »15%« in od 1. januarja 2009 

5. člen 

V 84. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Podtočka c) 2. točke prvega odstavka 68. člena se ne uporablja 
za obresti iz pogodb, sklenjenih po dnevu uveljavitve zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb. 

6. člen 

V prvem odstavku 88. člena se na koncu doda naslednje besedilo, 
ki se glasi: 

»Prvi odstavek 23. člena, kolikor se nanaša na zavarovalno 
tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, in prvi odstavek 43. člena 
se ne uporabljata za leto 2004.« 

7. člen 

V prvem odstavku 89. člena se na koncu pika nadomesti z vejico 
in se doda naslednje besedilo, ki se glasi: 

»in razen določb drugega odstavka 27. člena, ki se uporablja že 
za obračun (davka od dobička pravnih oseb) za leto 2004.« 

8. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005. 

OBRAZLOŽITEV 

: tle 
usMaditev s pravnim redom Evropske 

^ti(nxSveta ZdnZkt'Ve. Sveta 2003/123/EC, ki dopolnjuje 
%!* fručb jn 6 ^3. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve 

Prvi g/ isnih družb iz različnih držav članic, z 
^"enrt 0(iv'sni dri B-lSpreminJa P°goj odstotka udeležbe matične 
\gs * sli (jruna 5 '■ kj deli dobiček. Tako zavezanec, ki prejme 

%g; > Pravnih oseb. 
%0a " «o/oča n 
Oa^od *Se v 2' ,očki P™e9a odstavka 68. člena 

%lc, r
al3si: .,0ri °"°dkovpravnih oseb doda nova podtočka 
° Pomeni a redi,ov'• W lih najemajo banke, od drugih 

Uh drugih ba ^ trnai° obresti od kreditov, ki jih najemajo 
in v " enako obravnavo kot obresti od kreditov, 

l %r>i naie,ih kreci in°Stnih PaP'riev- k' iih izdaja Slovenija, in 
>a'o\za°°blaščen °Vizclan'h dolžniških vrednostnih papirjev 
^hra

n'6 finar? inStituci'e v skladu 2 zakonom, ki ureja ® Po nav 
c'ranje mednarodnih gospodarskih poslov, 

ff'/a/s i 'a' odtgnern zakonu daje poroštvo Slovenija. Od njih gne in plača davek ob izplačilu (ni davčnega 

'er2004 

V skladu s 3. členom je opravljena uskladitev s pravnim redom 
Evropske unije na podlagi Direktive Sveta 2003/123/EC, ki 
dopolnjuje Direktivo Sveta z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu 
obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav 
članic, z dopolnitvami. Tretji člen spreminja pogoj odstotka 
udeležbe matične družbe v odvisni družbi, ki deli dobiček. Tako 
se davek ne odtegne od plačil dividend in dohodkov, podobnih 
dividendam, razdeljenih osebam, ki imajo eno od oblik, za katere 
se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe 
in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, če ima prejemnik 
najmanj 20% vrednosti ali števila delnic ali deležev v delniškem 
kapitalu, osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah osebe, ki 
deli dobiček, in so izpolnjeni drugi pogoji iz 69. člena zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb. 

Prvi odstavek 4. člena je prehodna določba k 1. in 3. členu tega 
zakona in prav tako pomeni uskladitev s pravnim redom Evropske 
unije na podlagi Direktive Sveta 2003/123/EC, ki dopolnjuje 
Direktivo Sveta z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve 
matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, z 
dopolnitvami. Določa prehodni obdobji v zvezi s pogojem odstotka 
udeležbe matične družbe v odvisni družbi, ki deli dobiček. 

Peti člen pa določa, da se v 84. členu zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb doda nov drugi odstavek, ki določa, da 
se podtočka c) 2. točke prvega odstavka 68. člena ne uporablja 
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za obresti iz pogodb, sklenjenih po dnevu uveljavitve zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb. To pomeni, da so obravnave, 
da ni davčnega odtegljaja, deležne le obresti od kreditov, ki jih 
najemajo banke, od drugih bank, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih 
pred dnem uveljavitve zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb. 

V 6. členu je določeno, da se prvi odstavek 23. člena, kolikor se 
nanaša na zavarovalno tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, 
in prvi odstavek 43. člena (zakona o davku od dobička pravnih 
oseb) ne uporabljata za leto 2004. Takšna določba je potrebna 
zaradi 7. člena tega zakona, ki določa uporabo drugega odstavka 

27. člena ZDDPO-1 že za obračun (davka od"""Jn0 teh1 

oseb) za leto 2004. Kar pomeni, da se zava ^ovati^^l 
rezervacije, ki jih mora zavarovalnica obvezno ^ 
z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, pri zava-ve£ do y 
kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar n ^gvginišt*o, ^ 
zgornje meje v skladu z zakonom, ki ureja zai it 
letu oziroma za obračun davka od dobička pr 

2004. 

V 8. členu je predpisana uveljavitev tega zakona 
veljati 1. januarja 2005. 

Zakon ^ 

ČLENI ZDDPO-1, KI SE SPREMINJAJO: 

18. člen 
(izvzem prihodkov od udeležbe na dobičku) 

(1) Pri določanju davčne osnove zavezanca, ki prejme dividende 
oziroma druge deleže iz dobička (v nadaljnjem besedilu: 
prejemnik), se te dividende oziroma drugi deleži iz dobička (v 
nadaljnjem besedilu: dividende) izvzemajo iz davčne osnove, če: 

1. je prejemnik udeležen v kapitalu oziroma pri upravljanju 
osebe, ki deli dobiček za dividende (v nadaljnjem besedilu: 
izplačevalec) tako, da je imetnik poslovnega deleža, delnic ali 
glasovalnih pravic v višini najmanj 25%, in 

2. znaša čas trajanja udeležbe v kapitalu oziroma pri 
upravljanju izplačevalca v skladu s 1. točko tega odstavka 
najmanj 24 mesecev, in 

3. je izplačevalec zavezanec za davek, ter ni rezident države, 
v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi, z 
ugodnejšim davčnim okoljem, ki je za namene tega člena 
država, v kateri je splošna, povprečna, nominalna stopnja 
obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%. 

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se za prejemnika 
nerezidenta uporabljajo, če je njegova udeležba v kapitalu oziroma 
upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z aktivnostmi, ki jih 
nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko 
poslovne enote v Sloveniji. 

(3) Prejemnik, ki še ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena, izpolnjuje pa druge pogoje iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena, lahko izvzame dividende iz davčne 
osnove po prvem ali drugem odstavku tega člena pod pogojem, 
da izroči pristojnemu davčnemu organu ustrezno bančno garancijo 
za znesek davka, ki bi ga moral plačati, če jih ne bi izvzel. Davčni 

točk® P j 
organ lahko unovči garancijo, če se pogoj ^ z 

1(0 

odstavka tega člena ne izpolni. Garancija po |nj. 
pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena 

dstavka'®9 

(4) Š teje se, da je pogoj iz 3. točke prvega o 
izpolnjen, če je izplačevalec: 

Sk< 
UP°r in <^is 

1. oseba, ki ima eno od oblik, za katere se ji 
sistem obdavčenja, ki velja za matične nii0 (v n®" j„ 
družbe iz različnih držav članic Evropske u 
besedilu: EU), in jih določi minister, pns o| ^ 

člani ci^ljod#0 

2. je za davčne namene rezident v državi otjno 
pravom te države in se v skladu z me .... < 

pog< 
kleni6 

pravom le arzave in se v sm<juu 
izogibanju dvojnega obdavčevanja d° jzv0n £U, 
dfžavo nečlanico EU, ne šteje kot rezide . 5e 

zvezi s ka,e>e 
3. je zavezanec za enega od davkov, v za if) jili 

uporablja skupen sistem obdavčenja, |anjC 
družbe in odvisne družbe iz različnih ar se za zayfL i*6'" 
določi minister, pristojen za finance, kje ^oz^0 

šteje družba, ki je davka oproščena ai 
obdavčitve. 

oZjrotfa ,u0t $ 
(5) Pri določanju davčne osnove po frvef^-.0 n8 ud0'02 

odstavku tega člena se odhodki, ki se nana ^ 
priznajo. „dia^L 

ćna9ara »V 
(6) Za ustrezno bančno garancijo se šteje ban ^ ^g{0 s: gj« 
s sedežem v Sloveniji ali v državi članici ^stojpe9a zpes* 
nanraUIlnnn 7av/07i lia Hfl hr» na Drvi POZiV P ^ nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv ^ ^ 
organa ter brez ugovorov, davčnemu orga ^ v©'J 
davka iz tretjega odstavka tega člena, z uCj8|ežbe 

dneva izpolnitve pogoja glede časa trajanja 
2. točko prvega odstavka tega člena. 

Ki ^ 
(7) Način izvajanja tega člena ureja zakon, 
postopek. 
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68. člen 
(tj D (davčni odtegljaj) 

aot|°dkov 'Zračuna' odtegne in plača po stopnji 25% od 
p°dobriih [j

ez'(lentov in nerezidentov - razen dividend in 
nere2identa ?hodkov' razdeljenih preko poslovne enote si°8r od' ' se nahaia v Sloveniji - ki imajo vir v Sloveniji, in 

Videna in 
Podobnih dohodkov iz 72. člena tega zakona; 

"■ razen obresti: 
a) od ki-gjju 
^aja sioVe°^'ja

ki 'ifl naiema, in vrednostnih papirjev, ki jih 

^Pirjev s st^red',ov 'n vdanih dolžniških vrednostnih 
Ekonom ^rani.Pooblaščene institucije v skladu z 
^°sPodarskihUre'a zavarovanje in financiranje mednarodnih 

Pornčt, P°s'ov. za katera po navedenem zakonu 
3 

,vo Slovenija; 
p|afil za 

fantov, t|ic°ra')c> a" Pravico do uporabe avtorskih pravic, 
^vic jn'd 

er|c' zaščitnih znakov in drugih premoženjskih 

Plačil za 

1 drugih 

zakup; 
Podobnih dohodkov; 

: prvega 

c" za st 
^la Drin=l'tVe nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta 

g, Pnpadalo drugi osebi. 
Q g 

S'av|(a odtegne in plača od dohodkov iz | 
1. 99 c|ena plačanih 

8r,|ji ali sam 
l g ouPravni lokalni skupnosti v Sloveniji; 
. kiSl°venije; 

2ave 
vilko; re2identu, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno 

g.Jltl k' 'e zavezan za davek od dohodkov, 
Čo°tsvSloven " • Vnostr,1i v P°slovni enoti ali preko poslovne 

9fe za dohvi'n '2P'aoevalcu sporoči svojo davčno številko, 
°dke, Plačane tej poslovni enoti. 

" ® ie v mBrtn 

pogodbah o izogibanju dvojnega 
** <> Se n9Bo°dka določena drugačna davčna stopnja kot v 
?akon Uprav'čeninS^eC,no uPorablja davčna stopnja iz teh pogodb, ki .. . I® potrebno nriarilrmti Hnka7ila v skladu 7 potrebno predložiti dokazila, v skladu z 

resnično 
i sklenjena 

aCni Ureia M r""°u"u pieuioziu uunazua, v 
Soah! Prei6mnik„ lVčni P°s,°Pek. da se izplačilo a. u, ki je rezident države, s katero je 

(°bi 'd®v6l *nie, ki 69. člen 
velja za matične družbe in odvisne . drujho • J® 2a matične družbe in o 

J)Davka 
12 različnih držav članic EU) 

ki °^te9ne od plačil dividend in dohodkov, podobnih 
Vbg® Up°rab|ia f'?zdelii° osebam, ki imajo eno od oblik, za 
X*°dviSrie ,uPen sistem obdavčenja, ki velja za matične 

r' Pr'stoien ,r_U^e '2 različnih držav članic EU, in jih določi 2a finance, če; 

1. ima prejemnik najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali 
deležev v delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu ali 
glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček; 

Z traja najnižja udeležba iz 1. točke tega odstavka najmanj 24 
mesecev; in je 

3. prejemnik: 
a)oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen 
sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne 
družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, 
pristojen za finance; 
b)za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s 
pravom te države in se ne šteje kot rezident izven EU v 
skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico; in 
c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se 
uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične 
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih 
določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne 
šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire. 

(2) Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje pogoja 24 
mesecev po 2. točki prvega odstavka tega člena, sicer pa 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, se lahko izplača 
brez odtegljaja davka, če izplačevalec dividende ali posrednik, 
za zavarovanje izpolnitve morebitne davčne obveznosti, izroči 
ustrezno bančno garancijo pristojnemu davčnemu organu. Znesek 
bančne garancije je znesek davka, izračunan od osnove, ki je 
enaka znesku dividende, izračunane na podlagi preračunane 
stopnje. 

(3) Pristojni davčni organ lahko unovči garancijo, če prejemnik 
dividende ni razpolagal 24 mesecev z najnižjo udeležbo iz 1. 
točke prvega odstavka tega člena. Garancija poteče s potekom 
24 mesecev razpolaganja z najnižjo udeležbo. 

(4) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija banke 
s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU, s katero se banka 
nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv pristojnega davčnega 
organa ter brez ugovorov, na poseben račun davčnega organa 
izplačala vsoto iz drugega odstavka tega člena, z rokom 
veljavnosti do dneva izpolnitve pogoja glede časa trajanja udeležbe 
v skladu z 2. točko prvega odstavka tega člena. 

84. člen 
(uporaba 68. člena tega zakona) 

Določbe 68. člena tega zakona se ne uporabljajo za plačila iz 2. 
do 5. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona, ki so 
obračunana za obdobja pred 1. januarjem 2005. 

88. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 
14/03 - uradno prečiščeno besedilo) in predpisi, izdani na njegovi 
podlagi, prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zakona, 
uporabljajo pa se do 31. decembra 2004. Od 1. maja 2004 do 31. 
decembra 2004 pa se uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami 
členov, naštetih v 89. členu tega zakona. 

*9. % 
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(2) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o obdavčitvi 
tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73, 15/83, 39/85, 16/86, 22/86 - 
popr.). 

(3) 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02) preneha veljati z dnem 
začetka uporabe tega zakona. Ne glede na določbe tega zakona 
o rezervacijah pa se 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02), tudi po dnevu 
začetka uporabe tega zakona, uporablja za rezervacije, 
oblikovane pred dnem začetka uporabe tega zakona. 

89. člen . 
(začetek veljavnosti in upor ^ 

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po ot?'av'La 2005 d* 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. Ja _naša na Pla

?t 
razen določb 18., 30. do 48., 51., 68., kolikor se (0rgg.do 
iz 1. točke prvega odstavka 68. člena tega za ^ 
člen tega zakona, ki se uporabljajo od 1. rcaja a 

„«a čtentflfl82 Javi<" 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se o • -aKoflS® m 
kolikor se nanaša na plačila dividend iz 32. člen . ura 
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, • da in 
prečiščeno besedilo) za prenos v tujino, uPor® 0_ 
ta plačila do 31. decembra 2004 davek od eg 
plača po stopnji 15%. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb • nujni postopek (EVA: 
2004-1611-0221) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 70. člen Evropskega 
sporazuma 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: - 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: - jih ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Gradivo je usklajeno z direktivo: 2003/123/EC ki dopolnjuje 
direktivo 90/435/EEC 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma 
neusklajen°st: 

/ 
uskladitve a*13 

■ z9® 

, slov61 

4) Navedba roka predvidene popolne 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES preveden 
ne 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik- 
ne rtlE*' 

(pH^ j:'1* 
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, O 

Ime in jpriimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Andreja Kert 
sekretarka 

dr. Dušan M #5" 
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r®di 
°9 zakona 

^kemembah in dopolnitvah 

S*0MAO DAVČNEM POSTOPKD 

KDavP-1 A) 

Postopek - EPA 42 ■ IV 

Republike Slovenije 

S* d^4"1611-°215 b|iana ^2"°9/200l-3 
v ' 25-11-2004 

Js 1? publike <!|_ 
2°04 rim , enile je na 100. redni seji dne . a°l°čila besedilo: 

KREDL0r 
PoLNm?A ZAK0NA O SPREMEMBAH IN 

kj ga 
AH zakona o davčnem postopku 

r^Vri69a^b0°':iravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
ra Republike Slovenije po nujnem postopku. 

a<Ja Rt, 
doj^ke Slov e.Sloveniie predlaga Državnemu zboru 
Post Vah eako ni'6' da Pred|og zakona o spremembah in 
a6|0°Plcu' ker L.naodavčnem postopku obravnava po nujnem Var>ie s'cer nastale težko popravljive posledice za 

'ada Ro >- M Hfii 
^njirr,. Slovenije nujni postopek utemeljuje 

' 'aiua 
.»JS p*** bo v celoti začel uporabljati zakon o 
spr 

e> ki So v 
pku- V zakonu so uveljavljene posamezne 

9re j "ibo j6 
aspro,iu s splošnimi pravnimi načeli in terjajo 

^ *a za^etkom njihove uporabe. Predvsem 
red poplačila in za ureditev glede obresti. krstni 

Trenutna ureditev je skladno z odločbo ustavnega sodišča v 
nasprotju z načelom pravne države in terja takojšnjo 
prilagoditev. 

V primeru, če ne bi pravočasno prilagodili zakona o davčnem 
postopku, bi to pomenilo, da bi se 1. januarja 2005 začel 
uporabljati zakon z rešitvami, ki so v neskladju z Ustavo 
Republike Slovenije. 

Z zakonom se v slovenski pravni red prevzema Direktiva 
Sveta 2004/56/ES z dne 21. aprila 2004, ki spreminja Direktivo 
77/799/EGS o medsebojni pomoči pristojnih organov držav 
članic na področju neposredne obdavčitve, določenih trošarin 
in davkov na zavarovalne premije, UL L 127 z dne 29. aprila 
2004. Ker je rok za prevzem direktive 1. januar 2005, je nujno 
potrebno, da bo zakon uveljavljen do tega dne. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

% e">6i 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 
1. Pravni okvir davčnega sistema v Republiki Sloveniji je sestavljen iz materialnih predpisov, 
uvajajo davčne obveznosti, in postopkovnih predpisov, s katerimi je določen način ravn. . 
davčnih organov, kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o obveznih dajatvah in o pravi . 
posameznikov, pravnih oseb in drugih strank v teh postopkih. Po teh predpisih so dolžniraV 

tudi državni in drugi organi, kadar so po drugih predpisih dolžni uporabljati davčno Proce 

zakonodajo. 

2. V Sloveniji se ves čas davčni sistem prilagaja modernim načinom obdavčevanja. 
trend davčnih sistemov v razvitih državah pelje v razvoj od odmere davka na podlagi da ^ 
napovedi k samoobdavčitvi zavezancev za davek na podlagi obračuna davka. Na ta naci . 
predvsem zmanjšajo administrativni stroški pri davčnem organu, saj vrši le še nadzorno fun 
na drugi strani pa ne predstavljajo večjih dodatnih stroškov za zavezance za davek, saj s 

ali manj vsa dokumentacija, ki je pomembna za obdavčenje, vodi v elektronski obliki. 

3. Zakon o davčnem postopku je začel veljati 21. maja 2004, uporabljati pa se ga bo začelo 
januarja 2005, razen določenih delov, ki se jih uporablja že od začetka veljavnosti zakona. 

4. Sprejet je bil tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem 
postopku, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2005, uvedel pa je nekatere spremem 
uporabi pojmov. 

5. Ustavno sodišče je obravnavalo Zakon o davčnem postopku in ugotovilo, da je ureditev, P^. 
kateri začnejo teči zamudne obresti od neplačanega davka od trenutka, ko bi rpor^ravn0 
obveznost plačana, čeprav jo davčni organ ugotovi naknadno, v neskladju z načelom P 
države, ki ga določa 2. člen Ustave Republike Slovenije. Ustavno sodišče pa je zavzelo s s{ 
da ni ovir za to, da bi davčni organ za ta čas predpisal obresti, ki bi ohranjale realno vr 
terjatve. 

———————————— 2004, 
1 S tem zakonom se v slovenski pravni red prevzema Direktiva Sveta 2004/56/ES z dne 21. aPri oCjročjlJ 

spreminja Direktivo 77/799/EGS o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na^P 
neposredne obdavčitve, določenih trošarin in davkov na zavarovalne premije, UL L 127 z dne 
2004. 

poročevalec, št. 118 12 
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*T CILJIM NAČELA ZAKONA 

Pred!/1 ' Ci'J Predlo9a zakona je doseči večjo enotnost med različnimi pravnimi predpisi, 
ure<jjtSem "Saditev s spremembami Zakona o splošnem upravnem postopku in uskladitev z 
Ob naVam' vrstne9a reda plačila in obračunavanja zamudnih obresti na drugih pravnih področjih. vedenih ciljih pa je potrebno odpraviti tudi posamezna neskladja znotraj zakona. 
2 7 

določ ' razvoia davčnega sistema v smer samoobdavčitve je zelo pomembno, da se doseže 
lahk0

ena stopn'a spoštovanja predpisov med zavezanci za davek, saj je jasno, da se nadzor 
d°l0-e

Vrsi.le nad delom zavezancev za davek. V prvi fazi je to mogoče doseči predvsem z 

prevenr'011' san^c'iami za kršitve predpisov, ki pa morajo biti določene tako, da dosežejo 
nrp,,„ !!vni učinek. S tem zakonom se z uvedbo sankcij za tovrstne kršitve želi doseči ravno ta eventivni učinek. 

Predlog zakona izhajajoč iz teh podlag temelji na naslednjih načelih: 
načelo pravne države in 
Pravica do gotovosti. 

/ ^°GlAVITNE rešitve 
davčnePrememt)0 2akona se 130 uveljavil linearni način obračunavanja zamudnih obresti v 
p°» Postopku. Spremenjen bo tudi vrstni red plačila, saj se bo najprej poplačalo stroške 

a. nato obresti, po tem pa šele davek. 

S 
Usklaie°SarneZn'm' rec*akcijskimi spremembami bo dosežena še večja preglednost zakona in nost Posameznih pojmov z drugimi predpisi. 
3. v 2 . 
Spr6rn- ■ ,'30c'0 vnesene zahteve Direktive Sveta 2004/56/ES z dne 21. aprila 2004, ki 
Področj1'3 ^'rektivo 77/799/EGS o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na 
2 dnp on neP°sredne obdavčitve, določenih trošarin in davkov na zavarovalne premije, UL L 127 

°aprila 2004. 

pH'KAZ ureditve v drugih pravnih sistemih in vpliv evropskega prava 
4. 
j. vnci/f I V C 

Na Nizozemska 
načei0 

2emskem se začetek obračunavanja obresti razlikuje glede na posamezne davke. 
Ožirom 3 Ve''3, c'a se obresti začnejo obračunavati od trenutka, ko je nastala davčna obveznost 
Žara*,.8 oci 2aključka obdobja, na katero se nanaša davčna obveznost. Obresti se ne 

tavajo od obresti. 

V bu?r^-repub,ika Nemčija 
°bre<stiCl'' začnejo obresti teči od trenutka zapadlosti davčne obveznosti dalje. Od zamudnih 

Se obresti ne zaračuna. 

0br6St: ''' 2ačnejo obresti teči od trenutka zapadlosti davčne obveznosti dalje. Od zamudnih 
Se obresti ne zaračuna. 

Dr?iNA bančnih posledic predloga zakona za državni proračun in 
s pr 

G4 JAVNA finančna sredstva 
Prorg^ a^anirn zakonom ne bo prišlo do bistvenih posledic za državni proračun, občinske 
2dravstv6' ^avoc' za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in za Zavod za 6n° zavarovanje Slovenije ter druge prejemnike davkov. 

°c£na drugih posledic 

Oce 
Po^o, c)a bo zaradj jasnejših pojmov in uskladitvijo z načelom pravne države zakon 
Prosto ° Vplival na razmerja med davčnimi organi in davčnimi zavezanci in prispeval k 

jnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti. 

e"*ei r2004 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1.člen 

V celotnem besedilu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 - 
109/04 - odi. US) se besedilo »ime in priimek«, »priimek in ime« oziroma »ime, pn|rT1 

nadomesti z besedilom »osebno ime«. 

2. člen 

V 29. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Če pobrani znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadaj°č|rT1 

dajatvami, se davek in pripadajoče dajatve plačajo po naslednjem vrstnem redu: 
1. stroški postopka pobiranja davka, 
2. obresti, 
3. davek, 
4. denarne kazni in globe.« 

3. člen 

Za 30. členom se doda 30.a člen, ki se glasi: 

»30.a člen 
(obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora) 

V primeru, ko davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi davčno obveznost, se za &. 
od nastanka davčne obveznosti do izdaje odločbe obračunajo obresti po medbančni o g 

meri za ročnost glede na čas, ki je pretekel od nastanka davčne obveznosti. Za čas oa 
odločbe do njene izvršljivosti ne tečejo zamudne obresti.« 

4. člen 

Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, se plačajo zamud 
obresti po 0,04247 odstotni dnevni obrestni meri. 

ohreStne 
(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) lahko spremeni višino o 
mere iz prvega odstavka tega člena, če se spremenijo gospodarske razmere v državi. 

(3) Od zamudnih obresti, ki jih zavezanec za davek ni plačal, se ne zaračuna zamudnih obres 

(4) Davčni organ zavezancu za davek ne zaračuna zamudnih obresti, dokler znesek obresti 
preseže 2.500 tolarjev. 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru pobiranja članskih prispevkov zbornic in 
za programe RTV Slovenija znesek iz prejšnjega odstavka določajo prejemniki teh prispe 

poročevalec, št. 118 14 
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5. člen 

®- členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi: 

*(4) M 
SI* 9'ede na prvi odstavek tega člena v primeru pobiranja prispevka za programe RTV 

'Ja javni zavod RTV Slovenija sam določi zneske iz prvega odstavka tega člena.« 

6. člen 

drU^6rri odstavku 52. člena se za besedilom »zavezancu za davek« doda besedilo »omeji ali«. 

7. člen 

PrVem °dstavku 56. člena se besedilo »treh delovnih« nadomesti z besedo »osmih«. 

8. člen 
anajstem odstavku 99. člena se beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«. 

9. člen 
115 vi 

**arriuri U Se v jPfyem odstavku v 5. točki črta beseda »zamudnih«, v 7. točki se črta beseda ne". v 8. točki pa se črta beseda »zamudnih«. 

10. člen 

^ 122 ?i 1 

točka se v P™6171 odstavku črta 2. točka, dosedanji 3. in 4. točka pa postaneta 2. in 3. 

11. člen 

^135- členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

Za pfQ8 9'ede na prejšnji odstavek v primerih izterjave članskih prispevkov zbornic in prispevka 
tega čleriame Slovenija prejemniki prispevkov sami določajo znesek iz prvega odstavka 

12. člen 

zarubi 
162 v 

ubr c'enu se za besedo »rubež« doda ločilo vejica in besedilo »cenitev in prodajo jene« 

13. člen 

Pristnji?1^ oclstavku 174. člena se črta besedilo »v obliki in na način, ki ga določi minister, ,en za finance«. 
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14. člen 

190. člen se črta. 

15. člen 

V četrtem delu se naslov I. poglavja, ki se glasi »Medsebojna upravna pomoč med 
članicami EU pri izterjavi davščin« nadomesti z naslovom, ki se glasi: »Medsebojna up 
pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin«. 

16. člen 

V 199. členu se beseda »izterjavi« nadomesti z besedo »pobiranju«. 

17. člen 

V naslovu in besedilu 218. člena, v 221. členu, v drugem odstavku 226. člena ter v jn 

besedilu 227. člena se beseda »izpolnitev« nadomesti z besedo »plačilo« v ustreznem sK 
številu. 

18. člen 

V 229. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo »ter medsebojno 
med državami članicami EU pri vročanju dokumentov, povezanih z odmero davkov iz 23 
tega zakona.« 

19. člen 

V 236. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Pristojni organ v skladu s tem poglavjem ni dolžan poslati podatkov, katerih raz^QCe$a 
pomenilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali razkritje poslovnega P 
oziroma podatkov, katerih razkritje bi bilo v nasprotju s pravnim redom Slovenije.« 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »podobnih« nadome 

besedo »enakovrstnih«. 

20. člen 
davčni 

Naslov 237. člena se spremeni, tako da se glasi: »izmenjava uradnih oseb in sočasen 
nadzor« 

Za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek, se doda drugi odstavek, ki se glasi- 

- Hr7av pf°s'"^ 
»(2) Pristojni organ lahko na podlagi posebnega dogovora z organom ene ali vec » ^rati 
določi, da davčni organ sodeluje v sočasnem davčnem nadzoru zavezancev za davek, gu, 
poteka v več državah članicah EU, z namenom, da si pristojni organi držav ča.zvr§tjje 
sodelujočih v sočasnem nadzoru, izmenjajo tako pridobljene informacije. Davčni organ 
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Zakrvf V 0,<v'ru s°časnega davčnega nadžora na območju Slovenije v skladu s tem zakonom in orT1. ki ureja davčno službo.« 

21. člen 

238. členom se doda 238.a člen, ki se glasi: 

»238.a člen 
(vročanje) 

nas^
V^ni or9an v skladu s tem zakonom in na podlagi zaprosila organa države prosilke vroči 

Predn'H al<t al' odločbo, ki jo je izdal upravni organ države prosilke in zadeva izvajanje 'Sov o davkih iz 230. člena tega zakona v državi prosilki. 

vr^fn države prosilke mora v zaprosilu za vročitev navesti vsebino akta ali odločbe, ki naj se 
vserT)j

6r °Predeliti osebno ime oziroma firmo ter naslov oziroma sedež naslovnika, vključno z 
ostalimi informacijami, ki lahko pomagajo identificirati naslovnika. 

4a°n
r9an 2aPr°šene države nemudoma obvesti organ države prosilke o ukrepih, ki jih je davčni 
sprejel v zvezi z vročitvijo, še posebej pa o datumu vročitve akta ali odločbe naslovniku.« 

22. člen 
V _ 

m odstavku 244. člena se beseda »rezidenti« nadomesti z besedo »nerezidenti«. 

23. člen 

^05. členom se doda 305.a člen, ki se glasi: 

»305.a člen 
(uveljavljanje natečenih nedospelih obresti do dneva pridobitve kupona) 

n9teče
Pr'merU lz odstavka 303. člena tega zakona lahko davčni zavezanec uveljavlja 

Unovčih/6 ,ned°sPele obresti do dneva pridobitve kupona za izplačilo obresti, dosežene ob 
razen n ' Pona. v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v napovedi za odmero dohodnine, 
0r9anu e)[l

e2'd®n,a' k* i"1 lahko uveljavlja v 30 dneh od unovčitve kupona pri pristojnem davčnem 
Zahtevk ezident uveljavlja natečene nedospele obresti do dneva pridobitve kupona s pisnim 0rT>. ki ga predpiše minister, pristojen za finance. 
(2) V Dri 
nateče rtlen^ '2 drugega odstavka 303. člena tega zakona lahko davčni zavezanec uveljavlja 
°dsv0ji?e nedospele obresti do dneva pridobitve kupona za izplačilo obresti, dosežene ob V| ali unovčitvi kupona, v napovedi iz drugega odstavka 303. člena.« 

24. člen 
V ri 
besed^ 8m. °dstavku 329. člena se besedilo »šteje da dohodka od prihrankov ni« nadomesti z 0 "šteje, da dohodek od prihrankov je« 

25. člen 

*9. 
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V 391. členu se v prvem odstavku 2., 4. in 32. točka črtajo. Dosedanja 3. točka postane 2. o ' 
dosedanje 5. do 31. točka postanejo 3. do 29. točka, dosedanje 33. do 36. točka pa pos 
30. do 33. točka. 

26. člen 

Za 391. členom se doda 391 .a, ki se glasi: 

»391 .a člen 
(posebno hudi davčni prekrški) 

(1) Z globo v višini 20 odstotkov od premalo plačanega davka, če ta znaša manj kot l®^ga 
tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ai 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če: spravi 
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s te 

v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348. člen); snravi 
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične ali nepravilne podatke in s tem 

davčni organ v zmoto (šesti odstavek 18. člena); nopolne 
3. V obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične ali nepravilne ali nepov 

podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (334. člen). 

(2) Z globo v višini 40 odstotkov od premalo plačanega davka, če ta znaša od 100.000^ 
1.000.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posame 
druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če: spravi 
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s te 

v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348. člen); raVi 
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične ali nepravilne podatke in s tem 

davčni organ v zmoto (šesti odstavek 18. člena); 0opo^e 

3. V obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične ali nepravilne ali nep 
podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (334. člen). 

- 1 000-000 
(3) Z globo v višini 60 odstotkov od premalo plačanega davka, če ta znaša vec koi • 
tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če: spravi 
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s te 

v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348. člen); spravi 
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične ali nepravilne podatke in s te 

davčni organ v zmoto (šesti odstavek 18. člena); eD0p°'ne 

3. V obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične ali nepravilne ali n 

podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (334. člen). 

(4) Z globo v višini 20.000 tolarjev se za prekrške iz prvega odstavka tega člena ka^^a_ 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame 

uje 
(5) Z globo v višini 400.000 tolarjev se za prekrške iz drugega odstavka tega člena ka2- ^ 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame 

(6) Z globo v višini najmanj 600.000 tolarjev se za prekrške iz tretjega odstavka '^jetnik3 

kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega P 
posameznika.« 
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27. člen 

eSedi'o 406. člena se spremeni tako, da se glasi: 

kateri^6' 9'ec,e katenh J'e postopek ob začetku uporabe tega zakona v teku oziroma glede 
k0nčai 

Je l3i,a 015 začetku uporabo tega zakona že vložena zahteva ali pravno sredstvo, se 
®1/9b irf° do'°čbah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 

"• 97/01- 105/03 - odločba US, 16/04 - oclcčba US, 42/04 - odločba US in 109/04 °a|ocba US).« 

23. člen 
V 409 rl 

enu se v prvem odstavku za besedilom »284..« doda besedilo »288., 289.,«. 

člena!?6™ odstavku se besedilo »IV. poglavja četrtega dela« nadomesti z besedilom »240. 

REH°DNA in končna določba 

29. člen 
S čle 
2004/56/pq 8' do 21" te9a zakona se v slovenski pravni red prevzema vsebina Direktive Sveta 
Piistoin h Z C'ne 21' aPri'a 2004, ki spreminja Direktivo 77/799/EGS o medsebojni pomoči 
na 2=v' 

0r9anov držav članic na področju neposredne obdavčitve, določenih trošarin in davkov 
kovalne premije, UL L 127 z dne 29. aprila 2004. 

30. člen 
"Ta zakn 
Se 0cj *n Začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
Zakona ^anuar1a 2005, razen 27. in 28. člena, ki se uporabljata od dneva uveljavitve tega 
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III. OBRAZLOŽITEV 
K 1. členu ku 

Gre za redakcijske spremembe in uskladitev z Zakonom o splošnem upravnem p°sl P Ulc jLd I t?Udr\UiJor\c opi til i It?l I lUc? lil UoMdUllCV /L t_dr\UI IUI1I U ofJlUbNciM UfJiavucni r 
Spremenijo se naslednji členi oziroma besediola znotraj členov: 1. točka prvega odstavka : 
člena, 1. in 7. točka prvega odstavka 137. člena, 2. in 7. točka prvega odstavka 178. ^ena' 
odstavek 328. člena, deseti odstavek 329. člena, 1. točka drugega odstavka 330. člena, 1 • ^ 
tretjega odstavka 331. člena ter 1. in 2. točka prvega odstavka, 1. točka drugega odstavka in 
in 3. točka tretjega odstavka 332. člena. 
K 2. členu ■ jn 

Trenutna ureditev, ki določa, da se najprej plača davek, šele nato pa obresti, denarne kaz ^ 
globe ter stroški postopka pobiranja davka, je neustrezna. V praksi bi ob upoštevanju j p0 

se spreminja tudi 31. člen zakona na način, da ukinja obrestovanje obresti, pomenilo, da ge 

plačilu davka obresti ostale enake in se ne bi več povečevale. Posledica tega pa bi bila, da ^ 
izgubljala realna vrednost dolga. Predlagana rešitev pomeni običajno ureditev, ki se uporab J 
vseh pravnih področjih, in sicer da se najprej plačajo stroški postopka, nato obresti, po te . ge 

še glavnica, torej davek. Običajno je tudi, da se denarne kazni in globe plačajo na koncu, s 
o njih odloča po postopku o prekrških, ki je ločen postopek. 
K 3. členu 
Zaradi odločbe Ustavnega sodišča je potrebno spremeniti začetek obračunavanja zam 
obresti. Zamudne obresti od zapadlega neplačanega davka se lahko zaračunajo le od ugo:0 -ne 

davčnega organa, da določena davčna obveznost ni bila plačana in ne več od nastanka da 
obveznosti naprej. 
K 4. členu v 

S tem členom se spreminja način obračunavanja zamudnih obresti, in sicer iz konformne9 
linearni način. Uveljavlja se ustaljena praksa na vseh pravnih področjih, saj je v vseh o 
postopkih že uveljavljena linearna metoda obračunavanja zamudnih obresti. . kj 
Skladno s predpisi, ki urejajo višino prispevka za programe RTV Slovenija, je višina prisp©v • |g 

ga mora zavezanec plačati 2.637,00 tolarjev. Prispevek za radijsko naročnino pa zna .-n.e 

779,00 tolarjev. Ob obstoječi ureditvi bi odsotnost dopolnitve člena lahko vodila do prsj3 J ,e 

plačilne nediscipline, saj bi moralo preteči precej dolgo časovno obdobje, da bi obresti do ^ 
takšen znesek, da bi jih bilo mogoče tudi zaračunati. V izogib takim posledicam je dodan 
odstavek, ki jih preprečuje in ureja materijo na način, kot je določeno tudi za zbornice. 
K 5. členu . jtev 
Enako kot sprememba v 4. členu, ki se nanaša na RTV prispevek, pomeni tudi ta dopo 
prilagoditev določb dejanski višini prispevka za programe RTV Slovenija. 
K 6. členu . ove 

Besedilo se usklajuje z določbo 47. člena zakona, ki določa, da se zavezancu omeji ali Pr V 
razpolaganje z določenim premoženjem. 
K 7. členu jrorTia 

Sprememba pomeni uskladitev roka s 128. členom zakona in s tem odpravlja nejasnost oz 
neskladje med posameznimi členi. 
K 8. členu 
Gre za redakcijski popravek nepravilnega sklicevanja znotraj člena. 
K 9. členu $e v 
Sprememba pomeni uskladitev besedila zakona z novim 30.a členom, ki določa, da,^e 

primeru, ko je davčna obveznost ugotovljena v postopku davčnega nadzora, do izdaje o 
zaračunajo le obresti, ki ohranjajo realno vrednost obveznosti, ki pa niso zamudne obresti. 
K 10. členu odločb0 

2. točka določa kot razlog za odpravo odmerne odločbe po nadzorstveni pravici, če je o . n0 

izdal krajevno nepristojen davčni organ. Ker gre za pravno sredstvo, ki je nam 
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SehaVlianju. 9rol:)'h kršitev v postopku, ni ustreznega razloga za tako ureditev. Davčni organi v 
prist Prirner'h' razen pri odločanju o nadomestilu za stavbno zemljišče, ne glede na krajevno 
Kn oc"očajo na podlagi enakih pravnih podlag. 
Ob v"c 

teieJ6 • naveden'h razlogih v obrazložitvi k 4. členu je potrebno poudariti, da sta radijski in 
Praks2lJSl<' prisPevek predpisana v znesku, ki pogosto onemogoča učinkovito pobiranje le-teh. V 
smiselJ6 Predvsem težava pri pobiranju obresti. Razumljivo je, da v določenih primerih ni 
°bsto'00 'n ekonomično uvesti postopka izvršbe, vendar pa splošno določene vrednosti v 
PlariiJeCem členu niso uporabljive pri pobiranju prispevka za programe RTV Slovenija in vodijo v 
Ki,° nedisciplino. 
I2 \c'enu 
sk|gpgka ekonomičnosti postopka je smiselno, da prenos pristojnosti velja za celotno realizacijo 
K n -i° l2vršbi na premičnine in ne samo za opravo prvega izvršilnega dejanja. 
S ■] j®nu 
re9iste''em 2004 Je zače'° veljati navodilo, ki določa obliko in tehnične pogoje za vpis podatkov v 
Pravic r" '8 ^'lo 'zc)ano na podlagi 28. člena Uredbe, ki ureja register neposestnih zastavnih 
Podzak"1 Orubljenih premičnin, zato po našem glede mnenju ni potrebno sprejeti poseben 
vpisal akt na podlagi tretjega odstavka 174. člena ZDavP-1, ki bi določal način in obliko 
K14 -|^9'ster za potrebe davčnega organa. 

pojp^1 ^'enom se odpravlja redakcijsko pomanjkljivost, saj je bila določba umeščena v 
spi 9'avie'. k' ureja rubež, cenitev in prodajo premičnin, vendar pa jo je potrebno šteti kot 
K ic -° Prav/ilo. Zato se 190. člen črta, vrstni red pa se uredi s spremembo 29. člena zakona. 
Spre' 'n 16' č,enu 

dejanTfrn^)' Pomenita uskladitev naslova in uvodnega člena poglavja na način, ki pomeni 
K17 -? Predstavitev in definicijo vsebine, ki se v tem poglavju zakona obravnava, g •» cienu 

,p0^
emb° se uporabi terminološko ustreznejši izraz, saj se dejansko zavaruje le plačilo, 

reaijj ev 'e obveznost davčnega zavezanca, ki je ni potrebno zavarovati, zavaruje pa se njena 
K1« -C.',a' torei plačilo obveznosti. 
2 do U 

Direktj?!nitv''0 Prvega odstavka se širi vsebina II. poglavja 4. dela ZDavP-1 v skladu z zahtevami 
p0rTlaa 

6 2004/56/ES. V skladu s to direktivo si namreč države članice EU medsebojno 
K19 tuc'' Pr' vročanju dokumentov, povezanih z odmero davkov. 

raS,^ ^etjim odstavkom se opredeljujejo dodatne omejitve pri izmenjavi podatkov, če bi 

^zkrit'6 t8fl P°datkov pomenilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali če bi bilo 
ki p0J.e v nasprotju s pravnim redom Slovenije. S spremembo v dosedanjem tretjem odstavku, 
točk0 d

a!?e odstavek se besedilo določbe prilagaja spremembi, ki je bila uveljavljena s 
K 20 ;ri 1- člena Direktive 2004/56/ES. 
2 do 
s°delo '° 1e^a člena se v slovenski pravni red vnaša pravna podlaga, potrebna za 
2a pre

van|e slovenskih davčnih organov v sočasnih davčnih nadzorih, t. j. koordiniranih akcijah 

Pov?etf3re^eV-an'e c'avčnih utaj v več držav članic EU. Na ta način je v slovenski pravni red 
^04/5R/dO'O<^:)a P^S3 odstavka 8.b člena direktive 79/799, ki je bila uveljavljena z direktivo 
Piistoi Es (točka 5, člen 1). Ostale določbe 8.b člena so administrativnega značaja in jih bo 
K ji -! 0r9an upošteval pri svoji praksi, formalen prenos v pravni akt pa ni potreben. 
S to c u 

UveliadJ|l0Čb0 Se v s'ovenski pravni red povzema določba člena 8.a Direktive 77/799, ki je bila Jena s točko 5 1. člena Direktive 56/2004/ES. S to določbo se davčni organ pooblašča, 
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da na podlagi pooblastila pristojnega organa države prosilke vroči naslovniku akte in °^'° t'eh 

se nanašajo na izvajanje zakonodaje o davkih, na katere se direktiva nanaša. Vročanje 
dokumentov poteka po enakem postopku, ki je predpisan za vročanje enakovrstnih dokumen 
z zakonom o davčnem postopku. 
K 22. členu 
Sprememba pomeni uskladitev uvodnega člena podpoglavja z dejansko vsebino podpoglav)9- 
K 23. členu 
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 74. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-1). 
K24-Členu 9003 0 
Določba v obstoječem besedilu ni usklajena z Direktivo Sveta 2003/488 z dne 3. junija c ^ 
obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, zato je predlagana sprememba 
člena. 
K 25. in 26. členu , 
Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-l-356/02-14 izhaja, da je nedopustno sankcioniranje dej ' 
ki imajo za posledico premalo plačan davek, z zamudnimi obrestmi, saj to pomeni PreV® ■ 
odvisnost višine sankcije od časovnega obdobja, v katerem davčni organ naknadno ug ^ 
dejansko davčno obveznost. Zaradi predlagane spremembe 31. člena ZDavP-1, po kater ^ 
bodo za čas od nastanka davčne obveznosti do izvršljivosti odločbe davčnega organa v 
primerih obračunavale le obresti, ki bodo ohranjale realno vrednost denarja, se s spreme 
sankcioniranja glede na težo prekrška želi doseči predvsem učinek generalne prevencije, J 
pri pobiranju davka izredno pomembna. Razvoj davčnih sistemov v vseh razvitih državah gr ^ 
smeri od odmere davka na podlagi davčne napovedi v smer samoobdavčitve. S tem 
zmanjšujejo administrativni stroški na strani davčnega organa, ob dejstvu, da se dokumenta l 
vodi v elektronski obliki, pa ne predstavlja večjih dodatnih stroškov za zavezance za da • 
Davčni organ v tem primeru opravlja le naknadno nadzorno funkcijo. Ravno zaradi tega p i 
potrebno doseči določeno stopnjo spoštovanja davčnih predpisov, saj je jasno, da ni moSj 
preveriti vsakega obračuna davka. To pa se lahko v prvi fazi doseže le z ustrez 
sankcioniranjem, ki doseže preventivni učinek. 
K 27. členu za 

S spremembo se odpravlja nejasnost v zvezi s tem, kateri zakon je potrebno uporabi i 
zadeve, ki se začnejo v obdobju od začetka veljavnosti zakona do začetka njegove uporai 
Določba jasneje opredeli namen zakonodajalca, da se stari zakon o davčnem P°®\°|LU 

uporablja za vse zadeve, ki so začete pred 1. januarjem 2005 oziroma je bila v tem oba 
vložena zahteva ali pravno sredstvo v zvezi z njimi. 
K 28. členu e lZ 

V 289. členu Zakona o davčnem postopku je določeno, da davčni organ na podlagi ^a,1!eVsn0 

288. člena davčnega zavezanca v davčnem registru označi kot zavezanca, ki ugotavlja oa^. z 

osnovo za akontacijo dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnos . ^ 
upoštevanjem normiranih odhodkov in davčnemu zavezancu izda o tem potrdilo na obrazc . 
ga predpiše minister, pristojen za finance. 135. člen Zakona o dohodnini pa določa. ^ 
zavezanec zahteva upoštevanje normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove za 

2005 v zadnjih dveh mesecih leta 2004. ^n0 

Ob upoštevanju navedenih določb, je potrebno sprejeti podzakonski akt, ki bi ga bilo potre'j 
uporabljati pred začetkom uporabe celotnega zakona, saj mora davčni organ začeti izo 
potrdila še v letu 2004. 
K 29. členu nnA/56 
Gre za določbo, s katero natančno opredelimo, da v ZDavP prenašamo direktivo Sveta 200 
sprejeto 21. aprila 2004. S tem je izpolnjena zahteva iz 2. člena omenjene direktive. 
K 30. členu . 
Začetek veljavnosti zakona je določena za naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. sal 
za nujno spremembo zakona, ki jo je potrebno uveljaviti čim prej. 
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M BESEDILO določb zakona, ki se spreminjajo 

29. člen 
(vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev) 

(1) Č 
dajaf0 2avezanec za davek pri davčnem organu dolguje več vrst davkov in njim pripadajočih 
dajat

ev ter Plačani znesek ne zadostuje za poplačilo vseh vrst davkov in njim pripadajočih 

davčSV' SS dave^ 'n pripadajoče dajatve plačajo po vrstnem redu dospelosti davka pri 0r9anu, pri čemer se najprej poplača najprej dospeli davek. Davčni organ z 

je hii °im obvesti zavezanca za davek o poplačanem davku in njemu pripadajočih dajatev, ki u" Plačan. 

(2) č 
2aVe 

e davki pri davčnem organu dospejo v plačilo istočasno, vrstni red plačila določi 
davg anec za davek. Če zavezanec za davek ne določi vrstnega reda plačila, ga določi 
rriar|j ža°r^an ln '3r' t0m uP°®teva' da se naiPreJ poravnajo obveznosti, katerih izpolnitev je 

(3) če m - • 
cjgig. P'acani znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi 
1 , arri'' se davek in pripadajoče dajatve plačajo po naslednjem vrstnem redu: 

■ aavek, 
3 bresti, 

4. gt
6n?rne kszni in globe, roski postopka pobiranja davka 

31. člen 
(zamudne obresti) 

obrec5 C'av'<0v> ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, se plačajo zamudne 
' Po 0,039487 odstotni dnevni obrestni meri. 

ftiere'3^9 ^ePu'3'"<e Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) lahko spremeni višino obrestne 12 prvega odstavka tega člena, če se spremenijo gospodarske razmere v državi. 

^ ) Od zamudnih obresti, ki jih zavezanec za davek ni plačal, se zaračuna zamudne obresti. 

) Davčni organ zavezancu za davek ne zaračuna zamudnih obresti, dokler znesek obresti 

Preseže 2.500 tolarjev. 

2bofetr*' odstavek tega člena ne velja v primerih pobiranja članskih prispevkov zbornic. Ic© same določajo znesek iz četrtega odstavka tega člena. 

39. člen 
(odpis davka po višini neplačanega davka) 

2-500 Pt'
a^''0 d°speli davek, ki po posameznem izvršilnem naslovu v petih letih ne preseže 

0ciPiš ar^ev' se na dan 31- decembra leta, v katerem je poteklo pet let od dospelosti, 
ki p.0- N® glede na prvi stavek tega odstavka se dolg ne odpiše, če skupni znesek dolgcv, 
na te**no ne presegajo 2.500 tolarjev, po vseh izvršilnih naslovih zavezanca za davek, dan presega 5.000 tolarjev. 

0bv^
včni organ o odpisu davka iz prvega odstavka tega člena odloči s sklepom in o tem 
zavezanca za davek. 

«9. % 
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(3) Davčni organ o skupnem znesku odpisanih davkov iz prvega odstavka tega člena obvesti 
tudi prejemnika davkov. 

52. člen 
(začasni sklep za zavarovanje) 

(1) Z začasnim sklepom za zavarovanje lahko davčni organ: . 
5. naloži banki oziroma hranilnici, pri kateri ima zavezanec za davek denarna sredstva, ^ 

denarnih sredstev zavezancu ne izplača, zavezancu za davek pa prepove razpolaganj® 
temi sredstvi, pri čemer se smiselno upoštevajo omejitve iz 146. člena tega zakona; 

6. dolžniku zavezanca za davek prepove izplačilo terjatve, ki jo ima zavezanec do nj^a 
oziroma vrnitev stvari zavezancu ter zavezancu za davek prepove, da sprejme poplaci 
terjatve oziroma vračilo stvari; ali se 

7. zavezancu za davek prepove razpolaganje z njegovimi premičninami, pri čemer 
smiselno upoštevata 163. in 164. člen tega zakona, nepremičninami oziroma deleži, ki J 
ima v družbah. 

(2) Začasni sklep za zavarovanje, s katerim se zavezancu za davek prepove razpolaganje z 
njegovimi nepremičninami, davčni organ nemudoma pošlje pristojnemu sodišču, to pa P 
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo v njem vsebovane prepovedi. 

(3) Zaznamba iz drugega odstavka tega člena se izbriše iz zemljiške knjige na Prec^ 
davčnega organa, lahko pa tudi na predlog zavezanca za davek, če predlogu priloži potrdi 
davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz 50. člena tega zakona. 

(4) Začasni sklep za zavarovanje, s katerim se zavezancu za davek prepove razpolaganje z 
deleži, ki jih ima v družbah, davčni organ nemudoma pošlje pristojnemu registrskemu orga ^ 
oziroma klirinško depotni družbi, ki v njem vsebovano prepoved po uradni dolžnosti vpise a 
predpisan register. 

(5) Vpis iz četrtega odstavka tega člena se izbriše iz zadevnega registra na Pre<^j 
davčnega organa, lahko pa tudi na predlog zavezanca za davek, če predlogu priloži potrdi 
davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz 50. člena tega zakona. 

56. člen 
(poplačilo iz sredstev zavarovanja) 

(1) Če zavezanec za davek ne izpolni oziroma ne plača davčne obveznosti v predpisanem 
roku, pošlje davčni organ zavezancu za davek in garantu opomin s pregledom zapad' ■ 
neplačanih davčnih obveznosti skupaj z opozorilom, da bo v primeru, če svoje daVCIL| 
obveznosti ne bo izpolnil oziroma plačal v treh delovnih dneh od vročitve opomina, unov 
predložen instrument zavarovanja oziroma bo začel postopek davčne izvršbe. 

(2) Stroške v zvezi z opominom plača zavezanec za davek. 
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79. člen 
(razkritje podatkov upravičeni osebi) 

in organ sme razkriti naslednje podatke o zavezancu za davek v primerih, pod pogoji 
8. jrp acin' ^°l°čen z zakonom o obdavčenju: 
9. j^6 ln P^imek, prebivališče in vrsto prebivališča (stalno ali začasno) ter davčno številko; 
10 lc) 

e ?.2'roma naziv osebe, ki ni fizična oseba, njen sedež in naslov ter davčno številko; 

11. ide
n
t
lf-ikaCijSk° številko za DDV; datum vpisa oziroma izbrisa zavezanosti za DDV; 

ntifikacijsko številka zavezanca za trošarine; datum vpisa oziroma izbrisa zavezanosti 
2a trošarine. 

sodišč6'33'- ^ do'<aze> da Je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred 
°clSta ?

m' Je upravičena, da ji davčni organ razkrije, poleg podatkov iz 1. in 2. točke prvega 
12. pod ati!

e^a ^'ena-tud' naslednje podatke o zavezancu za davek: 
0(,| . e 0 znesku neplačanih davkov in o znesku preveč plačanih davkov ter podatke o 

13. p0(?
2

t
enem in obročnem plačilu davkov; 

davka^ |° a" zavezanec za davek predložil davčno napoved oziroma obračun 

razkrite^' 0r^an na Podlagi obrazloženega zahtevka osebe iz drugega odstavka tega člena 
obvestil Podatke iz drugega odstavka tega člena brez soglasja oziroma brez predhodnega 

a 2avezancu za davek, na katerega se nanaša zahtevek. 

99. člen 
(nadzor obračunov davka pri davčnem organu) 

dav^d20r obračunov davka pri davčnem organu se opravlja v prostorih pristojneaa e9a organa. 

Pre\f°r obračun°v davka pri davčnem organu obsega: 
®rianJe popolnosti, pravočasnosti, formalne, logične in računske pravilnosti 

15. prjrn
CUnoy davka ter zahtevkov za vračilo davka na podlagi obračunov davka, 

0r9anuanie Podatkov v obračunih davka s podatki iz drugih virov, ki so znani davčnemu 

d^e
h

r^anje podatkov v obračunih davka z listinami in podatki v poslovnih knjigah in 
o rskL evic|encah zavezanca za davek, ki se vodijo v skladu s tem zakonom ali zakonom 0 obdavčenju. 

^Pravil2 u9°tov'tev nadzora iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka tega člena izhajajo 
nep^-ti ali možne podlage za spremembe davka oziroma če je obračun davka 

Pojasnil11, Se s P'sn'm vabilom ali po telefonu povabi zavezanca za davek, da predloži 
0r9ana 9 0z'roma dokazila v zvezi z zadevo oziroma se ga povabi v prostore davčnega 

(4) Nad 
žačetifi po 3- tooki drugega odstavka tega člena se opravi le na podlagi pisnega sklepa o 

nadzora. 
(5) 
člena D

62an®c 2a davek mora na zahtevo pri nadzoru po 3. točki drugega odstavka tega 
Predložiti dokumentacijo ter dajati pojasnila v zvezi s predmetom nadzora. 

<6) O nari, 
2aP'snik 7 ' ki se °Pravi na Podlagi 3. točke drugega odstavka tega člena, se sestavi ■ Zapisnik se vroči zavezancu za davek. 



(7) Preden se zapisnik iz šestega odstavka tega člena sklene, se zavezanca za davek s 
pisnim vabilom povabi na razgovor in se ga na razgovoru seznani z ugotovitvami, zavezanec 
za davek pa lahko poda v zvezi z ugotovitvami pripombe. O pravici do pripomb se mora 
zavezanca za davek poučiti in to ugotoviti v zapisniku. 

(8) Ne glede na določbe sedmega odstavka tega člena ima zavezanec za davek pravico 
podati pripombe na zapisnik še v desetih dneh po vročitvi zapisnika iz sedmega odstavka 
tega člena. O pravici do pripomb po tem odstavku se mora zavezanca za davek poučiti in o 
ugotoviti v zapisniku. 

(9) Na podlagi ugotovitev nadzora iz 3. točke drugega odstavka tega člena, s katerimi se 
spreminja davek, ki ga je zavezanec za davek izračunal v obračunu davka, pristojni davc 
organ odmeri davek z odločbo. 

(10) Če pri nadzoru po drugem odstavku tega člena ni ugotovljenih nepravilnosti, se o tem 
naredi uradni zaznamek na obračunu davka, če gre za nadzor po 1. oziroma 2. točki drugeg 
odstavka tega člena, oziroma s sklepom zaključi postopek, če gre za nadzor po 3. toc 
drugega odstavka tega člena. 

(11) Glede nadaljevanja postopka na podlagi prejetih pripomb zavezanca za davek na 
zapisnik v zvezi z nadzorom po 3. točki drugega odstavka tega člena, se smiselno upo 
rabljajo določbe tega zakona, ki urejajo zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru. 

(12) Nadzor iz 3. točke prvega odstavka tega člena se lahko opravi le za zavezance za 
davek, ki so male gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, oziroma s 
zavezanci, ki na podlagi predpisov, ki urejajo njihovo ustanavljanje ali delovanje, nlS° 
zavezani k reviziji letnih poročil. 

115. člen 
(izrek odmerne odločbe) 

(1) Izrek odmerne odločbe mora vsebovati: 
17. davčnega zavezanca in plačnika davka, če sta različni osebi; 
18. vrsto davka; 
19. davčno osnovo; 
20. davčno stopnjo; 
21. znesek odmerjenega davka in zamudnih obresti, izračunanih do dneva izdaje odločbe, 
22. znesek morebitnih(e) plačanih(e) akontacij(e) davka; 
23. nalog zavezancu, da plača davek in zamudne obresti, 
24. rok plačila davka in zamudnih obresti, 
25. račun, na katerega se plača, 
26. navedbo, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, 
27. navedbo, da bo davek v primeru, če ne bo plačan v določenem roku, prisilno izterjan. 

(2) V izreku odmerne odločbe se odloči tudi o stroških postopka. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v izreku odmerne odločbe ne navede davčne 
osnove in davčne stopnje, če glede na vrsto davka v skladu z zakonom o obdavčenju tega 
mogoče navesti. 

(4) Če davčni organ v odmerni odločbi ugotovi, da je treba vrniti določen znesek davka, mora 
izrek odločbe, poleg 
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Podatkov iz prvega odstavka tega člena, vsebovati tudi znesek davka, ki se vrne, in rok ter 
vračiia davka. 

UDo'trek od'°čbe v enostavnih zadevah, v katerih davčni organ pri odločanju v celoti 
dav* 3 davčno napoved, uradne podatke ali ugodi strankini zahtevi, lahko vsebuje le 
nP 5n°osn°vo, stopnjo davka in znesek odmerjenega oziroma vrnjenega davka, če ta zakon a°l°ča drugače. 

, 122. člen 
^ Prava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici) 

je b|?av^n' orQan po nadzorstveni pravici odpravi odmerno odločbo v petih letih od dneva, ko 
28 *a ?dJ°čba vročena zavezancu za davek: 
29 f6 -° -e izdal stvarno nepristojen organ; 
30 g6krajevno nepristojen davčni organ; 

' e le bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta stvar 
31 <?ru9ače rešena; 

' e Je odločbo izdal davčni organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali mnenja drugega 
r9ana, kadar je po zakonu ali po drugem, na zakonu temelječem predpisu to potrebno. 

spre^drT1erno dločbo lahko davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi, razveljavi ali 
Prekr-6n' v 'et'^ °d dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek, če je z njo Sen materialni zakon. 

135. člen 
(znesek, do katerega se davčna izvršba ne začne) 

2aPariT^na 'zvr®'3a se ne začne, če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan 
i2Vršb

0sti.ne presega 2.500 tolarjev. Ne glede na prvi stavek tega odstavka se davčna 
izvrši sl<uPn' znesek dolgov, ki posamično ne presegajo 2.500 tolarjev, po vseh 

naslovih zavezanca za davek na ta dan presega 5.000 tolarjev. 

Zborn^' odstavek tega člena ne velja v primerih izterjave članskih prispevkov zbornic. 106 same določajo znesek iz prvega odstavka tega člena. 

137. člen 
(sestavine sklepa o izvršbi) 

32. f^'eP 0 '2vršbi mora vsebovati: 
33. H_e.ln Pnimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež dolžnika; 
34. j2v

V?n° številko dolžnika; 
35. 2 

rsi'ni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost; 
36. Srg^el< davka in pripadajoče obresti; 
37. st 

stVo in predmet davčne izvršbe; 
38. jrn°

ske davčne izvršbe; 
d , ln Priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež delodajalca oziroma izplačevalca 

odkov, izvajalca plačilnega prometa v primeru, da so sredstva davčne izvršbe de- 
39. p rt?a sredstva dolžnika in dolžnikovega dolžnika v primeru drugih terjatev dolžnika; 

* 0 pravnem sredstvu. 

(2) V sk,._ 
opravi 

ePu se navedejo tudi drugi podatki, ki so potrebni, da se davčna izvršba lahko 

n°Verr>t>er 2004 

L. 
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162. člen 
(prenos pristojnosti) 

Če se premičnina ne nahaja na območju davčnega organa, ki je izdal sklep o izvršbi, le-ta 
pošlje sklep o izvršbi davčnemu organu, na območju katerega se premičnina nahaja, da 
izvrši rubež premičnine. 

174. člen 
(pridobitev zastavne pravice) 

(1) Davčni organ pridobi zastavno pravico na zarubljenih premičninah z rubežem. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primerih, ko se zarubljena premičnina v skladu 
z uredbo, ki ureja register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, vpisuje v 
register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, zastavna pravica na zadevni 
premičnini pridobi z vpisom v ta register. 

(3) Če se zarubi premičnina iz drugega odstavka tega člena, se sklep o izvršbi skupaj z 
rubežnim zapisnikom pošlje tudi v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenin 
premičnin v obliki in na način, ki ga določi minister, pristojen za finance. 

(4) Če so dolžnikove premične že zarubljene pri kakšni drugi upravni ali sodni izvršbi, se 
rubež teh premičnin s strani davčnega organa opravi tako, da se na prvem zapisniku o 
rubežu napravi zaznamek o dodatnem rubežu. O dodatnem rubežu se obvesti dolžnika 
oziroma njegovega predstavnika, zastopnika ali pooblaščenca ter register neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. 

(5) Ne glede na druge predpise so vpisi in izpisi oziroma izbrisi v registru neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin za davčni organ brezplačni. 

(6) V primeru prodaje premičnin iz petega odstavka tega člena, se iz preostanka kupnine 
lahko poplača tudi dolžni davek, če je bil sklep o izvršbi za ta davek izdan pred prodajo. 

(7) V primerih, ko je bila zastavna pravica v skladu s tem členom ustanovljena kot 
neposestna zastavna pravica, se glede pravic predhodnih zastavnih upnikov smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja stvarne pravice. 

178. člen 
(rubežni in cenilni zapisnik) 

(1)0 opravljenem rubežu in cenitvi mora pooblaščena uradna oseba davčnega organa 
napraviti zapisnik. V zapisnik se vpišejo: 
40. davčni organ ter ime osebe, ki je opravila cenitev; 
41. ime in priimek oziroma firma ter stalno prebivališče oziroma sedež dolžnika, enotna 

matična številka občana (EMŠO) oziroma davčna številka dolžnika in podatki o drugin 
osebah iz 170. člena tega zakona, ki sodelujejo pri davčni izvršbi; 

42. kraj in čas rubeža; 
43. znesek davka, za katerega se opravlja rubež; 
44. označbo, enolični identifikacijski znak in natančen opis zarubljenih predmetov; 
45. vrednost zarubljenih predmetov, ugotovljena s cenitvijo; 
46. priimek in ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež tistega, ki so mu bile stvari 

zaupane v hrambo; 
47. navedba, da bo sklep o izvršbi poslan organu, pristojnemu za registracijo motornih vozi 

oziroma plovil, in v register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic na premičninah; 
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4Q 
avedba, da bo sklep o izvršbi poslan klirinško depotni družbi oziroma izdajatelju 

4g Vrednostnega papirja, če se rubež opravlja v skladu s 197. in 198. členom tega zakona; 
• ugotovitev, da sta bila dolžnik in hranitelj zarubljenih stvari opozorjena na 

SO azensk°pravne posledice, če bi zarubljene stvari odtujila ali poškodovala; • Morebitne pripombe dolžnika glede osebe cenilca, višine cenitve ali kakšne druge 
Pripombe oziroma morebitne pripombe drugih oseb, ki uveljavljajo kakšno pravico v zvezi 
s Predmetom rubeža. 

Poli^V-6 k"a Pooblaščena uradna oseba prisiljena uporabljati posebne ukrepe (pomoč ClJe) iz tretjega odstavka 170. člena tega zakona, se to vpiše v rubežni zapisnik. 
/QV i 

e se pri rubežu ne najdejo predmeti davčne izvršbe, se to vpiše v zapisnik o rubežu. 

ry^.aP'sn'k o rubežu podpišejo pooblaščena uradna oseba davčnega organa, ki je opravila 
2as,

Z' dolžnik in njegov zastopnik ali pooblaščenec ali član njegovega gospodinjstva, 

oseb a'' P°°b'aščenec dolžnika - pravne osebe, navzoče priče, cenilec ali druge uradne 6. ki so bile navzoče pri rubežu. 

Poohf^- oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec oziroma zastopnik ali 
Poobi Pravne osebe - dolžnika noče podpisati zapisnika o rubežu, ugotovi 
ozir as^ena uradna oseba davčnega organa to v zapisniku in navede razlog odklonitve da je bil podpis odklonjen brez pojasnila. 

Izvod zapisnika o rubežu mora biti vročen dolžniku. 

naveri V ^asu rubeža cenitev zarubljenih predmetov ni mogoča, se v rubežnem zapisniku 
jo on k° cen'tev zarubljenih predmetov naknadno opravil posebni cenilec. Cenitev, ki Pravi posebni cenilec, je sestavni del rubežnega zapisnika in se vroči dolžniku. 

190. člen 
(vrstni red poplačila) 

obre^r $kuPne9a izterjanega zneska se najprej poravnajo stroški davčne izvršbe, potem 
• davek in nazadnje denarne kazni. 

Pres^ P°ravnav' vseh obveznosti iz prvega odstavka tega člena davčni organ morebitni ezek kupnine izroči dolžniku. 

* 199. člen 
(vsebina tega poglavja) 

dgv»?9lavje ureja načine upravne pomoči med pristojnimi organi držav članic EU pri izterjavi 

danjcj^ij ^'ena te9a zakona, katerih obveznost za plačilo je nastala v drugi državi 

218. člen 
(zaprosilo za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti) 

dav?0c"a9' utemeljenega zaprosila organa države prosilke, davčni organ zavaruje izpolnitev 
tSga ne obveznosti v skladu s 45. oziroma 46. členom tega zakona. Uporabijo se določbe 

Poglavja, ki se nanašajo na zaprosilo za izterjavo. 

I 

*9. "o„( Grr)ber2004 
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221. člen 
(osebe, na katere se lahko nanaša zaprosilo) 

Zaprosilo za izterjavo oziroma zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti se lahko nanaša na 
katerokoli osebo iz 210. člena tega zakona. 

226. člen 
(izpodbijanje davščine oziroma akta, ki dovoljuje izvršbo) 

(1) Če upravičena oseba izpodbija davščino oziroma akt, ki dovoljuje izvršbo, ki je bil izdan v 
državi prosilki, mora postopke v zvezi s tem voditi pristojni organ države prosilke po predpis' 
te države. Organ države prosilke mora nemudoma pisno obvestiti pristojni organ o takšne 
postopku. Pristojni organ lahko obvesti tudi upravičena oseba. 

(2) Davčni organ, na podlagi obvestila organa države prosilke oziroma upravičene osebe, da 
se davščina oziroma akt, ki dovoljuje izvršbo, izpodbija, zadrži izvršbo v skladu s tretjim 
delom tega zakona, in sicer dokler pristojni organ države prosilke ne odloči o zadevi, 
skladu s 46. členom tega zakona lahko davčni organ zavaruje izpolnitev davčne obveznos i. 
Če davčni organ v skladu z določbami tega zakona, ne more sprejeti ukrepov za zavarovanje 
izpolnitve davčne obveznosti, mora pristojni organ o tem nemudoma, najpozneje pa v enem 
mesecu po pridobitvi obvestila iz prvega odstavka tega člena, obvestiti organ države 
prosilke. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena davčni organ, na podlagi zahteve organa države 
prosilke nadaljuje izvršbo v skladu z določbami tretjega dela tega zakona, če vložitev 
pravnega sredstva v skladu z veljavno zakonodajo države prosilke ne bi zadržala izvršbe, ce 
bi bila uvedena v tej državi. Če vložnik s pravnim sredstvom uspe, je za vračilo neupravičeno 
izterjanega zneska odgovoren organ države prosilke, ki vrne vse izterjane zneske, skupaj z 
zamudnimi obrestmi iz 31. člena tega zakona. 

(4) Pristojni organ mora o ukrepih davčnega organa za povrnitev neupravičeno izterjanih 
zneskov, sprejetih v skladu s tretjim odstavkom tega člena nemudoma obvestiti organ drzave 

prosilke. Država prosilka povrne davčnemu organu sredstva za poplačilo neupravičeno 
izterjanih zneskov v roku dveh mesecev po prejemu zaprosila za poplačilo. 

(5) Če o pravnem sredstvu iz prvega odstavka tega člena odloča sodišče in odločba sodisca, 
če je ugodna za organ države prosilke, omogoča izvršbo v državi prosilki, se ta odločba šteje 
za akt, ki dovoljuje izvršbo v smislu tega zakona. 

(6) Organi Slovenije lahko odločajo le o pravnih sredstvih zoper odločitve oziroma akte, ki jih 
tekom izterjave davščine druge države članice EU sprejema oziroma izdaja slovenski davčni 
organ. O teh pravnih sredstvih se odloča v skladu z veljavno zakonodajo v Sloveniji. 

227. člen 
(neveljavnost ali sprememba zaprosila za izterjavo oziroma zavarovanja izpolnitve 

davčne obveznosti) 

(1) Če postane zaprosilo za izterjavo oziroma zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti 
neveljavno zaradi plačila ali drugačnega prenehanja davčne obveznosti oziroma zaradi 
razveljavitve akta, ki dovoljuje izvršbo, ali zaradi kakšnega drugega razloga, organ države 
prosilke o tem nemudoma pisno obvesti pristojni organ. 

(2) Kadar se zaradi kakršnega koli razloga spremeni znesek davščine iz zaprosila za 
izterjavo oziroma za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti, organ države prosilke o tem 
nemudoma pisno obvesti pristojni organ. 
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ori Se v s'<'ac'u z drugim odstavkom tega člena zniža znesek dolgovane davščine, davčni 
ob

9ar? nadaljuje s postopkom glede še dolgovanega zneska. Če je v času, ko je davčni organ 

nisQ0$Cen 0 znižaniu zneska dolgovane davščine, prvotni znesek že izterjal, sredstva pa še 
Pro Prenesena v skladu z 224. členom tega zakona, pristojni organ prenese organu države silke le dolgovani znesek, preveč plačani znesek pa vrne osebi, od katere je bil znesek 

6uPravičeno izterjan. 

(4) Č" 
jji e se v skladu z drugim odstavkom tega člena zviša znesek dolgovane davščine, organ 
2a 

ave Prosilke nemudoma naslovi na pristojni organ dodatno zaprosilo za izterjavo oziroma 
zavarovanj® izpolnitve davčne obveznosti. Davčni oziroma pristojni organ, kolikor je to 

Če f ® 9'ede na okoliščine primera, dodatno zaprosilo reši istočasno s prvotnim zahtevkom. 
2a 

0 n' možno, pristojni oziroma davčni organ obravnava dodatni zaprosilo kot samostojno 

^kona'0' Se ^'aS' na znesek* ki n' manj®' oc! zneska določenega v 208. členu tega 

četrt'6 ^'ec*e na deveti odstavek 220. člena tega zakona, se, v primerih iz drugega stavka 
jjj-j e9a odstavka tega člena, za pretvorbo spremenjenega zneska dolga v valuto zaprošene 

Ve> uporabi menjalni tečaj iz prvotnega zaprosila. 

229. člen 
(vsebina tega poglavja) 

5lg T° P°9'avje ureja način in postopek izmenjave podatkov med pristojnimi organi držav 
lc EU zaradi odmere davkov v eni od držav članic EU. 

organ Slovenije lahko v skladu s tem poglavjem izmenjuje podatke s pristojnimi 

izr-nJ1' drU9'h držav članic EU na podlagi zahteve pristojnega organa (v nadaljnjem besedilu: 
i2men-aVa na P°d,a9' zahteve), v skladu s pogoji iz 235. člena tega zakona pa lahko 
izm 'e Podatke tudi brez zahteve pristojnega organa (v nadaljnjem besedilu: spontana nenjava podatkov). 
/<ji 

Prist^6- 9'ec'e na drugi odstavek tega člena se pristojni organ na podlagi dogovora s 
finimi organi drugih držav članic EU lahko zaveže, da bo podatke, ki bi jih sicer lahko iz- 

recjJaVa' na Podlagi zahteve, poslal zainteresiranemu pristojnemu organu ali organom 
°. brez posebnega zaprosila (v nadaljnjem besedilu: avtomatična izmenjava podatkov). 

<>D°'očbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi, kadar pristojni slovenski organ 

0rna°SI Za Podatke oziroma spontano ali avtomatično pridobiva podatke od pristojnih nov drugih držav članic EU. 

236. člen 
(omejitve pri izmenjavi podatkov) 

L^tojii organ mora poslati podatke pristojnemu organu druge države članice EU kakor 

če 2 Je m.°9oče. Če zaprosilu pristojnega organa druge države članice EU ne more ugoditi ali 
Nošenih podatkov ne more pridobiti, mora o tem nemudoma obvestiti pristojni organ 

0Vj Ve Prosilke ter v sporočilu navesti razloge za odklonitev izpolnitve zaprosila oziroma 
■ ki onemogočajo pridobitev podatkov. 

|frL
Pfjst°jni organ ni dolžan pošiljati podatkov v skladu s tem poglavjem, če bi podatke lahko 

odm '6 s Poizvedbami,ki jih v skladu s tem zakonom ne bi mogel izpeljati v postopku ere enakovrstnega davka v Sloveniji. 
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(3) Pristojni organ lahko odkloni izmenjavo podatkov, če pristojni organ države prosilke ne 
more, iz pravnih ali praktičnih razlogov, poslati davčnemu organu podobnih podatkov. 

237. člen 
(izmenjava uradnih oseb, ki delajo na področju izmenjave podatkov) 

Pristojni organ lahko na podlagi posebnega dogovora z organom države prosilke dovoli, da 
je v postopkih pridobivanja podatkov v skladu s tem poglavjem udeležena tudi uradna ose 
države prosilke, vendar le toliko, kolikor je potrebno, da pojasni posebnosti primera. 

244. člen 
(vsebina tega podpoglavja) 

(1) To podpoglavje določa način plačila davka od dohodka nerezidentov, ki imajo vir v 
Sloveniji, v primerih, ko rezidenti uveljavljajo ugodnosti, določene v mednarodni pogodbi. 

(2) Določbe tega podpoglavja, ki se nanašajo na plačilo davka, se smiselno uporabljajo tudi 
za akontacije davka. 

328. člen 
(upravičeni lastnik) 

(1) Upravičeni lastnik po tem podpoglavju zakona je fizična oseba, ki je rezicje^ 
predpisanega ozemlja in prejme plačilo dohodka od prihrankov, ali ji je tako plačilo zago 0 

Ijeno. 

(2) Fizična oseba iz prvega odstavka tega člena se ne obravnava kot upravičeni lastnik, če 
plačilnemu zastopniku predloži dokazilo o tem, da plačila ni prejela ali si ga zagotovi a 
lastno korist, zato ker: 
51. je plačilni zastopnik ali nosilec gospodarske dejavnosti; 
52. deluje v imenu subjekta iz četrtega odstavka 326. člena tega zakona; 
53. deluje v imenu subjekta: 

a) ki je pravna oseba, 
b) katerega dobiček je obdavčljiv po splošnih pravilih za podjetniško obdavčitev 
c) ki je priznani KNPVP, ali oCj 
d) ki se obravnava kot priznani KNPVP za namene Direktive o obdavčitvi dohodka 
prihrankov v obliki plačil obresti; 

54. deluje v imenu druge fizične osebe, v korist katere prejme ali zagotovi plačilo obresti. 

(3) Fizična oseba, ki predloži dokazilo o tem, da deluje v imenu subjekta iz 2. točke 
odstavka tega člena, mora plačilnemu zastopniku predložiti tudi naziv in naslov 
subjekta. 

(4) Fizična oseba, ki predloži dokazilo o tem, da deluje v imenu druge fizične osebe, 
plačilnemu zastopniku predložiti tudi ime, priimek in naslov prebivališča, ter davčno ste ^ 
ali datum in kraj rojstva te druge fizične osebe. Fizična oseba, ki predloži dokazi o, 
podatke pridobi v skladu s 331. členom tega zakona. 

(5) Plačilni zastopnik, ki razpolaga s podatki o tem, da fizična oseba, ki je prejela 
dohodka iz prihrankov, ali ji je tako plačilo zagotovljeno, ni upravičeni lastnik obre 
razloga iz 4. točke drugega odstavka tega člena, je dolžan storiti vse potrebno za ugoto 
identitete upravičenega lastnika. Če plačilni zastopnik ne more ugotoviti iden 
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ieP£)/iČene?a 'astn''<a' Je dolžan fizično osebo, ki prejme plačilo dohodka od prihrankov, ali ji 0 Plačilo zagotovljeno, obravnavati kot upravičenega lastnika. 

329. člen 
(dohodek od prihrankov) 

55 ^rg°j.oc*ek °d prihrankov po tem podpoglavju zakona se štejejo: 

obračunane ali h glavnici pripisane obresti ob prodaji, povračilu ali odkupu dolžniških 
ierjatev, 
dohodek, ki ga razdeli kolektivni investicijski sklad in je dosežen, neposredno ali 
Posredno, preko drugih kolektivnih investicijskih skladov ali subjektov iz četrtega 

58 d stavka 326. člena tega zakona, iz naslova obresti, 
1° odek, dosežen s prodajo, povračilom ali odkupom delnice ali enot v kolektivnem 

vesticijskem skladu, če ta sklad neposredno ali posredno prek drugih kolektivnih 
vesticijskih skladov ali subjektov iz četrtega odstavka 326. člena tega zakona, investira 

kot 25% sredstev v dolžniške terjatve. 

(2) 7 
terjate °^rest' '2 P™eSa odstavka tega člena se šteje dohodek iz kakršnih koli dolžniških udel h ne glede na to ali so zavarovane s hipoteko in ne glede na to ali imajo pravico do 
d°hod

2.be v dolžnikovem dobičku, vključno z dohodkom iz državnih vrednostnih papirjev ter 
0rn od obveznic ali zadolžnic. 

teriah/ °bresti iz prvega odstavka tega člena se vštevajo nagrade v zvezi z dolžniškimi arn' ter premije in diskonti iz dolžniških terjatev. 

Uant °,'3rest' '* prvega odstavka tega člena se ne vštevajo kazni zaradi zamude pri plačilu Uc)ne obresti). 

°Cjstg
a^ar Plačilni zastopnik ne razpolaga s podatki o znesku obresti iz 2. točke prvega 

terjatc 
a te9a člena, se celoten znesek prihodkov od prodaje, povračila ali odkupa dolžniških v> šteje za dohodek od prihrankov. 

3)Sar Plačilni zastopnik ne razpolaga s podatki o deležu dohodka, ki izhaja iz obresti, iz 

Prihrani '3rVe^a odstavka tega člena, se celotni znesek dohodka šteje za dohodek od 

(?)|\je i 
Prihra ,eci6 na določbe 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, se šteje, da dohodka od 
5Q- ko? ifV ni,.kadar i0: 

n 
e t'Vr|i investicijski sklad, ki je ustanovljen v Sloveniji, investiral 15% ali manj sredstev, 

čefrt>Sr6C'no a'' Posredn° preko drugih kolektivnih vzajemnih skladov ali subjektov iz 
So, kQ,^

a odstavka 326. člena tega zakona, v dolžniške terjatve; 
točk investicijski sklad, ki je ustanovljen v drugi državi članici EU, ki je odstopila od 

obrt (C) in (d) prvega odstavka v skladu s šestim odstavkom 6. člena Direktive o 
d i avpitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, investiral 15% ali manj sredstev v 
v *n'ške terjatve v skladu z zakonodajo te države članice EU, ki ureja odstop od na- 

e°ih določb direktive. 

(8)M6o, 
kari na določbo 4. točke prvega odstavka tega člena se: 
in 

ar Plačilni zastopnik ne razpolaga s podatki v zvezi z odstotkom sredstev, ki so 
^tirana v dolžniške terjatve ali v delnice ali enote v kolektivnih investicijskih skladih, 

Je> da je ta odstotek večji od 25%; 
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62. kadar plačilni zastopnik ne more določiti zneska dohodka, ki ga je dosegel upravičen 
lastnik, šteje, da dohodek ustreza prihodkom od p,rodaje, povračila ali odkupa delnic a i 
enot. 

(9) V skladu z desetim odstavkom tega člena se šteje, da dohodka od prihrankov ni: 
63. kadar subjekt iz četrtega odstavka 326. člena tega zakona, ki je ustanovljen v Sloveniji, 

investira 15% ali manj sredstev, neposredno ali posredno preko drugih kolektivni 
vzajemnih skladov ali subjektov iz četrtega odstavka 326. člena tega zakona, v dolžnis e 
terjatve; '. 

64. kadar je subjekt iz četrtega odstavka 326. člena tega zakona, ki je ustanovljen v drug 
državi članici EU, ki je odstopila od točk (c) in (d) prvega odstavka v skladu s šesti 
odstavkom 6. člena Direktive o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obres \, 
investiral 15% ali manj sredstev v dolžniške terjatve v skladu z zakonodajo te držav 
članice EU, ki ureja odstop od navedenih določb direktive. 

(10) Ne glede na določbe sedmega in devetega odstavka tega člena, se kadar P'a("''™ 
zastopnik ne more ugotoviti, ali je kolektivni investicijski sklad ali subjekt iz četrtega odstav 
326. člena tega zakona, investiral 15% ali manj sredstev v dolžniške terjatve, v skladu 
določbami sedmega in devetega odstavka tega člena, šteje da dehodka od prihrankov ni. 

(11) Odstotki iz tega člena se določajo glede na investicijsko politiko, kot je določena v 
pravilih sklada ali ustanovnih listinah kolektivnega investicijskega sklada ali subjekta iz če- 
trtega odstavka 326. člena tega zakona, če teh ni, pa glede na dejansko sestavo sredste 
kolektivnega investicijskega sklada ali subjekta iz četrtega odstavka 326. člena tega zakona. 

(12) V tem členu je kolektivni investicijski sklad: 
65. priznani KNPVP; ... 
66. subjekt, ki se za namene Direktive o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki P'aC 

obresti obravnava kot priznani KNPVP; ali 
67. kolektivni naložbeni podjem, ustanovljen izven Skupnosti. 

(13) Kadar kolektivni investicijski sklad iz dvanajstega odstavka tega člena razmejuje 
prispevke udeležencev in dobičke ali dohodke, iz katerih se vršijo plačila tem osebam, 
ločene zbire, ter so ti udeleženci upravičeni izmenjevati pravice v enem takem zbiru z 
pravice v drugem, se vsak ločen zbir obravnava kot ločeni kolektivni investicijski sklad. 

330. člen 
(potrdilo o davčnem rezidentstvu) 

(1) Pristojni davčni organ upravičenemu lastniku, ki je rezident Slovenije in dohodek od 
prihrankov prejme v državi članici EU, ki od tega dohodka pobira davčni odtegljaj, na zahtev 

izda potrdilo o davčnem rezidentstvu za namene uveljavljanja izjem od davčnega odtegljaj3 

tej državi članici EU. 

(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke: 
68. ime, priimek in naslov prebivališča ter davčno številko upravičenega lastnika; 
69. ime, priimek ali naziv in naslov oziroma sedež plačilnega zastopnika; 
70. številko računa upravičenega lastnika ali, če račun ne obstaja, podatke o vrednostne 

papirju. 

(3) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda v dveh mesecih od vložitve zahteve. 

(4) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda za obdobje treh let, šteto od dneva izdaje 
potrdila. 
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331. člen 
(identiteta in rezidentstvo upravičenega lastnika) 

2aa^'a^-'n' zastoPn''<> opravi plačilo dohodka od prihrankov fizični osebi ali prejme oziroma 
na t °V' dohodka od prihrankov za fizično osebo, ter razpolaga s podatki, ki kažejo 
u. ' da je fizična oseba upravičeni lastnik, mora ugotoviti identiteto in rezidentstvo 

av'čenega lastnika v skladu s tem poglavjem. 

skle^adar SO k"a P09°dt3eha razmerja med plačilnim zastopnikom in upravičenim lastnikom 
last n{fna Pred majem 2004, mora plačilni zastopnik ugotoviti identiteto upravičenega 
SQ 

a> teko da pridobi in preveri njegovo ime, naslov in rezidentstvo z uporabo podatkov, ki 

premU- na razP°la9°. vključno s podatki, ki jih je pridobil po predpisih, ki urejajo 
Prečevanje pranja denarja. 

sk|e^a<^ar so ^i,a pogodbena razmerja med plačilnim zastopnikom in upravičenim lastnikom 
2oo ?lena> a'' transakcije, ki so bile opravljene brez pogodbenega razmerja, na dan 1. maja 
j a'' po njem, plačilni zastopnik ugotovi identiteto upravičenega lastnika, tako da pridobi 
y Pjeveri: 

• priimek, naslov prebivališča in, če obstaja, davčno številko upravičenega lastnika, ki 
1° ^ dodelila država članica EU, katere rezident je za davčne namene, in sicer v skladu s 

72 rtim do šestim odstavkom tega člena; ter 
®zidentstvo upravičenega lastnika, v skladu s sedmim in osmim odstavkom tega člena. 

Up}
ra

P°,datki 'z 1 • točke tretjega odstavka tega člena se pridobijo in preverijo tako, da 
VlCeni lastnik plačilnemu zastopniku predloži svojo potno listino ali osebno izkaznico. 

p^iv a^ar nas'ov prebivališča na potni listini ali osebni izkaznici ni vpisan, se naslov pridobi in 
s . ®ri tako, da upravičeni lastnik plačilnemu zastopniku predloži kateri koli drugi dokument, 
Ha.. 

er'm se dokazuje identiteta. Ta dokument vključuje tudi potrdilo o rezidentstvu za 
VCne namene. 

^oku"adar davčna številka na potni listini, osebni izkaznici ali katerem koli drugem 
Plači|mentU' S ^aterim se dokazuje identiteta, ki ga predloži upravičeni lastnik, ni vpisana, 
na ' "J Zastopnik namesto tega pridobi in preveri datum in kraj rojstva upravičenega lastnika 

Podlagi njegove potne listine ali osebne izkaznice. 

PrehRe^entstV0 uPravičenega lastnika se ugotovi na podlagi naslova njegovega 'vališča, preverjenega v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena. 
(8) . 
Up ®,9lede na določbo sedmega odstavka tega člena, plačilni zastopnik v primeru, kadar 
oSe, VlCeni lastnik izjavi, da je rezident države, ki ni članica EU, in predloži potno listino ali 
(jav-no izkaznico, ki jo je izdala država članica EU, rezidentstvo ugotovi na podlagi potrdila o 
Kacl 

nem rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ države, katere rezident je fizična oseba, 

član'r Uprav'čeni lastnik ne predloži takega potrdila, se za državo rezidentstva šteje država Ca EU, ki je izdala potno listino ali drug uradni osebni dokument. 

p^cVp^ičeni lastnik lahko predloži overjeno kopijo katerega koli dokumenta iz tega 
uPo 3ha" <^veriena kopija je kopija, overjena ali legalizirana na tak način, da bi bila lahko na za namene dokazovanja v postopku pred sodiščem. 

fneđ ^nst°jn' organ iz osmega odstavka tega člena je pristojni organ za namene 
prjst

n.arodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali, kadar tega ni, drug organ, ki je 
Jer> za izdajanje potrdil o rezidentstvu za davčne namene. 
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332. člen 

(podatki, ki jih plačilni zastopniki dajejo davčnemu organu) 

(1) Plačilni zastopnik iz 1. točke prvega odstavka 326. člena tega zakona, ki plačilo dohodka 
od prihrankov opravi ali zagotovi v neposredno korist upravičenega lastnika, mora 
pristojnemu davčnemu organu dostaviti naslednje podatke: 
73. ime, priimek ali naziv in naslov oziroma sedež plačilnega zastopnika; 
74. ime, priimek, naslov prebivališča in država rezidentstva upravičenega lastnika, 

ugotovljeni v skladu s 331. členom tega zakona; . 
75. kadar so bila pogodbena razmerja med plačilnim zastopnikom in upravičenim lastniko^ 

sklenjena, ali transakcije, ki so bile opravljene brez pogodbenega razmerja, na dan ■ 
maja 2004 ali po njem, davčna številka, ali če te ni, datum in kraj rojstva upravičeneg 
lastnika, ugotovljeni v skladu s 331. členom tega zakona; 

76. številka računa upravičenega lastnika ali, kadar te ni, opredelitev dolžniške terjatve, 
zvezi s katero je dohodek od prihrankov dosežen ali zagotovljen; 

77. znesek in vrsta plačil dohodka od prihrankov, opravljenih ali zagotovljenih upravičenem 
lastniku, v skladu s 333. členom tega zakona, ter valuta, v kateri so bila plačila opravljen 
ali zagotovljena. 

(2) Plačilni zastopnik iz 1. točke prvega odstavka 326. člena tega zakona, ki plačilo dohodka 
od prihrankov opravi ali zagotovi subjektu, ki je ustanovljen na predpisanem ozemlju, mor 
pristojnemu davčnemu organu dostaviti naslednje podatke: 
78. ime, priimek ali naziv in naslov oziroma sedež plačilnega zastopnika; 
79. naziv in naslov subjekta (vključno z ozemljem, na katerem je ustanovljen); in , .. 
80. skupni znesek in vrsta plačil dohodka od prihrankov, opravljenih ali zagotovljeni 

subjektu, v skladu s 333. členom tega zakona, ter valuta, v kateri so bila p|aCI 

opravljena ali zagotovljena. 

(3) Plačilni zastopnik iz 2. točke prvega odstavka 326. člena tega zakona mora pristojnemu 
davčnemu organu dostaviti naslednje podatke v zvezi z vsakim upravičenim lastnikom, 
kateremu dohodek pripada: 
81. izjava, da je plačilo dohodka od prihrankov prejel kot plačilni zastopnik; 
82. ime, priimek ali naziv in naslov oziroma sedež plačilnega zastopnika; 
83. ime, priimek, naslov prebivališča in država rezidentstva upravičenega lastnik . 

ugotovljeni v skladu s 331. členom tega zakona; 
84. kadar so bila pogodbena razmerja med upravičenim lastnikom in plačilnim zastopni"0 

sklenjena, ali transakcije, ki so bile opravljene brez pogodbenega razmerja, na dan ■ 
maja 2004 ali po njem, davčna številka, ali če te ni, datum in kraj rojstva upravičeneg 
lastnika, ugotovljeni v skladu s 331. členom tega zakona; 

85. številka računa upravičenega lastnika ali, kadar te ni, opredelitev dolžniške terjatve, 
zvezi s katero je dohodek od prihrankov dosežen; 3 

86. znesek in vrsta dohodka od prihrankov, ki ga je plačilni zastopnik prejel, v skladu s 3 
členom tega zakona, ter valuta, v kateri je bil plačan. 

(4) Plačilni zastopnik mora pristojnemu davčnemu organu do 28. februarja tekočega le ® 
dostaviti vse podatke iz tega člena v zvezi s plačili dohodka od prihrankov, ki so p' 
opravljena, ali prejeta oziroma zagotovljena v preteklem letu, v obliki in na način, kl I 
predpiše minister, pristojen za finance. 

(5) Za postopek nadzora nad dajanjem podatkov po tem poglavju zakona se smiselno 
uporabljajo določbe VI. poglavja drugega dela tega zakona. 

391. člen 
(davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti) 
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) 2 globo od 400.000 do 6,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
Ostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če: 

• ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način 
oziroma v predpisanih rokih (tretji, četrti ali peti odstavek 14. člena, 277., 339. do 348. 

88 ):- •v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem 
gg 

sPravi v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348. člen); 
•n® predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja 
"a predpisan način oziroma v predpisanih rokih (četrti in peti odstavek 18. člena, 265., 

9q 
334„ 335., 356. in 367. člen); 

•v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke 
91 'n s te„m spravi davčni organ v zmoto (šesti odstavek 18. člena); 

01 plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega 
zavezanca v skladu z zakonom (20., 245., 267., 285., 292., 300., 303., 316., 334., 335., 

92 356. in 367. člen); 
•.ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi na predpisan način oziroma v 

93 ^redP',sanih rokih (23., 286., 301. in 368. člen); v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem 
94 ^Pravi davčni organ v zmoto (23. člen); 

e vodi ali ne hrani poslovnih knjig in evidenc v skladu s tem zakonom ali jih ne vodi v 
^du/m pravilno oziroma na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih obveznosti 

95 k člen); ' ot plačnik davka ne vodi evidenc o dohodkih in o odtegnjenih davkih po posameznem 
gg avčnem zavezancu (tretji odstavek 61. člena); 

• obvesti davčnega organa, kje se po prenehanju davčnega zavezanca hrani 

97 mentacija oziroma kdo hrani dokumentacijo (peti odstavek 63. člena); 
98 v6 navec'e davčne številke na predpisanih dokumentih (65. in 66. člen); 

• nasprotju s tem zakonom izplača dohodek fizični osebi, ki ni predložila svoje davčne 

99 v ev'll<e (dru9' odstavek 66. člena); • nasprotju z zakonom ne nakazuje plačila za dobavljeno blago ali opravljene storitve ter 

100 rU9a p,ačila na transakcijske račune prejemnikov (67. člen); • ne zagotovi na predpisan način izpisov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig ali 
videne oziroma ne omogoči dostopa ali vpogleda v svoje elektronsko vodene knjige ali 
**nce ali v programsko ter strojno opremo ali v baze podatkov oziroma ne zagotoviti 
ektronskega obdelovanja podatkov na predpisan način ali če ne dokumentira posa- 

101 62nifl sprememb elektronskih rešitev na predpisan način (69. člen); 
• davčnemu organu na njegovo zahtevo ne da na razpolago dokumentacije o 

102 el<tronsl<em sistemu za vodenje poslovnih knjig in evidenc (šesti odstavek 69. člena); 
',. davčnemu organu v nasprotju z zakonom ne da na razpolago podatkov iz evidenc, 

""k podatkov, registrov ali drugih evidenc, ki jih vodi ali ne omogoči davčnemu organu 

• ,Pp9leda v svojo dokumentacijo ali dokumentacijo s katero razpolaga povezana oseba 

103 in 71 • člen); 
• v nasprotju z zakonom razkrije podatke, ki so davčna tajnost ali jih sporoči tretjim 

104 Sebam ali jih uporablja oziroma omogoči, da jih uporablja tretja oseba (76. člen); 
• davčnemu organu ne predloži dokumentacije ali ne da pojasnil v zvezi s predmetom 

105 avčne9a nadzora ali ovira davčni nadzor (99. in 107. člen); 
• na poziv davčnega organa ne predloži ali ne predloži v predpisanem roku in na 
Podpisan način seznama premoženja ali v seznamu navaja neresnične podatke (133. 

106 n 
107 omogoči davčnemu organu vpogleda v sef (171. člen); 
108 uP°rablja zarubljeno premičnino v nasprotju z zakonom (172. člen); 

" odtuji, poškoduje, uniči ali na kakšen drug način onemogoči unovčitev zarubljene 
109 

mičn'ne (173* člen>; 

' ne izračuna ali ne predloži izračuna akontacije davka davčnemu organu v skladu z 
onom (drugi odstavek 278. člena in sedmi odstavek 350. člena); 
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110. ne priglasi sprememb v zvezi z zemljišči, ki jih uporablja v okviru osnovne kmetijske i 
osnovne gozdarske dejavnosti (284. člen); 

111. uveljavlja oprostitev'od katastrskega dohodka v nasprotju z odločbo davčnega orga 
ali ne sporoči razlogov za prenehanje oprostitve od katastrskega dohodka (296. člen), 

112. kot družba za upravljanje ne izračunava ali ne objavlja deležev rasti vrednos 
premoženja vzajemnega sklada v skladu z zakonom ali ne dostavi teh podat o 
davčnemu organu v skladu z zakonom (308. člen); 

113. ne da vseh predpisanih podatkov, potrebnih za obračun davčnega odtegljaja, dru 
za upravljanje (309. člen); ' . 

114. davčnemu organu v nasprotju z zakonom ne dostavi podatkov, potrebnih za P 'ra,g 
dohodnine ali ne dostavi teh podatkov v predpisanih rokih ali na predpisan način (3 
člen); • y 

115. kot plačilni zastopnik ne ugotovi identitete in rezidentstva upravičenega lastniK 
skladu z zakonom (331. člen); ne 

116. kot plačilni zastopnik davčnemu organu ne dostavi predpisanih podatkov ali ^ 
dostavi predpisanih podatkov na predpisan način oziroma v predpisanem roku (332. 
333. člen); a 

117. ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost ali ne predloži obrac ^ 
prispevka za socialno varnost na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (33 • 
335. člen); a|i 

118. v obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične ali nepravilne 
nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (334. člen); .. 

119. davčnega organa ne obvesti o nameravani spremembi davčnega obdobja (352. cie /• 
120. davčnega organa ne obvesti ali ga ne obvesti na predpisan način in v pcedp'sa" 

rokih o izplačilu dohodkov, od katerega se v skladu z drugim odstavkom 68. čle 
ZDDPO-1 davek ne izračuna (357. člen); a 

121. davčnemu organu ne predloži dokazil in dokumentov iz prvega odstavka 358. cie 
tega zakona ali jih ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (3 
člen); Rjh 

122. ne predloži ali ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih 
predpisanih podatkov in dokumentacije o oblikovanju transfernih cen (365. člen). 

406. člen 
(uporaba zakona o davčnem postopku) 

Zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku oziroma, glede katerih j® 
bila ob uveljavitvi tega zakona že vložena zahteva ali pravno sredstvo, se kon^a{°fl/qg 
določbah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98. 10w 
in 97/01). 

409. člen 
(začetek uporabe tega zakona) 

(1) Ta zakon se začne uporabljati 1. januarja 2005, razen določb 45. do 57. člena, 79. č|en®' 
tretjega dela in I. do III. in V. poglavja četrtega dela ter 284., 353., 354., 358. do 363. c'e" ' 
403. in 408. člena zakona, ki se začnejo uporabljati 1. maja 2004, ter 35. člena tega zakon 
ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona. 

(2) Če 1. januarja 2005 ne bodo izpolnjeni pogoji, določeni z evropskimi predpisi za hkrat^° 
uveljavitev določb glede izmenjave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obre • 
se, ne glede na prvi odstavek tega člena, določbe IV. poglavja četrtega dela in (^eS®t?Sj 
podpoglavja I. poglavja petega dela tega zakona ne uporabljajo vse do datuma, ki ga do 
Svet EU. Ta datum vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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p„ IZJAVA O SKLADNOSTI 
odloga zakona ali drugega splošnega akta s predpisi evropskih 

SKUPNOSTI 

•"j-rfeslgv predloga akta: 7aknn o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku - 
!ni Postopek - (EVA 2004-1611-0215) 

^~IS^Qost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 
grac^

edba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo 

^ V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: / 

c) Razlogj za neizpolnitev obveznosti: / 

^j-~~lždnost predloga akta s predpisi ES 

lav ^ektive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
Dir ! usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
med 3 Sveta 2004/56/ES z dne 21. aprila 2004, ki spreminja Direktivo 77/799/EGS o 
(teh^bojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve, 

enih trošarin in davkov na zavarovalne premije, UL L 127 z dne 29. aprila 2004 

) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES / 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

gg~^jg£lj3a roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 

^-A1L§P zaoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

§U!l Ig-Predlog akta preveden in v kateri jezik? Ne 

predelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice 
>-§l£MA. OECn, Univerza...) Ne 

~~|j~^gzava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za 

'rne 'n priimek ter podpis Podpis ministra: 
vodje pravne službe: 

Andreja KERT dr. Dušan MRAMOR 
SEKRETARKA MINISTER 
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pfl 
ec,lo9 zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah 

(AKONA 0 DAVČNI SLUŽBI (ZDS-1A) 

nuini postopek - EPA 43 - IV 

^LADa   — rEPUBUKE SLOVENIJE 
EVA: 
Stevi|ka. 20°4-1611-0216 
Obijana g2-°6/200l-3 

• 25.11.2004 
^ada p,e 
2S.11 jJ^like Slovenije je na 100. redni seji dne 

■2°04 določila besedilo: 

DOpni°GA ZAK0N 0 SPREMEMBAH IN ulNITVAH ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI, 
9a D -• 

^vnen v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika ^ 9a zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

^Publi^9^k''ke Slovenije predlaga Državnemu zboru 
cloPoinitv

e h
Sloven'ie. da predlog zakona o spremembah in 

PoStopku
ah zakona o davčni službi obravnava po nujnem 

Slovar,:' bi sicer nastale težko popravljive posledice za 
^ le države. 

nasle[jn^®^)ub'ike Slovenije nujni postopek utemeljuje z 

27-5.20q davčni službi (Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 
■ v nadaljevanju ZDS-1), ki se prične uporabljati dne 

1.1.2005 v 20. členu določa, da je za inšpektorja lahko 
imenovana oseba, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno 
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj ter strokovni 
izpit za inšpektorja. S takšno definicijo in vsebino določbe se 
bodo z uveljavitvijo zakona spremenili pogoji za opravljanje 
nalog davčnega inšpektorja. V skladu s prejšnjo zakonodajo 
so te naloge lahko opravljali tudi uslužbenci z najmanj višjo 
izobrazbo. Zaradi izpada večjega števila inšpektorjev, ki 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh nalog po dosedanjih 
predpisih, ne pa tudi po novih, bo opravljanje temeljnih nalog 
znatno oteženo, zato vlada predlaga dopolnitev prehodnih 
določb, tako da bi zagotovili nemoteno izvajanje predpisanih 
nalog. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slov/enije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Dejavnost pobiranja davkov v najširšem smislu je ena temeljnih 
upravnih dejavnosti državne uprave. Dejavnost pobiranja davkov 
temelji na pravnem okviru, ki ga sestavljajo materialni predpisi o 
obdavčenju, s katerimi se uvajajo davčne obveznosti in 
postopkovni predpisi, ki urejajo ravnanje zavezancev za davke 
in ravnanje državnih organov, ki so z zakonom pooblaščeni za 
opravljanje nalog pobiranja davkov. 

Državni zbor je sprejel Zakon o davčni službi (ZDS-1) 12.5.2004. 
Zakon je bil objavljen v Uradnem listu številka 57/27.5.2004 z 
začetkom veljavnosti 28.5.2004 in začetkom uporabe 1.1.2005. 
Zakon ureja dejavnost pobiranja davkov v najširšem smislu, tako 
naloge in organizacijo davčne službe, pooblastila davčne službe 
in davčni register. 

2. Cilji in načela zakona 

Temeljni cilj predloga zakona je urediti organizacijo in delovanje 
davčne službe, da se bo zagotavljalo izvajanje zakonov o 
obdavčenju tako, da bo pobiranje davkov sledilo načelu 
prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti zavezancev za davke 
ob hkratnem zagotavljanju ustreznega izpolnjevanja davčnih 
obveznosti zavezancev za davke, ki ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti. 

Temeljna podlaga za delovanje davčne službe je zakon o 
davčnem postopku. Zakon o davčnem postopku ureja pobiranje 
vseh obveznih javnih dajatev. Specifičnosti ravnanj in pooblastil 
davčnih organov, ki so določena z zakonom o davčnem postopku, 
urejata zakon o carinski službi in zakon o davčni službi. 

3. Poglavitne rešitve spremembe zakona 

1. Z redakcijsko spremembo bo dosežena usklajenost 
posameznega pojma z drugimi predpisi. 

2. V zakonu so določeni pogoji za imenovanje pooblaščenih 
uradnih oseb. Za opravljanje nalog davčne službe imajo 
pooblaščene uradne osebe, v okviru nalog delovnega mesta, 
na katero so razporejene, pooblastila, določena s tem 
zakonom, zakonom, ki ureja prekrške in zakonom, ki ureja 
inšpekcijski nadzor (davčna pooblastila). Po trenutno 
veljavnem zakonu o davčni službi sta pooblaščeni uradni 
osebi v davčnem organu davčni inšpektor in davčni 
izterjevalec. Z dopolnitvijo prehodnih določb bi zakon glede 
na obstoječe stanje dopolnil pogoje za inšpektorja, v skladu z 
določbo 200. člena Zakona o javnih uslužbencih. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Organizacija pobiranja davkov je predmet nacionalnega urejanja 
in tako prepuščena vsaki državi. Z vidika finančnih interesov 
evropske skupnosti in tudi finančnih interesov posamezne države 
pa je naloga vsake države, da zagotovi skozi ustrezne 
administrativne postopke in materialno podporo čimbolj učinkovito 
pobiranje davkov. Zato organiziranost davčnih služb temelji na 
tem načelu; organiziranost in administrativni postopki so predmet 
trajnega proučevanja in tudi spreminjanja prav s tem namenom. 

Na Nizozemskem je davčna služba združena s ca gV0 (De 
gre za Nizozemsko davčno in carin. tva za finance 

Belastingdienst), ki je organizacijski del Ministre ^ predpisov s 
Davčna in carinska uprava je odgovorna za PrlPr® j. nedavčne 

področja davkov ter za izvajanje tako davčne ° ya odme,° 
zakonodaje. Na področju davčne zakonodaje op ^ poroči11 

davkov, njihovo pobiranje ter izvršbo. ®e*°y^ern pobi'an,e 

nedavčne zakonodaje pa vključuje pre YS|0genih nalo9Hb 
prispevkov za socialno varnost in opravljanje oo^ pogod 
zvezi s stanovanjskimi dajatvami. Hkrati pa na ^ okvif" 
izvaja pobiranje določenih terjatev tudi za tretje ^ 
mednarodnih obveznosti Davčna in carinska upra 
za tuje države. 

Osnovne naloge Davčne in carinske uprave so^ s 0gj0vanlenl 

odmera in pobiranje davkov ter nadzor na čne zats|i,ve 

davčne zakonodaje, vključno z odkrivanjem orn \inoi° 
kontrola in nadzor (davčni in nedavčni) nad u . e goljuf 
in tranzitom blaga, vključno z odkrivanlerr'na pod|a9 

ostale naloge, za katere jo zaprosijo tuje ' 
administrativnega sodelovanja. 

do IS*2 ^ e Davčna in carinska uprava se je v letih 1987 ^ bi|e cilin^ 
reorganizirala. Osnovni kriterij za reor?aniza arjnske upraV 

skupine, na katere se delovanje Davčne in <•^0rgal10 5 
nanaša. Zato se je pod najvišjim notranje °rganiza Oblikova'° - 
ki je Generalni direktorat davčne in carinske uPr

anjzaCiji Davcn 

direktoratov, ki predstavljajo srednjo stopnjo v org 
in carinske uprave: 

Divizija za fizične osebe, _ be ki opraV,'a)° Severna divizija za pravne osebe irr fizične os 

dejavnost, ebe, ki °Prav"a 

Južna divizija za pravne osebe in fizične o 
dejavnost, 
Divizija za velike pravne osebe, 
Carinska divizija. ,,a 

jn 
Pod temi 5 direktorati pa je v organizaciji Davči 
uprave 89 lokalnih uradov. n,c 

| qn|[) 
Generalni direktorat je odgovoren za oblikovanje sp^.^e po^ 
za delovanje Davčne in carinske uprave, priprav ^ ^ le*°ne 
proračunskih sredstev, svetovanje m'nist|U

v s0:ob|i'(0va
nia 

organizacijo pobiranja davkov. Naloge direktora ° tn0Sti izva'ae(1i 
in priprava delovnih procesov ter zagotavljanje e sQ zado z 
predpisov in delovanja lokalnih uradov. Lokalni " predp'5 

le za konkretno izvajanje davčnih oziroma cari 

V Avstriji je davčna služba - Zvezna davčna uPra n0ga min'str 

hierarhično urejena. Organizirana je kot del Zve je ,e 

za finance. Zaradi delitve celotne države na^ pe s|u 
primerno organizirana tudi nadaljnja organizacij drejena ,j 
Hierarhično najvišje v vsaki deželi in neposredn ^ ^aVčne o 
je Deželna finančna direkcija, ki pod sabo zdruz: J 
prve stopnje, ki so organizirane v davčnih ura ^l3'^ 

Davčni uradi so zadolženi za odmero in pobiranj®,g 0d^s • 
in prispevkov za ZDU. Njihova krajevna pns g pob'1'^ 
predvsem od vrste dajatve oziroma prispevka, ^ se " ^ 
čemer je za dajatve, ki izvirajo iz nepremičnin ^r.stojer> le 

nanašajo, ohranjeno osnovno teritorialno nače o 
davčni urad, na območju katerega nepremičnin 
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parije nad e^nih fina ,ru9' stopnji v davčnem postopku je v pristojnosti 
0r9ani2jrani ncn''1 direkcij, oziroma pritožbenih senatov, ki so 
Zve; m ,eh direkcii- 

t
no,es62nantrStV° 23 'inance skrbi za to, da so vse podrejene 
a

Ua'.ođ9ovor
lene S predP'si in da jih tudi pravilno izvajajo. Imenuje 

"a^ne Upravg
e osetje deželnih finančnih direkcij ter Zvezne 

^ rep"blika Nemčija 
erT^čiji je 

>°JIT'6ro in pohaVČna slu^')a del državne uprave in je pristojna za 
^^6 dežele"^1'8 davkov- Razdeljena je med zvezno oblast in 
O'

n's,r%o za f 
zve2ni davčni oblasti je najvišji organ Zvezno 

Najo Spe ,'nance. Podrejene so mu višje davčne oblasti, ki lalne naloge, za katere je pristojna zvezna oblast: 

■ 2v^ni ura"6"' Urad' 
■ ^Ve?ni 2a ureianje pogostih premoženjskih vprašanj, 
. ^Vezni mn 

23 finančni inšpekcijski nadzor, 
• >"e2ni urari°POlni Urad 23 ž9anie. 
• e*ni • 2a vrednostne papirje, Urad >/annski urad, 2a Urinski kriminal. 

aivijje đ 

i6: Niii,f'"a.nč
J
ne.oblasti so deželna ministrstva za fi- 

sQ 
2c,ružuie"6 Jn° P°dreiene so Višje finančne direkcije, ki pod 

PrJatt°lženi'° 'evne finančne urade. Krajevni finančni uradi 
% !P'Sov. ne ^ konkretno izvajanje davčnih in carinskih 
flj*enazvezn 

de.na t0, da je s'cer 23 carine 'n potrošniške 
Pa je ng

em niv°iu nadrejen Zvezni carinski urad, za ostale 2veznem nivoju nadrejen Zvezni finančni urad. 

5°Ce1af 
s ncnih posledic za državni proračun 
«aernambo Dr°račun 

2akona ne bodo nastopile finančne posledice ne 
0 2a davčne zavezance. 

Dru9e p0S|ert. 
S p. POs|edice zakona 

*6Won R°na ne bo prišlo do drugih posledic. 

^SEDlLO členov 

l.člen 
bes 

0flu o (ja .. , 

"Prekinit"' S'UŽb'(Uradni list- RS št 57/04) se v 38' členu 1 Ve" nadomesti z besedo »odpovedi«. 

2. člen 

V drugem odstavku 41. člena se za besedo »pravne« doda 
besedilo »osebe, združenja oseb po tujem pravu, ki so brez 
pravne osebnosti«. 

3. člen 

Za 7. točko 42. člena na koncu katere se pika nadomesti s 
podpičjem, se doda 8. točka, ki se glasi: 
»8. združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti.« 

4. člen 

Naslov 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(vpis pravnih oseb, združenj oseb po tujem pravu, ki so brez 
pravne osebnosti, in drugih oseb v davčni register) «. 

V prvem odstavku se za besedo »Pravna« doda besedilo«oseba, 
združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti«. 

5. člen 

Za 53. členom se doda 53. a člen, ki se glasi: 

»53.a člen 
(pogoji za inšpektorja) 

« (1) Ne glede na določbo 20. člena tega zakona se za inšpektorja 
lahko imenuje oseba, ki je bila imenovana za inšpektorja po do 
sedaj veljavnih predpisih, če je stara najmanj 40 let in je dela in 
naloge davčnega nadzora opravljala najmanj 10 let. 

(2) Inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega 
člena, morajo izobrazbo, zahtevano za imenovanje iz 20. člena 
tega zakona pridobiti v roku štirih (4) let od dneva pričetka uporabe 
tega zakona. 

(3) Inšpektor, ki ne pridobi izobrazbe v roku, določenem v 
prejšnjem odstavku, se razreši naziva inšpektor in opravljanja 
nalog, ki so vezana na delovno mesto inšpektorja. 

(4) Inšpektor, ki je razrešen v skladu s tretjim odstavkom tega 
člena, se na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest v davčni 
upravi, razporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi 
in delovnim izkušnjam, zahtevanim za zasedbo delovnega 
mesta.« 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005. 
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III. OBRAZLOŽITEV: 

k 1. členu 
Delovno-pravna zakonodaja ukrepa prekinitve pogodbe o 
zaposlitvi ne predvideva, zato bi dikcija »prekinitve pogodbe o 
zaposlitvi« verjetno v praksi ob gramatikalni razlagi pomenila, da 
bi sicer disciplinsko odgovornemu javnemu uslužbencu pogodbo 
o zaposlitvi »prekinili« za določen čas, nakar bi z istim javnim 
uslužbencem po poteku določenega časa ponovno vzpostavili 
delovno razmerje. Tudi Zakon o javnih uslužbencih v 124. členu 
kot najhujši ukrep za težjo disciplinsko kršitev predvideva odpoved 
pogodbe o zaposlitvi. 

Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 57/04) (v nadaljevanju: 
ZDS-1), ki se prične uporabljati 1.1.2005 v 41. členu določa vsebino 
davčnega registra tako za fizične kot tudi pravne osebe, pri čemer 
v drugem odstavku 41. člena niso vsebovana združenja oseb po 
tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti, ki so zavezanci po 
drugem odstavku 3. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, št. 40/04, 54/04-ZDavP-1 in 70Z 
04-popr.) za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, zaradi 
česar je nujno potrebna dopolnitev ZDS-1, kajti sicer lahko pride 
do izpada znatnega dela proračunski prihodkov iz naslova davka 

del"i 

7nc.i v tem 
od dohodkov pravnih oseb. Spremembe tu ■ nje da"° 
tako potrebne, da bi zagotovili nemoteno ' 
zakonodaje. 

Zaradi usklajenosti samega zakona sta spremeni 
45. člen ZDS-1. 

tudi 42 i" 

določi 
ZDS-1, ki se prične uporabljati 1.1.2005 v 20. univerzl,e,n°- ^ 
za >•inšpektorja lahko imenovana oseba, kiim dglovnjhizt(LlS p0 
visoko strokovno izobrazbo in najmanj petle ,0 m vse'O1 

far ^—,• s takšno detmM^ ^a« ter strokovni izpit za inšpektorja" net*l° °C 
določbe bo z uveljavitvijo uporabe zakon3 fren^h jnšp^lc"^h   —, ™ corianiih davcnin"_rojaVni» naloge davčnega inšpektorja 73 sedanjih — 7l,kona <,, , 200. členom Zav adi 

wn denut* 
izp°,niy 1 ■ nbdđ'i0 

Ta določba je tudi v nasprotju z 
uslužbencih, ki je kot sistemski zakon v lem ^jujejo P0^ - 
lahko celo delavci v državni upravi, ki ne [zfrom delajo °. 
strokovne izobrazbe za delovno mesto, na ka,er zg^0na d°^° ^ 
to delovno mesto, če se v dveh letih po sprejem ^ dvaise 

Starejši delavci, ki so pa imeli že leta 199^k opravljal0 sv 

delovne dobe in bili stari več kot 40 let pa zbe še n!>p 

delo, čeprav nimajo ustrezne strokovne izob 

IV. BESEDILO DOLOČBE ZAKONA, KI 
SE SPREMINJA 

38. člen 
(težja kršitev delovnih obveznosti) 

Kršitev določb 36. in 37. člena tega zakona se šteje za težjo 
kršitev delovnih obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep 
prekinitve pogodbe o zaposlitvi in ugotavlja odškodninska 
odgovornost uslužbenca davčne uprave. 

41. člen 
(vsebina davčnega registra) 

(1) Davčni register vsebuje za fizične osebe naslednje podatke: 
1. davčno številko; 
2. osebne podatke: osebno ime, rojstne podatke in datum smrti, 

enotno matično številko občana oziroma enotno matično 
številko tujca; 

3. podatke o državljanstvu; 
4. naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za 

vračanje (naselje, ulica, hišna številka in pošta); 
5. številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega 

prometa; 
6. druge podatke o fizični osebi (zaposlena/nezaposlena; 

delodajalec; podatek o tem ali je prijavljena na zavodu za 
zaposlovanje; upokojenec; kmet; študent; dijak); 

7. podatke o družini (osebno ime in naslov s,a'"® |rorna °
s®^po 

prebivališča ter davčno številko zakonca
kupnos'i> K' 'ji, 

katero živi fizična oseba v življenjski s zrnerja, VP'. ip 
predpisih, ki urejajo zakonska in družinska oS0bno ' 
posledicah izenačena z zakonsko zve

a||jga 
naslov stalnega in začasnega prebiv j. 
družinskih članov ter njihovo davčno ste (0panie ' (ip 

8. podatke o osebah, ki so pooblaščene za biva|isc ' • 
osebe (davčno številko, osebno ime, nas ^a,urn p" 0 
zastopnika, meje pooblastil za zastopa?!aStiia, P°da 

pooblastila, datum prenehanja poob 

elektronskem certifikatu); . =.na oseba 

9. podatke o elektronskem certifikatu, če iz 
razpolaga; . jjnii in sicer 

10. podatke o kapitalskih naložbah doma in v 
sedež in organizacijsko obliko podjetja. 0 

osebe. K'op 

(2) Davčni register vsebuje za pravne in druge 
dejavnost, naslednje podatke: 

ne ulica' 1. davčno številko; h" na. na ia "se 

2. firmo oziroma ime, sedež in naslov '° 'štna števi' '0v i'1 

hišna številka, dodatek k hišni številki, P jj^e tel1e §&)', 
potrebne službene in domače kontaktne ® tronske P W 
telefaksov, naslov službene kontaktne e ^ p'°s,° anie 

3. podatke o številu in lokaciji poslovnih in pfjdo 
se uporabljajo za opravljanje dejavno 
dohodkov; 
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, Podatke o 
"P°datke o POS'ovnih enotah doma in v tujini; 

®tevilko i Ustanov',eliih, družbenikih oziroma članih (davčno 02ir°ma' ® 'n Priirnek oziroma firmo, naslov prebivališča 
6 'n ot)seq on državo prebivališča oziroma sedeža, vrsto 

Podatke o k ^OVOrnosti. datum vstopa in datum izstopa); 
^ Se<ie* in q apitalsl<ih naložbah doma in v tujini, in sicer: firmo, 

Natkg 0 r9an'zaciisko obliko podjetja v tujini; 
°sebe in h 0Set5a'1- ki so pooblaščene za zastopanje pravne 
°sebnQ jr"90 osebe, ki opravlja dejavnost (davčno številko, 
P0obiastj| 9 naslov prebivališča, tip zastopnika, meje 

j Prenehanj23 2as.'°Panje, datum podelitve pooblastila, datum 
ilentifi^ P°°blastila, podatke o elektronskem certifikatu); 

o 'e9istra- številko, ki jo določi upravljalec poslovnega 
šifro (jeja 

in razreda n°sli po standardni klasifikaciji dejavnosti (šifra 
Števi|ke,ranP0^ra2reda): 

1] 'n številke ,Sa 'lskih računov pri izvajalcih plačilnega pometa 
davčne šte lV'2nih računov v Sloveniji in izven Slovenije; 
Plači|nega 

ke in številke transakcijskih računov pri izvajalcih 
'ŽVen Slo« Prorneta in številke deviznih računov v Sloveniji in 

15 0 °t>cW„ n''e tudi 2a Povezane osebe, določene z zakonom 
"av&io !U: 

°Sebe, kj6^0, 'irmo oziroma osebno ime, sedež in naslov 
11 V°%> Dri VOd' poslovne knjige, če se poslovne knjige ne 

Podatke Q
Zavezancu za davek; 

Slečaia, terPr?St0pku prisilne poravnave, likvidacije oziroma 
SI<'ePa o , uge vrs,e prenehanja (datum pravnomočnega 

H ° 2al(liučkuaC0tkLI pos,opka. datum pravnomočnega sklepa 
Natke o f°s,opka in način zaključka postopka); 

(3) ^ s a,usnih spremembah. 
'e oseba i, 
re9'ster ,pre|snie9a odstavka tudi delodajalec, se v 

°s'enih jn i 
Vp'®e tudi število zaposlenih, davčne številke atum izplačila dohodkov iz zaposlitve. 

42. člen 
(obveznost vpisa v davčni register) 

V davčni register se vpiše: 

1. subjekt vpisa v sodni register; 
2. fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji; 
3. fizična oseba z začasnim prebivališčem v Sloveniji; 
4. samostojni podjetnik posameznik; 
5. pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v 

drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju 
Slovenije in ni oseba iz 1. ali 4. točke tega člena; 

6. pravna in fizična oseba, ki nima sedeža ali druge registrirane 
oblike v Sloveniji in opravlja aktivnost na območju Slovenije: 

7. oseba, ki ni zajeta v prejšnjih točkah. 

45. člen 
(vpis pravnih in drugih oseb v davčni register) 

(1) Pravna in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register ali 
kakšen drug register oziroma evidenco, predloži prijavo za vpis 
v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega ima 
sedež, v osmih dneh po opravljenem vpisu oziroma prijavi v 
sodni register, drug register ali evidenco oziroma v osmih dneh 
po dnevu, ko prične dejansko opravljati dejavnost v Sloveniji. 

(2) Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji, 
predloži prijavo za vpis v davčni register pred pričetkom opravljanja 
aktivnosti na območju Slovenije davčnemu uradtl. na območju 
katerega bo opravljala aktivnost. 

°V**ber2004 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni 
službi - nujni postopek- 

(EVA 2004-1611-0216) 

o pridružitvi": 

a) Navedba z določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma 
neusklajenosl: 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni virl-ES 

6. Ali je predlog akta preveden v kateiLlfi^ 
/ 

7. Sodelovanje neodvisnih strotoa 
Komisija ES. države članice ES. SI 

ES in upoštevanje roka za uskladile^ 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti: 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 
/ 

; mu nis«* 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Andreja KERT 
SEKRETARKA 

podpis 
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redl0 9 zakona o 

Ratifikaciji sporazuma o 

[Rivilegijih in imunitetah 

JEdnarodnega sodišča za 

^IVIORSKO MEDNARODNO PRAVO 

7NISPMP) 

»ostopek - EPA u - IV 

0 

EVA: 
f.tevilka 
L|ub'iana, 

SReo 

' REf>UBUKE SLOVENIJE 

2004-1811-0210 
^90-02/2001 -2 
25-11.2004 

^'11-20(U ®loveniie je na 100. redni seji dne * določila besedilo: 

^EDLOPa ~r 
PR|V|lFr ZakONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
S°D|6a GIJIH IN IMUNITETAH MEDNARODNEGA 

2A POMORSKO MEDNARODNO PRAVO, 
9a 

V|a7
vka 

ada Rei 

Pošilja u v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
avnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

'5- člena p .   zakona o zunanjih zadevah. Ike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAT 

SoJSses 
Vo^ Za p0^

>raZUm 0 Privilegijih in imunitetah Mednarodnega 
1 • julija 1997^° meclnarodno pravo, sestavljenega v New 

1. člen 2. člen 

Besedilo se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu v 
slovenskem jeziku glasi:* 

' Besedilo sporazuma v arabskem, francoskem, kitajskem, 
ruskem in španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH 

MEDNARODNEGA SODIŠČA 

ZA POMORSKO MEDNARODNO PRAVO 

ZDRUŽENI NARODI 

1997 

poročevalec, št. 118 48 



'^NITptM 0 privilegijih in 
S°D|Špa mednarodnega 
^DMaT 2a POMORSKO 

Narodno pravo 

"lave po9odbi enice ,ega sporazuma so se 

'^.0r$k8rrP ~U' da se s Konvencijo Združenih narodov o 
! Dnm arodnem Pravu ustanavlja Mednarodno Gorsko mednarodno pravo, 

in*j^un^ajm0ra s°dišče uživati pravno sposobnost, 
qk Jte' ki so potrebni za opravljanje njegovih nalog, 
sodi-^aniii H p^a, kadar 0nf 

S
|
la,ut s°dišča v 10. členu določa, da člani 

"!-9'l© in irTiJ^i'3^1'3'0 nal°ge za sodišče, uživajo diplomatske 

s°dišča a.rnora'° °sebe, ki sodelujejo v postopku, in Sr,° opra ,U2iva,i Privilegije in imunitete, ki so potrebni za 
•«- 'anie njihovih nalog v zvezi s sodiščem, 

8le' kot sledi: 

2. člen 
Pravna osebnost sodišča 

Sodišče ima pravno osebnost. Je sposobno: 

a) sklepati pogodbe; 

b) pridobivati nepremičnine in premičnine ter z njimi razpolagati: 

c) sprožiti pravni postopek. 

3. člen 
Nedotakljivost prostorov sodišča 

Prostori sodišča so nedotakljivi ob upoštevanju pogojev, ki so 
morda dogovorjeni z zadevno državo pogodbenico 

4. člen 
Zastava in emblem 

Sodišče ima pravico, da v svojih prostorih in na službenih vozilih 
izobesi svojo zastavo in emblem. 

5. člen 
Imuniteta sodišča, njegovega premoženja, imetja in 

sredstev 

1. člen 
Uporaba izrazov 

"kori 
^orske^9 pomen' Konvencijo Združenih narodov o 

b) . mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982; S^tut" 
^ednaro<w8n' ^,a,L" Mednarodnega sodišča za pomorsko 

C) Pravo iz Priloge VI h konvenciji; 
s Ve Po Sp°ra2U(T1 9odbenice" pomenijo države podpisnice tega 

"I - s°dišče» 
"l6clr|aroc)nQ0nien' Mednarodno sodišče za pomorsko 

6) "ž|an w. i?h ^'SČ3" 
n° Po 17 f?omen' izvoljenega člana sodišča ali osebo, 

I) « ' členu statuta za določen primer; 
'ajnik" 

Uracfnika ,ainika sodišča in vključuje katerega koli 
9) «, lsča' ki deluje kot tajnik; 

D "liki sort- - „ 
'sartie 'sca Pomenijo tajnika in druge člane osebja sodne 

h) V'' 
Clit)lo'natskihk0nvenci'a" Pomer|i Dunajsko konvencijo o n odnosih z dne 18. aprila 1961. 

1. Sodišče uživa imuniteto v pravnem postopku, razen če se v 
posameznem primeru svoji imuniteti izrecno ne odpove. 
Razume pa se, da se nobena odpoved imuniteti ne more 
razširiti na izvršilne ukrepe. 

2. Premoženje, imetje in sredstva sodišča so ne glede na to, kje 
so in kdo jih ima v posesti, izvzeta iz preiskave, prisilnega 
odvzema, zaplembe, zasega, razlastitve ali kakršne koli druge 
oblike posegov bodisi z izvršilnim, upravnim, sodnim ali 
zakonodajnim ukrepom. 

3. Premoženje, imetje in sredstva sodišča so oproščena 
omejitev, predpisov, kontrol, moratorijev kakršne koli narave 
do te mere, da sodišče lahko opravlja svoje naloge. 

4. Sodišče je zavarovano za odgovornost do tretjih oseb za 
vozila, ki jih ima v lasti ali jih uporablja, v skladu z zakoni in 
predpisi države, v kateri se vozilo uporablja. 

6. člen 
Arhiv 

Arhiv sodišča in vsi dokumenti, ki so njegov sestavni del ali so v 
njegovi lasti, so ob vsakem času in ne glede na to, kje so, 
nedotakljivi. Država pogodbenica, v kateri je arhiv, mora biti 
obveščena o kraju, na katerem so tak arhiv in dokumenti. 
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7. člen 
Opravljanje nalog sodišča zunaj njegovega sedeža 

Če sodišče meni, da bi bilo primerno, če bi zasedalo ali drugače 
opravljalo druge svdje naloge zunaj svojega sedeža, lahko z 
zadevno državo sklene dogovor o zagotovitvi ustreznih možnosti 
za opravljanje svojih nalog. 

8. člen 
Sporočanje 

1. Če je to združljivo z mednarodnimi obveznostmi zadevne 
države, sodišče za namene svojih uradnih sporočil in 
dopisovanja v zvezi s prednostmi, tarifami in davki, ki veljajo 
za poštno službo in različne oblike sporočanja in dopisovanja, 
uživa obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo država 
pogodbenica priznava kateri koli medvladni organizaciji ali 
kateremu koli diplomatskemu predstavništvu. 

2. Sodišče lahko uporablja vse ustrezne načine sporočanja in 
lahko za svoja uradna sporočila ali dopise uporablja tudi kode 
ali številke. Uradna sporočila in dopisi sodišča so nedotakljivi. 

3. Sodišče ima pravico, da dopise in druge dokumente ali 
sporočila pošilja in sprejema po pošti ali v zapečatenih vrečah, 
ki uživajo enake privilegije, imunitete in ugodnosti kot 
diplomatska pošta. 

9. člen 
Oprostitev davkov in carin ter uvoznih in izvoznih 

omejitev 

1. Sodišče, njegovo imetje, dohodek in drugo premoženje ter 
njegove dejavnosti in poslovanje so oproščeni plačila 
vsakršnih neposrednih davkov. Razume pa se, da sodišče 
ne bo zahtevalo oprostitve plačila davkov, ki dejansko 
pomenijo samo dajatve za komunalne storitve javnih podjetij. 

2. Sodišče je oproščeno plačila vseh carin in prometnih davkov 
na uvoz ter vseh prepovedi in omejitev na uvoz in izvoz 
izdelkov, ki jih uvozi ali izvozi v uradne namene. 

3. Tako uvoženi ali kupljeni izdelki, ki so oproščeni dajatev, se 
na ozemlju države pogodbenice ne prodajo ali drugače odtujijo, 
razen pod pogoji, dogovorjenimi z vlado te države 
pogodbenice. Sodišče je oproščeno plačila vseh carinskih 
dajatev in prometnih davkov ob uvozu ter vseh prepovedi in 
omejitev uvoza in izvoza tudi v zvezi s svojimi publikacijami. 

10. člen 
Povračilo dajatev in/ali davkov 

1. Sodišče praviloma ne zahteva oprostitve plačila tistih dajatev 
in davkov, ki so vključeni v ceno premičnin in nepremičnin, 
ter davkov, plačanih za opravljene storitve. Če pa sodišče za 

. uradne namene opravi večje nakupe premoženja in blaga ali 
storitev, katerih cena vključuje take dajatve in davke, države 
pogodbenice sklenejo ustrezne upravne dogovore o oprostitvi 
plačila takih dajatev in davkov ali o povračilu zneska plačanih 
dajatev in/ali davkov. 

2. Blago, kupljeno na podlagi davčne oprostitve ali povračila 
plačanega davka, se ne proda ali drugače odtuji, razen v 
skladu s pogoji države pogodbenice, ki je odobrila oprostitev 
ali povračilo. Oprostitev ali povračilo se ne odobri v zvezi s 
plačilom komunalnih storitev javnih podjetij, opravljenih za 
sodišče. 

11. člen 
Obdavčitev 

1. Plače, honorarji in nadomestila, izplačani članom 
in ura< .dniko"1 

sodišča, so oproščeni davkov. 
j odpre"'' ivani3; 

2. Če je kakršna koli davčna obremenitev °d«'s"? drža^ 
se obdobja, med katerimi so člani ali ura n ^ „rabiv3nl 
tam opravljali svoje naloge, ne štejejo za 
če ti člani ali uradniki uživajo diplomatske pi 
in ugodnosti. 

rivilegile- ilTH«11 itete 

ali rente- 
3. Države pogodbenice niso zavezane, da P

iradnjkom sod'5 

izplačane nekdanjim članom in nekdanjim u 
oprostijo davka od dohodka. 

12. čien . . ih omejitev 

Sredstva in oprostitev vseh tecajn ^ 

1. Ne da bi bilo pri opravljanju svojih dejavnosti s ^orat0 i 
s kakršnim koli finančnim nadzorom, Pre 

plačil, lahko ' 
r zlato i11 

a) ima lahko sredstva, vse vrste deviz a i 
računi posluje v kateri koli valuti; ^gse 

b) lahko svoja sredstva, zlato ali devize ^°^.gve jp lah 
iz ene države v drugo ali znotraj katere

riruq0 valu,o: 

vsakršne devize zamenja v katero koli arlienia 

c) lahko sprejme, poseduje, ^^gače 'aZp°^ 
obveznice in druge vrednostne papirje a 
z njimi. ^be 

2. Pri uresničevanju svojih pravic po prvem ^gpi. ' 
upošteva vsa stališča držav pogodbeni . interes° 
lahko ugodi, ne da bi škodovalo svojim a 

13. člen 
Člani sodišča . nrjviieg'ie 

užival0 P ^djei" 
1. Pri opravljanju svojih nalog člani soci'^ a 

nci)1 

2. Člani sodišča in člani njihovih družin, ki^uStijo df^ aii 

. .. -r. , —c . poznan« 
imunitete, ugodnosti in posebne pravi ' encijo- 
diplomatskih misij v skladu z Dunajsko vsk< 

lVati. 
gospodinjstvu, imajo vse možnosti, da jjgče za®e 

kateri so, in da vstopijo v državo, v kater' |janja sv°i' (0V„ 
pa jo zapustijo. Med potovanji zaradi opr morajo P°^a 
uživajo v vsaki državi, čez ozemlje ka 6 ta dr f 
vse privilegije, imunitete in ugodn°s '■ preds'aV 

podobnih okoliščinah priznava diploma s 

3. Če člani sodišča zato, da bi bili na voljo s0^aVa 
državi, ki ni njihova matična država a i v tej drža^ (v, 
stalnega prebivališča, med svojim bivanje gosp0"1 

s člani svojih družin, ki živijo z njimi v skuP q0(jnos" 
uživajo diplomatske privilegije, imunitete ■ znr 

- n ki živ'10 naV0lo 
družin, » ,ah 4. Članom sodišča in članom njihovih dru • krjZah Prl ^ 

skupnem gospodinjstvu, se ob mednaro n j|8gj Du 
enake ugodnosti repatriacije, kot se n^staVnikorn' 
konvencije priznavajo diplomatskim Pre ^ ia 

(jO * | jf) 
5. Člani sodišča so zavarovani za 0d90V0^n

s)<|adu zzal< 

vozila, ki jih imajo v lasti ali jih uporabljalo. 
predpisi države, v kateri se vozilo upora 

2g. noverr,t>e 
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p^j. 
tU()i PoPnjihOCiStavek tega člena se za člane sodišča uporabljata 
V sl('adu g ?VI zameniavi. če še naprej opravljajo svoje naloge retjim odstavkom 5. člena statuta. 

'n P0Po|ln'an°m sod'®ča zagotovljeni popolna svoboda govora 
'udi te^gj "e°dvisnost pri opravljanju njihovih nalog, se jim 
$voje ng|' 

0 niso več člani sodišča ali so prenehali opravljati 
2a '2rečen naprei Poznava izvzetje iz sodnega postopka 
'2oPravii=6 al' naPisane besede in za vsa dejanja, ki izhajajo 

' la njihovih nalog. 

14. člen 
1 T Uradniki 

')''vileaiil°^lrav''aniu svojih nalog za sodišče uživa diplomatske 

^ t) lrnunitete in ugodnosti. 
s'užbenihsod'®ča v državah, v katerih prebivajo zaradi 
'azioga uv° nos,i' ali v državah, čez katere potujejo iz istega 
Zahteva n 

IVa'° ,ake Privilegije, imunitete in ugodnosti, kot jih 
'irn P'iznava^'800 opravliBnie njihovih nalog. Predvsem se 

'' ^eđ°P»jstnos» n • 
'iage priP°ra ali pridržanja in zasega njihove osebne 

' PraviCa (j0 
°Sebnih nr . ezcar'nskega uvoza njihovega pohištva in dfžavi in do' me,ov °b prvem prevzemu dolžnosti v zadevni 
«*av0 nijk n''ri°vega brezcarinskega ponovnega izvoza v 

cj o °vega stalnega prebivališča; 
ne°bstaja'Vsa^r®ne9a pregleda osebne prtljage, razen če 
n's° name ■r0Sn' raz'°9' za sum. da so v prtljagi predmeti, ki 
'*vo* j6 2

n'|®
ni osebni uporabi, ali predmeti, katerih uvoz ali 

?atJevne d .onsl<0 prepovedan ali zanje veljajo predpisi 
°Pravj 05 rzave o karanteni; v takem primeru se pregled 

j. navzočnosti pristojnega uradnika; 
'*VZetje i2 
n Za vsa ^0clne9a postopka za izrečene ali napisane besede 
'^etje Sg 

elania, storjena pri opravljanju njihovih nalog; to 
SV°'e nalo pr'znava tudi, potem ko so prenehali opravljati 

el „ 9e' 
Pr0stitev siUi . 

f) u2enja vojaškega roka; 
0pr°stitev o 
*an'e in za r'|6'',ev 9'ede priseljevanja ali prijave tujcev, in to 
^0sPodinjsty e n''^ove družine, ki živijo z njimi v skupnem 

51 enaki Privii 
ri°tse pri?69''' 'n u9odnosti Pri prenosu in zamenjavi deviz, 

or^atsk ifVa'° uradnikom primerljivega položaja v sestavi 
h) ^ 1 rT,'s'i- akreditiranih pri zadevni vladi; 

Po Dunadn0St' rePa,r'acije ob mednarodnih krizah, kot se 
^dstavnji, ' konvenciji priznavajo diplomatskim 
* ^i v si<0rn' 'n 10 zanie in za člane njihovih družin, ki živijo 

3. ,. uPnem gospodinjstvu. 
adnikj s v°zila, k, j,. . so zavarovani za odgovornost do tretjih za 

p%isi 
lrnaio v lasti ali jih uporabljajo, v skladu z zakoni in 

4. r, Zave' v kateri se vozilo uporablja. 
0t)iŠČ6 vs - 

.klikov Sem državam pogodbenicam sporoči kategorije 
v
raclr|ikov tkatere se uporabljajo določbe tega člena. Imena 
Sern drža |u^en'h v te kategorije, se vsakokrat sporočijo Varri Pogodbenicam. 

15. člen 
Izvedenci, imenovani po 289. členu konvencije 

Izvedencem, imenovanim po 289. členu konvencije, se med 
opravljanjem njihovih nalog, vključno s časom potovanja v zvezi 
z njihovimi nalogami, priznavajo privilegiji, imunitete in ugodnosti, 
potrebne za zagotavljanje neodvisnosti pri opravljanju njihovih 
nalog. Predvsem se jim priznavajo: 

a) nedopustnost pripora ali pridržanja in zasega njihove osebne 
prtljage; 

b) oprostitev vsakršnega pregleda osebne prtljage, razen če 
ne obstajajo resni razlogi za sum, da so v prtljagi predmeti, ki 
niso namenjeni osebni uporabi, ali predmeti, katerih uvoz ali 
izvoz je zakonsko prepovedan ali zanje veljajo predpisi 
zadevne države o karanteni; v takem primeru se pregled 
opravi ob navzočnosti ustreznega izvedenca; 

c) izvzetje iz sodnega postopka za izrečene ali napisane besede 
in za vsa dejanja, storjena pri opravljanju njihovih nalog; to 
izvzetje se jim priznava tudi, potem ko so prenehali opravljati 
svoje naloge; 

d) nedotakljivost dokumentov in listin; 

e) oprostitev omejitev glede priseljevanja ali prijave tujcev; 

f) enaki.privilegiji in ugodnosti pri prenosu in zamenjavi deviz, 
kot se priznavajo predstavnikom tujih vlad na začasnih 
službenih nalogah; 

g) enake ugodnosti repatriacije ob mednarodnih krizah, kot se 
po Dunajski konvenciji priznavajo diplomatskim 
predstavnikom. 

16. člen 
Zastopniki, svetovalci in zagovorniki 

1. Zastopnikom, svetovalcem in zagovornikom se med 
opravljanjem njihovih nalog, vključno s časom potovanja v 
zvezi z njihovimi nalogami, priznavajo privilegiji, imunitete in 
ugodnosti, potrebne za zagotavljanje neodvisnosti pri 
opravljanju njihovih nalog. Predvsem se jim priznavajo: 

a) nedopustnost pripora ali pridržanja in zasega njihove osebne 
prtljage; 

b) oprostitev vsakršnega pregleda osebne prtljage, razen če 
ne obstajajo resni razlogi za sum, da so v prtljagi predmeti, ki 
niso namenjeni osebni uporabi, ali predmeti, katerih uvoz ali 
izvoz je zakonsko prepovedan ali zanje veljajo predpisi 
zadevne države o karanteni; v takem primeru se pregled 
opravi ob navzočnosti zastopnika, svetovalca ali zagovornika; 

c) izvzetje iz sodnega postopka za izrečene ali napisane besede 
in za vsa dejanja, storjena pri opravljanju njihovih nalog; to 
izvzetje se jim priznava tudi, potem ko so prenehali opravljati 
svoje naloge; 

d) nedotakljivost dokumentov in listin; 

e) pravica prejemati listine ali pisma po pošti ali v zapečatenih 
vrečah; 

f) oprostitev omejitev glede priseljevanja ali prijave tujcev; 
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g) enake ugodnosti pri njihovi osebni prtljagi ter prenosu in 
zamenjavi deviz, kot se priznavajo predstavnikom tujih vlad 
na začasnih službenih nalogah; 

h) enake ugodnosti repatriacije ob mednarodnih krizah, kot se 
po Dunajski konvenciji priznavajo diplomatskim 
predstavnikom. 

2. Ko prejme uradno obvestilo strank v postopku pred sodiščem 
o imenovanju zastopnika, svetovalca ali zagovornika, tajnik 
podpiše potrdilo o statusu takega predstavnika; veljavnost 
statusa je omejena na razumen čas, potreben za postopek. 

3. Pristojni organi zadevne države priznajo zastopnikom, 
svetovalcem in zagovornikom iz tega člena privilegije, 
imunitete, ugodnosti in posebne pravice po predložitvi potrdila, 
navedenega v drugem odstavku. 

4. Če je kakršna koli davčna obremenitev odvisna od prebivanja, 
se obdobja, med katerimi so zastopniki, svetovalci ali 
zagovorniki v državi, da bi tam opravljali svoje naloge, ne 
štejejo za obdobja prebivanja. 

17. člen 
Priče, izvedenci in osebe, ki opravljajo naloge 

1. Pričam, izvedencem in osebam, ki opravljajo naloge po 
naročilu sodišča, se med opravljanjem njihovih nalog, vključno 
s časom potovanja v zvezi z njihovimi nalogami, priznavajo 
privilegiji, imunitete in ugodnosti, določene v pododstavkih od 
a) do f) 15. člena. 

2. Pričam, izvedencem in osebam, ki opravljajo naloge po 
naročilu sodišča, se ob mednarodnih krizah priznavajo 
ugodnosti repatriacije. 

18. člen 
Državljani in osebe s stalnim prebivališčem 

Ob upoštevanju dodatnih privilegijev in imunitet, ki jih lahko prizna 
zadevna država pogodbenica, in brez vpliva na 11. člen uživa 
oseba, ki po tem sporazumu uživa imunitete in privilegije, na 
ozemlju države pogodbenice, katere državljanstvo ima ali v njej 
stalno prebiva, samo imuniteto ali izvzetje iz sodnega postopka in 
nedotakljivost glede izrečenih ali napisanih besed ter glede vseh 
dejanj, ki jih je storila pri opravljanju svojih nalog. Ta imuniteta se ji 
priznava tudi, potem ko ne opravlja več svojih nalog v zvezi s 
sodiščem. 

19. člen 
Spoštovanje zakonov in predpisov 

1. Privilegiji, imunitete, ugodnosti in posebne pravice, določene 
v členih od 13 do 17 tega sporazuma, se ne priznavajo zaradi 
osebnih koristi posameznikov, ampak zaradi zagotavljanja 
neodvisnosti pri opravljanju njihovih nalog v zvezi s sodiščem. 

2. Brez vpliva na njihove privilegije in imunitete je dolžnost vseh 
oseb iz členov od 13 do 17, da spoštujejo zakone in predpise 
države pogodbenice, na ozemlju katere opravljajo delo za 
sodišče ali čez to ozemlje potujejo, da bi tako delo opravljale. 
Njihova dolžnost je tudi, da se ne vmešavajo v notranje zadeve 
te države. 

20. člen 
Odvzem imunitete ^ 

1. Če so privilegiji in imunitete, ki so določeni v'ezaracjj 
podeljeni v interesu uspešnega sodstva m ^ 0 in dolžp° 
koristi posameznikov, ima pristojni organ p ovjraia so 
odvzeti imuniteto, če meni, da bi irnun' na sojenje 

postopek in da jo lahko odvzame brez vp i 
kov ki za5t0P e 

2. Glede zastopnikov, svetovalcev in za?ovor j'^gva i"ienU'e J p 
državo v postopku pred sodiščem ali jih ta Q\ede dfU9 
pristojni organ zadevna država san?ajnj|<a. izvedenC ^ 
zastopnikov, svetovalcev in zagovornikov, I jzvedencev^e 
imenovanih po 289. členu konvencije, ter p • s0C|jšće- ^ 
oseb, ki opravljajo naloge, pa je pristojni ^an tajni . 
gre za druge uradnike sodišča, je Pris 0J ^jšča- 
deluje na podlagi soglasja predsednika so 

21. člen 
Prepustnice in vizumi ^(rijce 

1. Države pogodbenice priznavajo in sPre'i(it ^i^ot 
Združenih narodov, izdane članom }"a u konvencij 
izvedencem, imenovanim po 289- člen 
veljavno potno listino. j.jja £|gpj SO 

2. Vloge za vizume (če so ti potrebni), ki jih od^ogoče.@ga 
in tajnik, se morajo obravnavati, čim prej Je tnjCe iz ^ 1g. 
vizume vseh drugih oseb, ki imajo Pre? e(j jn oseb' ^ 
odstavka tega člena ali so jih upravičene 1 trcjj|0, da 0 .in, 
in 17. člena se, če je vlogam priloženo I obraVnavai° 
potujejo z nalogo za sodišče, prav ta 
hitreje. 

22. člen 
Svoboda gibanja ■leno^°d 

Svobodnega gibanja članov sodišča in drugih os s0diš_ 
13 do 17, ki gredo na sedež sodišča ali n?seVračai°z 

zaseda ali tam opravlja svoje druge naloge, a 
ne ovira nobena upravna ali druga omejitev 

23. člen reda 
Vzdrževanje varnosti in javn 9 nB 

1. Če država pogodbenica meni, da rn0[%^ v sk'arooS,i 

neodvisno in uspešno delovanje s0 ag0tovi,eV va
Q |<ot 

mednarodnim pravom sprejeti ukrepe za ^ fiitr 
ali vzdrževanje javnega reda v državi, ^ sporaz 

dopuščajo okoliščine, posvetuje s s°d'sc 

določita ukrepe, potrebne za zaščito so ^ ja 

2. Sodišče sodeluje z vlado take clrzaV.g varn"sl a''' 
prepreči, da bi njegove dejavnosti vpliva 
red države pogodbenice. 

24. člen -n0dbcn'c 

Sodelovanje z organi držav p°9 ^ ^ 

Sodišče ob vsakem času sodeluje s •ss&*ss» 
pogodbenic, da omogoča laz|e izvaianje zak . ^ 
preprečuje vsakršno zlorabo v zvezi s PrlV raZuma- 
ugodnostmi in posebnimi pravicami iz te9a 
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Ce 
Raz 25- ^'en rr,erje do posebnih sporazumov 

Se kate 
skl'0'06'33 te®a sPorazuma in določba posebnega 

^avezujeta na ®n'ene9a roed sodiščem in državo pogodbenico, 
^Polniim in ° 2aclevo' se določbi, kadar je to mogoče, štejeta 

s
Ci^a druno- vel'avn'' Pri čemer nobena od njiju ne omejuje 
P0ra2UTia ' °k neskladfu prevlada določba posebnega 

Sodi 

26. člen 
Reševanje sporov 

»šoe 
') sPor0 

Spreime ustrezne določbe za reševanje: 

b) 

l 

Prava. Pri k^aiai0 iz pogodb, in drugih sporov zasebnega aterih je udeleženo sodišče; 
sPor0v, v k 
Sp°razuma ftere 'e vpletena katera koli oseba iz tega 
""uniteto r 

na P°dlagi svojega uradnega položaja uživa 
' azen če ji ta imuniteta ni bila odvzeta. 

t 
Spori. ki bh ■ ■ 
Pošljejo Ja'° iz razlage ali uporabe tega sporazuma, 

^9odbenjc
V re®evanje arbitražnemu sodišču, razen če se 

sJ-ne do9°vorijo o drugačnem načinu reševanja. Ireh rnesec ilSČern 'n državo pogodbenico nastane spor, ki v 
s,rank v SB' po 2aPr°silu, ki ga v ta namen pošlje ena od 
^Ugirti don°rU n' re®en s posvetovanjem, pogajanjem ali z 
Sne ali dru90V°rienim načinom reševanja, se na zaprosilo 
litrov; 6n^6 stranke pošlje v končno odločitev senatu treh 
Ae'ie9a, ^ 0®a izbere sodišče, drugega država pogodbenica, 
rt 6ni ali i)reclseduje senatu, pa izbereta prva dva arbitra. etl mese 'k9' stranki v sP°ru ne uspe imenovati arbitra v 
imenuje ' ' poteiTI k° je arbitra imenovala druga stranka, 

Se Prvimeneralni sel<re,ar Organizacije združenih narodov. 
"ri6novanju 

a dvema arbitroma v treh mesecih po njunem 
rja na 2a 

ne usPe sporazumeti o imenovanju tretjega arbitra, 
bralni s

r°si'° sodišča ali države pogodbenice izbere 6 re,ar Organizacije združenih narodov. 

27. člen 
Ta SpQ Podpis 

Ignacije Vsem državam na voljo za podpis na sedežu 
dalje Uzenih narodov štiriindvajset mesecev od 1. julija 

30. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati 30 dni po datumu deponiranja 
desete listine o ratifikaciji ali pristopu. 

2. Za vsako državo, ki ta sporazum ratificira ali k njemu pristopi 
po deponiranju desete listine o ratifikaciji ali pristopu, ta 
sporazum začne veljati trideseti dan po deponiranju njene 
listine o ratifikaciji ali pristopu. 

31. člen 
Začasna uporaba 

Država, ki namerava ta sporazum ratificirati ali pristopiti k njemu, 
lahko depozitarja kadar koli uradno obvesti, da bo ta sporazum 
začasno uporabljala v obdobju do dveh let. 

32. člen 
Ad hoc uporaba 

Če sodišče rešuje spor v skladu s statutom, lahko država, ki ni 
pogodbenica tega sporazuma, a je stranka v sporu, v tem primeru 
in za toliko časa, kolikor traja primer, ki se nanaša na spor, postane 
pogodbenica tega sporazuma, tako da deponira listino o sprejetju. 
Listine o sprejetju se deponirajo pri generalnem sekretarju 
Organizacije združenih narodov in začnejo veljati na dan 
deponiranja. 

33. člen 
Odpoved 

1. Država pogodbenica lahko s pisnim uradnim obvestilom, ki 
ga pošlje generalnemu sekretarju Organizacije združenih 
narodov, ta sporazum odpove. Odpoved začne veljati eno 
leto po datumu prejema uradnega obvestila, razen če uradno 
obvestilo ne predvideva poznejšega datuma. 

2. Odpoved v ničemer ne vpliva na dolžnost katere koli države 
pogodbenice, da izpolni obveznosti iz tega sporazuma, ki bi 
jim bila ne glede na ta sporazum zavezana po mednarodnem 
pravu. 

34. člen 
Depozitar 

28. člen 
Ta Spo Ratifikacija 

nera'iern Sek ra,".'cira- Listine o ratifikaciji se deponirajo pri retarju Organizacije združenih narodov. 

29. člen 
^ Pristop 
fcij0razum je 
Z(lrUi

Pu se de 
na vo'i° za pristop vsem državam. Listine o 

Snih narodo"'ra'° 9eneralnem sekretarju Organizacije 

Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar Organizacije 
združenih narodov. 

35. člen 
Verodostojna besedila 

Besedila tega sporazuma v angleškem, arabskem, francoskem, 
kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako verodostojna. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to 
pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum. 

NA VOLJO ZA PODPIS v New Vorku prvega julija tisoč devetsto 
sedemindevetdeset v enem izvirniku v angleškem, arabskem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku. 

*9. "oV( Grr>ber2004 
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3. člen 4. člen t. 
■ vi v Uradni 115 

Za izvajanje Sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

Obrazložitev 

Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo je bilo 
ustanovljeno na podlagi Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu (v nadaljevanju ITLOS) katera 
predstavlja obširno pravno ogrodje pri urejanju oceanskih 
prostorov, njihovi uporabi in virih. Republika Slovenija je ITLOS 
nasledila. 

Petnajsti del ITLOS določa splošna načela za reševanje sporov, 
ki bi lahko nastali v zvezi z razlago in uporabo konvencije. 

Mehanizem, ki ga določa ITLOS za reševanje mednarodnih 
sporov določa štiri alternativna sredstva za reševanje sporov 
med katerimi je tudi Mednarodno sodišče za pomorsko 
mednarodno pravo. 

Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo je prvič 
zasedalo 1. oktobra 1996 v Hamburgu, od 27. novembra 2000 pa 
deluje na stalni lokaciji v Nienstedtnu, kjer je gradnjo stavbe 
sodišča financirala Zvezna republika Nemčija in mesto Ham- 
burg. 

Temeljna funkcija sodišča je reševanje sporov, zaradi razlage in 
uporabe ITLOS, ki zavezuje 145 držav pogodbenic 

Sodišče je temelj ITLOS in osrednji forum na razpolago državam, 
mednarodnim organizacijam in celo korporacijam pri reševanju 

2' 

ii razlage in uporabe gla^i* 

bra 

predsednika sodišča opravljal g. Dolliver M- 

sporov, zaradi raziage in uporaoe m«.~— . :nega y""" kc:!e 
neodvisnih članov, ki so izvoljeni na podlagi 5 b0 lun 
držav pogodbenic ITLOS. Do 30. septembra fun* 

podpredsednika pa dr. Budislav Vukas. 
ZdWie' 

ipih 

Sodišče je kot samostojno sodno telo del s ^vod^ 
narodov. Do danes je prejelo v obravnavo dev 
je v osmih primerih izdalo odločbe in odredb ■ 

S Sporazumom o privilegijih in imunitetah 1(01 lete 
za pomorsko mednarodno pravo se ta °^egije in irrllJ 

sodnikom prizna opravilno sposobnost, p" 
potrebne za uspešno izvajanje njihovih nalog- 

Ratifikacija Sporazuma o privilegijih in 
sodišča za pomorsko mednarodno pravo n 
novih ali spremembe veljavnih predpisov. f0dne93 

Ratifikacija Sporazuma o privilegijih in 
sodišča za pomorsko mednarodno pravo ne 
finančnih obveznosti za proračun. ii 

Sporazum o privilegijih in imunitetah s ^ 
pomorsko mednarodno pravo ni predmet us 
EU. 
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redl0 
9 zakona o 

^emembah in dopolnitvah 

£K0NA o varnosti cestnega 

"ometa 

'*37-IV 

a( REPUBLIKE SLOVENIJE 

Liubliana35R"?7/89"1/156 epa 37-iv 
®-11.2004 

0rtavn' svet r 
n Vn9Qa ePub|ike Slovenije je v zvezi z dopisom 
n 0,nšt nn Št' °°1-10/93-3/62 z dne 10.11.2004 z 

POdla-'' ^"01 /'9P-^/^n Hiu. 1Q 11 onn/i nhmca Ho io ^-01/92-5/30 z dne 19.11.2004 obvestil, n .ruuiagj Drv ' z ane i». 11,^uu4 oDvesm, da je 
u avni svat r6 a"nee 97- člena Ustave Republike Slovenije, 
.°n°vno D . ®Publike Slovenije na 27. seji, dne 17.11.2004, - '"v Dot -j• w wi«"di njo i ia c. t . ocji, uno i r . i i .twut, 
. ^Initvah J '' vložitev predloga zakona o spremembi in 

ern"lrnbah:-°n^ 0 državnem sve,u in predloga zakona o pr°me- Drža n dopo'ni,vah Zakona o varnosti cestnega Vn' sve' Republike Slovenije je na podlagi prvega 
35/02 Ćlena pos'ovnika državnega zbora (Uradni list 60/04) navedena predloga zakonov poslal 

državnemu zboru v obravnavo in sprejem. Poleg dopisa je 
poslal tudi oba predloga zakonov. 

V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa št. 326-07/89-1/153 z dne 
19.11.2004 je prišlo do napake, in sicer vsebinsko ne 
odgovarjata 2. in 3. stran, ki ju je potrebno nadomestiti z 
ustreznim tekstom. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa Državni svet tako ponovno pošilja 
v pravilnem tekstu celotnega predloga zakona in prosi, da se 
ga posreduje v nadaljnjo obravnavo. 

Predsednik 
Janez Sušnik, l.r. 
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Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je Državni ^ 
Republike Slovenije na 27. seji, dne 17. 11. 2004, določil besedilo predloga za o^. 
spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa in ga na P° 
prvega odstavka 114. člena poslovnika državnega zbora (Ur. I. RS, št. 35 
60/04) pošilja državnemu zboru v obravnavo in sprejem. 

Državni svet določa državnega svetnika Ivana Bukovca kot predstavnika 
sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih telesih pri obravnavi pre 
zakona. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestneg 
prometa 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

bil 
Zakon o varnosti cestnega prometa je sprejel DZ RS na seji dne 9. julija 2004 in 
objavljen v Uradnem listu RS št. 83 z dne 29.7.2004. Navedeni zakon je naclo'^nj |jst 
prejšnji zakon o varnosti cestnega prometa, ki je bil sprejet v letu 1998 (Ura 
RS št. 30/98). Zakon obravnava vedno aktualno problematiko v cestnem ProrT1.ko(jo 
sicer tako preprečevati možnost raznovrstnih nesreč, ki povzročajo materialno . 
in človeške žrtve. Republiko Slovenijo na področju cestne varnosti °'3VeZU^a je 
Evropski akcijski program za varnost cestnega prometa do leta 2010, ki 9 
sprejela EU. To pomeni, da bomo najkasneje ob izteku Nacionalnega Pr0^uCjj v 
varnosti v cestnem prometu, morali sprejeti nadaljevanje načrtnega dela, ki bo 
Slovenji sledil izredno zahtevnemu cilju, da bi vse države EU do leta 2010 d° 
enaki stopnjo varnosti, kot jo že imajo najvarnejše države. 

Zaradi številnega prometa novih cestnih povezav in razvoja tehnike na PoCj^J0 

motornih vozil je potrebno vedno spremljati dejansko stanje in zakonsko re9u.u jn 

določiti tako, da bo čim bolj pozitivno vplivala na stanje v cestnem Prom
7a|<on 

preprečevala število prometnih nesreč in s tem povezanih negativnih posledic. 
je zato uredil pogoje, pod katerimi osebe pridobijo vozniška dovoljenja in 
opravljati vožnjo v cestnem prometu, stanje cest, zlasti prometne signaliz 
pooblastila pristojnih organov. Posebno poglavje je zakon namenil vozilo111 -n 

poglavje). Na tem področju zakon normira pogoje za udeležbo v P1"0?16 kj so 
registracijo vozil. Ni nobenega dvoma, da smejo voziti cestnem prometu vozilla, ^ 
tehnično brezhibna in registrirana v skladu z zakonom. Pogosto pa se dogaj3' .-Q 

ta določila ne upoštevajo in da voznik na cesti upravlja z vozilom, ki ne izp° 
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9ojev za varni cestni promet. Tehnično nekvalitetna vozila predstavljajo nevarnost 

zah • *r^enj- Neregistrirana vozila pa povzročajo velike težave pri odškodninskih 
vo , ^ oškodovancev od povzročiteljev in lastnikov navedenih neregistriranih 
last ^al<on 9|ede vozil deluje predvsem preventivno. Določa kakšne kvalitete in 
2 ,nostl morajo imeti vozila, da so v prometu in da je dopustna njihova registracija, 

kli h n tUdi Predvideva situacije kadar vozilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, vendar 
nad remU vozi po cestah. Člen 239 ZVCP določa v 1.odstavku, da policist prepove 

ajjnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki ne izpolnjuje 

2VrpV' so našteti v 1. do 15. alinei navedenega odstavka. V 4. alinei člena 239/1 
ali -J'6 dolo^en°. da policist prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno 
aij pr'klopno vozilo, ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo 
2g

Za katero je potekla veljavnost prometnega potrdila za začasno registrirano vozilo. 

časVSa 'zlo^ena vozi'a velja člen 240/1 ZVCP, po katerem izločitev vozila traja toliko d°kler se ne odpravijo razlogi zaradi katerih je bila odrejena ali se pridobi 

23q®Zno dovoljenje. To je splošno določilo, ki urejuje vse primere 1. do 15. alinee čl. 
p ZVCP. Vsebinsko pomanjkljivosti vozila niso enake. Vsaka pomanjkljivost tudi 
n s!av|ja določeno tveganje v prometu in nevarnost za druge, ki jih predstavljajo 

e9'strirana vozila ali vozila, ki nimajo veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo ali 

Pot6Ceno ve'javnost prometnega potrdila. Neregistrirano vozilo predstavlja 
sk.enc'aln° nevarnost v prometu, saj ni ugotovljena tehnična brezhibnost, ni 
te 

nJ®no zavarovanje avtomobilske odgovornosti, lastnina vozila je negotova. Zaradi 

Zak k''-° Pr'memo> da se za navedeno kategorijo vozil vnese posebno določilo v 
last°nU'- k' določalo ukrepe, da se neregistrirano vozilo, ki je bilo ravno zaradi te n°sti izločeno iz prometa, ne pojavi več v prometu. 

2agCist bi moral v takem primeru izločiti neregistrirano vozilo iz prometa in ga zaseči. 
V02'la b' trajal največ mesec dni. Če v tem času lastnik vozila ne registrira, to 

Prom n' k' moral° biti vozilo tehnično brezhibno, zavarovano za odgovornost v 
Unj..

e*u in registrirano v skladu z zakonom, tako vozilo postane last države in se 
'• Stroški uničenja in hrambe bremenijo lastnika. 

^"ji. načela in poglavitne rešitve predloga sprememb in dopolnitev zakona 

Last n^retnem Pr'meru se mora urediti kolizija interesov lastnine in varnosti prometa. 
raZpo|nSl<a pravica sicer ,astninska pravica, ki zagotavlja lastniku uporabo in 
prav?a9anie s svojim predmetom, konkretno motornim vozilom. Ta lastninska 

UporCa,Pa ni'kakor ne more biti neomejena v tem smislu, da bi lastnik svojo lastnino 
i^a ne 9'ede na škodljive posledice, ki jih lastnina prizadeva drugim. Lastnina 

Škod ®ocia'no in ekološko funkcijo. Lastnina kot pravica nikakor ne sme poseči ali 
|ast 

0vati pravicam drugih. V konkretnem primeru mora zakon urediti razmerje med 
Up'

n° kot institutom zasebnega prava in varnostjo cestnega prometa, ki mora 
v naneVal1 ^aVni interes- Javni interes pa je, da se cestni promet odvija tako, da se že 
nereo^ P°skuša izključiti negativne posledice. Zato je popolnoma utemeljeno, da 
ni no! ano vozil° P° preteku enega meseca od izločitve postane državna last. To 

Prom t na raz,astitev a" nezakonitost ampak zavarovanje ostalih udeležencev v 
nevaf In P°s'edica lastnikove neaktivnosti in njegovega ponašanja, ki predstavlja arnost škode tretjim. 

e^6e r2004 57 poročevalec, št. 118 



Osnovni namen zakona je dejanska varnost in pravna varnost. Ta mora PriPa,,ja 

vsem, ki vozijo v prometu in ima prednost pred zasebno lastnino katera se upora 
na zakonsko nedopusten način. 

Predlog sprememb je tudi skladen s 198. členom ZVCP-1, ki določa v ^9®^ 
odstavku, da mora lastnik vozila, kateremu je veljavnost prometne nalepke P° 
pred več kot tridesetimi dnevi oziroma več kot letom dni in vozilo ni izrabljen q 

predpisih o varstvu okolja, ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila. <-)cijaV|orej 
se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena v izjavi. Odjavljeno vozilo se mora 
nahajati na izjavljeni lokaciji; predlog sprememb je torej v tem primeru zgolj san 
za neupoštevanje omenjene določbe. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih 
ukrepe za zmanjševanje količine izrabljenih vozil, njihovih surovin in s"oV. tive 

zmanjševanje njihove škodljivosti za okolje. Druga točka 5. člena omenjene dire ^ 
določa, da morajo države članice storiti vse potrebno za zagotovitev, da se 
izrabljena vozila oddajo v pooblaščene obrate za obdelavo. Predlog spremem g 

zgolj sledi določbi 5. člena direktive in ob že obstoječih določbah ZVCP-1 omog 
učinkovitejše izvrševanje direktive. 

Velika Britanija: 

V Veliki Britaniji so primerljive določbe, ki se nanašajo na predlog sprememb 
1, urejene v Zakonu o cestnem prometu (Road Traffic Act 1988), ki je bil dopo 
leta 1991 (Road Traffic Act 1991). Tako po 47. členu zakona iz leta ^akon 
prekršek tisti, ki vozi vozilo brez certifikata o tehnični uporabnosti vozila. L 

določa v 67. členu, da lahko pooblaščeni preglednik vozil oziroma policist, ^ 
tehnično pregledata tudi na cesti. Če oseba ovira pregled, stori prekršek. Pre .-0 

stori tudi, če ima npr.: na vozilu nameščene dele vozila, ki ne uS r 0 

konstrukcijskim pravilom in pravilom uporabe (76. člen), če vozilo ni ob 
zavarovano ali če oseba dovoli drugi osebi uporabo takšnega vozila v prometu K 
člen), če lastnik vozila ne dš policistu potrdila o zavarovanju in varnosti vozila ( 
člen). Če ima policist utemeljen razlog, ki se nanaša na ustreznost zaV^° tuCji 
oziroma varnosti vozila, lahko predložene dokumente in registrske označbe 
zaseže (176. člen). 

,, o 2004: 
Velika Britanija ocenjuje (Uninsured drivers face crackdovvn z dne 11. jj, 
www.direct.gov.uk/Newsroom/NewsArticle), da ima več kot milijon nezavar°kona; 
vozil, zato namerava uvesti podoben ukrep, kot je v predlogu sprememb za ^ 
takšna vozila naj bi se namreč zaseglo in uničilo. Premoženjska škoda, ki nasta ^ 
prometnih nesrečah z nezavarovanimi vozili znaša preko £200 milijonov letno, z . 
česar se je tudi povečala zavarovalnina za £30 letno. Statistika tudi kaže, da vo 
nezavarovanih vozil šestkrat pogosteje od ostalih voznikov obsojeni zaradi vo 
nevarnih vozil. Na predlog ministrice za notranje zadeve (Caroline Flint) in ml", sfj| 
za promet (David Jamieson), je v vladni proceduri postopek za povečanje poo 
policiji, ki bo tako lahko zasegla nezavarovano vozilo in ga v določenih Pr'nf1?[l^/oZiil 
dala v uničenje. Povezati tudi nameravajo register vozil z bazo zavarovanih 
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al<0 da bo lahko policija v vsakem trenutku vedela, katera vozila na cesti so 
^registrirana. Uvedli naj bi tudi fiksne kazni za ljudi, ki bodo ignorirali opomine, ki jih 
odo opozarjali o pretečenem zavarovanju. 

Irska: 

'rska je uredila predmetno področje v Zakonu o cestnem prometu (Road Traffic 

1 ®61), ki je bil dopolnjen in spremenjen v letih 1968, 1994, 1995, 2002 in 
(Road Traffic Act 1961-2003). 

dvajseti člen zakona '61 določa, da lahko policist (Garda Siochana) pregleda 

°zilo
: če sumi, da je na vozilu okvara, ki predstavlja nevarnost ostalim 

eležencem v prometu. Če vozilo zaradi napake predstavlja nevarnost, 
Policist prepove nadaljnjo vožnjo. Če voznik kakorkoli nasprotuje pregledu, 

°ri prekršek. V primeru nadaljnje vožnje kljub prepovedi stori prekršek, za 
aterega je lahko alternativno določena kazen do 50 funtov1 ali zaporna kazen 
0 ^eh mesecev ali oboje hkrati. Člen 56 določa, da mora biti vozilo obvezno 

^avaro^vano. Za ravnanje v nasprotju s to zahtevo, je določena kazen do 100 
nt°v ali zaporna kazen do šestih mesecev ali celo oboje hkrati. 

^akon iz '68 leta je nadomestil člen 973, ki je urejal odstranitev zapuščenih ali 

epravilno parkiranih vozil. Pristojnega ministra je pooblastil za podrobnejšo 
reditev predmetnega področja, ki je sedaj omogočal poleg odstranitve ter 

jambe vozila tudi uničenje in nadaljnjo prodajo vozila. Uničenje in prodaja sta 

če i ° izvršila šele po preteku šestih mesecev od dneva odstranitve vozila, 
•astnik vozila ni plačal predpisanih stroškov odstranitve in hrambe vozila. 

Ujjjerriburg: 

2nn°n ° ol:)veznem zavarovanju in odgovornosti voznikov iz leta 2003 (Loi du 16 avril 
vph re,ative š l'assurance obligatoire de la responsabilitš civile en matiere de 

nicules automoteurs) je v 28. členu predpisal kumulativno ali alternativno zaporno 
lg Zeri v razponu od 8 dni do 1 leta oziroma denarno kazen od 250 € do 2.000 € za 

al' uporabnika vozila, ki bi uporabljala vozilo v prometu v nasprotju z 
ocbami 2. v povezavi s 1. členom tega zakona. Le ta se nanašata na sklenitev 

2 ^ezne9a zavarovanja za uporabo vozila v prometu. Cestni promet ureja zbirka 

to t°n°V (^ode c'e ,a route " Loi concernant la reglementation de la circulation sur 
am '0S Voies Pub,icl,jes)» prvotna oblika je bila sprejeta leta 1955, nakar so sledili 
pr ^ndrnaji in spremembe, zadnja leta 2002. Po 174. členu je za kršitev zakona 

re • v'dena denarna kazen od 25 € do 250 €. Kršitev zajema tudi vožnjo brez 
(9^ls^iranega avtomobila (92. člen) in potrdila o opravljenem tehničnem pregledu 

J^nike, ki se na ravnajo v skladu z določili tega zakona, je v 14. členu kraljeve 
°hance o razglasitvi zakona fakultativno predvidena tudi uporaba kazenskega 

5 Traff*c Act 2002 je zaradi uvedbe Evra kazen spremenil do 1500 €. 1 čj3 Traffic Act 2002 je zaradi uvedbe Evra kazen spremenil do 2500 €. 
če -fn določal, da je lahko policist sam odstranil vozilo iz ceste, 
Odreri' bil° t0 zapuščeno na način, ki je ogrožal varnost prometa in hrambo vozila, katere stroške je nosil lastnik vozila. 

*9. °ov( 
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zakonika v smislu konfiskacije, katero izreče sodišče. Če izvršitev konfiskacije 
možna, izreče sodišče kazen, ki ne sme presegati vrednosti vozila. Neodvisno o 
določbe lahko pripadniki policije, ki zaznajo kršitev predpisov, zasežejo vozilo. Zas y 
mora biti opravičen s strani sodišča v roku osmih dni. Zaseg se lahko nadomes i 
varščino, ki ne sme presegati vrednosti vozila. Če se zaseg podaljša za več ko 
mesece in v tem roku ni odobreno prošnji za ukinitev zaplembe, lahko sodnik oar 
prodajo vozila. Če kršitelj cestnoprometnih predpisov ostane neznan (zapuščen , 
parkirano vozilo), lastništvo vozila pa je ugotovljeno, plača kazen lastnik vozila, raze 
če dokaže višjo silo ali če ne razkrije identitete kršitelja. Po prvem odstavku 17. člen 
lahko pripadniki policije izločijo vozilo iz prometa in odredijo prevoz do servisa'.[T1

nU 

drugim tudi zaradi tehnične napake, ki predstavlja nevarnost v prometu (po 2. cl® . 
sta za neregistrirano ali tehnično neizpravno vozilo predvideni dve kazenski toc 
vozniško dovoljenje je ovrednoteno z 12 točkami). 

Francija: 

Peto poglavje Francoskih cestnoprometnih predpisov (Code de la route) ureja 
področje preprečitve vožnje in odvoza vozil. Člen 325-1 (zakon št. 2001-1062, 20 
239 in 2003-495) med drugim določa, da se vozilu lahko na zahtevo župana 

organa pravosodne policije, prepreči vožnja in se ga zaseže brez soglasja lastn' ' 
če vozilo (ki je parkirano ali je v prometu) predstavlja kršitev določb cestnoprome 
predpisov, predpisov policije ali zakonodaje s področja obveznega zavarovanj 
motornih vozil. Zaseženo vozilo se nato odpelje na poseben prostor za odlaganje 
varovanje vozil, kjer se hranijo tudi vozila, za katera obstaja sum, da so bila °dtuje 

in vozila, ki so bila oddana v uničenje. Prav tako se lahko prepreči vožnja na za a 

župana ali organa pravosodne policije brez soglasja lastnika vozila, če vozilo 
javnih in stranskih cestah nima nujno potrebnih delov, da bi se lahko var. ■ 
uporabljalo v prometu, vozila pa se zaradi poškodovanosti ali tatvine ne more ta ^ 
popraviti. Tudi ta izločena in zasežena vozila se odpelje na poseben prostor 
odlaganje in varovanje odpeljanih vozil. 

Če je odrejena zaplemba, se na podlagi člena L325-1-1 (vstavljen na Pod^ 
zakona št. 2004-204) vozilo izroči službi za državno posest z namenom, da bi 
uničeno ali odtujeno. Če sodna oblast izreče kazen preprečitve vožnje vozila. 
slednje vrnjeno obsojencu šele po poteku trajanja kazni preprečitve vožnje, ki J° jg 

določil sodni organ. Vozilo se vrne proti plačilu stroškov odstranitve in hrambe voz 
na posebnem prostoru za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil, ki bremenu 
obsojenca. 

Po členu L325-6 lahko vozila, katerih stanje ne omogoča izpolnjevanja varnostnih 
pogojev v prometu, s posebnega prostora za odlaganje in varovanje odpeljanih vo 
umaknejo samo avtomehaniki, ki so jim lastniki teh vozil naročili opravljanje nuj 
potrebnih posegov na vozilih. Svojim lastnikom se ta vozila vrne po opravljene 
tehničnem pregledu. Če ni soglasja o stanju vozila, se imenuje izvedenec, če I® 
ugotovi, da vozilo ni v stanju, da bi lahko bilo dano v promet ob izpolnjevanj 
normalnih varnostnih pogojev, odredi opravila, ki se morajo izvesti, preden bo vozi 
lahko izročeno svojemu lastniku. 
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p° členu L325-10 zadevna javna skupnost ni odgovorna za škodo, nastalo na 
vozilih, o katerih je govor v četrtem odstavku člena L325-7, odpeljanih na odlagališče 

rez ograje in varovanja. 

• Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga 
javna finančna sredstva 

Odlagane spremembe in dopolnitve zakona nimajo finančnih posledic za državni 
Proračun. Vsekakor pa bi imele pozitivne učinke za plačevanje raznih zdravstvenih 
soritev, invalidnin ipd., ker bi se s predlaganim zakonom zmanjšala možnost 
Pr°nnetnih nesreč. 

t 
• Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

^gih posledic obravnavani predlog sprememb zakona nima. 

"• besedilo členov 

1. člen 

^zakonu o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004) se za prvim 
stavkom 240. člena doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

;iVo*l°, ki ga zaseže policist na osnovi četrte alinee 1. odstavka 239. člena mora 
ustnik tehnično usposobiti in registrirati v roku 30 dni. V kolikor tega ne stori, postane 

r°
2l'o državnajast.'Lastnik je dolžan nositi stroške odstranitve in hrambe vozila do 

^9'stracije oziroma do prehoda v državno last. Lastniku ne pripada nobena 
skodnina za vozilo, ki postane državna last na osnovi tega člena.« 

^sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni in naj se glasi: 
azen v primeru četrte alinee 1. odstavka 239 člena zakona mora lastnik vozila 
braniti izločeno vozilo iz ceste v roku 24 ur; če tega ne stori odstrani vozilo na 
9ove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest.« 

Usedanji tretji in četrti odstavek, postaneta četrti in peti odstavek. 

2. člen 

2akon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

besedilo člena, ki se spreminja 

240. člen 

j6 , (1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih 
"a odrejena, ali se pridobi ustrezno dovoljenje. 

?9. ioV) 
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(2) Lastnik vozila mora odstraniti izločeno vozilo s ceste v roku 24 ur. če tega 
ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest. 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člen , 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev. 

IV. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB ZAKONA 

K 1. členu: 

Policist zaseže vozilo, ki ni tehnično brezhibno ali na predpisan način označeno z 
veljavno prometno nalepko. Voznik mora tehnično usposobiti in registrirati vozilo 
roku 30 dni. V kolikor tega ne stori, postane vozilo državna last. Lastnik je d(^za

v 

nositi stroške odstranitve in hrambe vozila do registracije oziroma do prehoda 
državno last, pri čemer lastniku ne pripada nobena odškodnina za vozilo, ki postan 
državna last na osnovi tega člena. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni lev toliko, daj® 
dolžnost odstranitve vozila v primeru četrte alinee 1. odstavka 239 člena zakona n 
strani policije, v vseh ostalih primerih pa mora lastnik vozila odstraniti izločeno vozi ^ 
iz ceste v roku 24 ur. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvaja 
rednega vzdrževanja cest. 

K 2. členu: * « 

V tej določbi je določen rok, v katerem predlog sprememb stopi v veljavo. Le ta Je 

določena na petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 118 62 
29. no*ei 



■ZJAVA o skladnosti predloga zakona s predpisi evropskih 
SKUPNOSTI 

1. 
Naslov predloga akta: 

dor, Za^0na 0 spremembah in 
Cpf. 

n'tvah zakona o varnosti 
stnega prometa 

2 

dol ^,adnost predloga akta z °cbami »Evropskega sporazuma 
pr'družitvi« 

določb »Evropskega 

nan
ra.Zuma o pridružitvi«, ki se 
a jo na predloženo gradivo: 

jih ni. 

^kšnem obsegu so iz sporazuma 
Jajoče obveznosti izpolnjene: 

jih ni. 

) ^aziogj za neizpolnitev obveznosti: 

jih ni. 

j 

pre4u!?Esost predloga akta s 

vil^re^tive oziroma drugi sekundarni 
pre^.rava ES, ki se nanašajo na 
celot09 a^a z navedbo usklajenosti (v 
Hpi J. ^sl<lajeno. delno usklajeno, usklajeno): 

PariatiVa 2000/53/ES Evropskega 
vo2i*

enta in Sveta o izrabljenih 
■v celoti usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z 
ostalimi viri prava ES: 

Da 

c) Razlogi za delno usklajenost 
oziroma neusklajenost 

3. Navedba roka predvidene 
popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

I 

4. Ali so zgoraj navedeni pravni viri 
ES prevedeni v slovenščino? 

Da 

5. Ali je predlog akta preveden in v 
kateri jezik? 

Ne. 

6. Sodelovanje neodvisnih 
strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES) in upoštevanje roka za 
uskladitev 

Sodelovanja ni bilo. 

Predlog sprememb zakona ni naveden 
v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda ES. 

Veniber2004 
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Azijski poročili 

Bvjzijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke 

Roških gibanj Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 

Rpui ent v letu 2004 
ev|zijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke 

D°!ensk09a naroda za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 
Har'ament v letu 2004 

Na p0(J| —————————————————————————————————— 
j?,t1Panji^ijru

l?
e9a odstavka 24.b člena zakqna o volilni objavljamo revizijska poročila Računskega sodišča 

2g.r'llst RS, št. 62/94 in 17/97) in v zvezi z 8. Republike Slovenije, o pravilnosti financiranja volilne 
eiije v pna 0 volitvah poslancev iz Republike kampanje za poslance iz Republike Slovenije v 

evropski parlament (Ur. list RS, št. 40/04) Evropski parlament v letu 2004. 

0 

L 
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Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 

(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

STRANKE EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

K 

Številka: 1217-14/2004-13 

Ljubljana, 23. novembra 2004 
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1- UVOD 

^vizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke ekoloških gibanj Slovenije za 

sance iz Republike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, 
ona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz 

^epublike Slovenije v Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in programa dela 
Rvanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. 
eP o izvedbi revizije4 je bil izdan 13. 7. 2004. 

*•1 Predstavitev revidiranca 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
onitost izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov SEG - Stranke ekoloških 

Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament Stranka ekoloških 
glbanJ Slovenije. 

Organizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 

Vol i'2 oseb 23 financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
te^

n<^kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 

v
0o^n^t°r je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 

1 no kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je Stranka ekoloških gibanj 

Po°V?nVe oc*Pr'a 17. 5. 2004 pri Abanki Vipa d. d., Ljubljana, kar je osemnajst dni prepozno. ebni račun je moral organizator zapreti7 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja 

Si r°m.a ^va meseca po dnevu oddaje poročila o volilni kampanji. Stranka ekoloških gibanj 0venije je posebni račun zaprla 19. 8. 2004. 

Zgovorna oseba organizatora volilne kampanje je bil Karel Lipič, generalni sekretar stranke. 

Predstavitev revizije 

revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

. preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo) in 
Preizkus pravilnosti pridobivanja in uporabe sredstev za volilno kampanjo. 

revizije je bilo zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev iz 
Publike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je Stranka 

11^"'list RS> 5t- 62/94 in 17/97. 
,dn> '"st RS, št. 40/04. 
3104-1 

Urad 
ni li 

j 104-1/2004-14, z dne 26. 5. 2004. 
2 *! 7" 14/2004-3. 
j j n ZVolK. 
18 ,£!en '"Vo"^ (najkasneje 29. 4. 2004). ■ c'en ZVolK (do vključno 12. 9. 2004). 
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ekoloških gibanj Slovenije, kot organizatorica volilne kampanje, računskemu sodišču 
predložila 23. 8. 2004. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki jo določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Težišče revizije je bilo na 
preverjanju pravilnosti izkazanih zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo. Pn 
smo upoštevali določila omenjenega zakona glede obsega preveijanja. V skladu z določi 
ZVolK8 moramo pri organizatorjih, ki niso upravičeni do povrnitve stroškov volim 
kampanje, preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
• ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 
• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni. 

g 
Pri izvedbi revizije smo imeli omejitev pri obsegu preveijanja, ki izhaja iz določila ZVolK , 
da je poročilo o poslovanju na računu organizatoija volilne kampanje, s katerega je prenese 
sredstva na posebni račun za volilno kampanjo, omejeno na obdobje šestih mesecev pre 

dnevom glasovanja. 

Zaradi navedene omejitve ne moremo v celoti potrditi poročila, oziroma potrditi, da so bila 
vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bih VS1 

stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost 
zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator računskemu sodišču ni predložil poročila o volilni kampanji v predpisanem roku> 
to je 30 dni po dnevu glasovanja1 . Predložil ga je 23. 8. 2004, kar je enainštirideset dni 
prepozno. Poročilo je bilo izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih m 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo". V poročilu je organizator izkazal, da sredstev za 
volilno kampanjo ni niti zbral niti porabil. Vse postavke v predloženem poročilu so 
izkazovale vrednost nič. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti trditve iz poročila o volilni kampanji smo ugotovili, da 
organizator sredstev za volilno kampanjo ni zbral niti porabil, kar je v poročilu pravilno izkazal, 
zvezi z volilno kampanjo je organizator imel le stroške zaradi odprtja in zaprtja posebnega računa, 
kar pa ZVolK12 ne šteje med stroške, potrebne za izvedbo volilne kampanje. Stroški storitev 
banke so pri tem zanemarljivi. 

8 Drugi odstavek 24.a člena in 24.b člen ZVolK. 
' 19. čien ZVolK. 
1019. člen ZVolK. 
" Uradni list RS, št. 39/97. 
12 17.a člen ZVolK. 
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3- mnenje 

y °kviru omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja volilne 
Spanje za listo kandidatov SEG - Stranke ekoloških gibanj Slovenije za poslance iz 

. Publike Slovenije v Evropski parlament, in sicer tako, da smo preverili pravilnost 
kovanja zbranih in porabljenih sredstev v zaključnem poročilu o volilni kampanji. 

^evidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
12vajanje revizij13. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
Posojanje podatkov o volilni kampanji ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Revizijo 
Sm° izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pri 
Preveijanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

^•1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

^ključno poročilo Stranke ekoloških gibanj Slovenije o volilni kampanji za listo kandidatov 

j Stranke ekoloških gibanj Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 
I* T^ent v vseh pomembnih pogledih pravilno izkazuje, da organizator v času trajanja 

ne kampanje ni zbral in ni porabil nobenih sredstev za volilno kampanjo (pozitivno 
Mnenje). 

j^e bi izrazili pridržek opozarjamo, da je organizator volilne kampanje osemnajst dni 
Pozno odprl posebni račun za volilno kampanjo in zamudil rok za predložitev zaključnega 

r°Čila o volilni kampanji računskemu sodišču za enainštirideset dni. 

^ravni pouk 

Te 
?.a P°ročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
lsči ali drugimi državnimi organi. 

'9°r Šoltes, l.r., 
"neralni državni revizor 

Uradni list RS, št. 41/01. 
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Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 

(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

SSN STRANKE SLOVENSKEGA NARODA 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

Številka: 1217-12/2004-12 

Ljubljana, 23. novembra 2004 
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*• UVOD 

^iz'jo pravilnosti financiranja volilne kampanje SSN Stranke slovenskega naroda za 

Zak31106 'Z ^■ePu'5^ke Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, ona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz 
^ Publike Slovenije v Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in programa dela 

S /Rvanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. 
eP o izvedbi revizije4 je bil izdan 13. 7. 2004. 

Predstavitev revidiranca 

volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
°nitost izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov Stranke slovenskega naroda 

Poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament SSN Stranka slovenskega naroda. 

^ganizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 

von^
nih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 

kga110,kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 

v^tor je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
no kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je SSN Stranka slovenskega naroda 

Pra 22. 4. 2004 pri SKB d. d., Enota Maribor, zapreti7 pa gaje morala najkasneje v treh 

k Cl" Po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila o volilni 
P^ji. Stranka je račun zaprla 17. 8. 2004. 

Zgovorna oseba organizatoija je bil Rudolf Lesjak, član Stranke slovenskega naroda. 

^redstavitev revizije 

revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

Poizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo) in 

Preizkus pravilnosti zbiranja in uporabe sredstev za volilno kampanjo. 

met revizije je bilo zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev iz 
Sl0^*e Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je SSN Stranka 

enskega naroda, kot organizator, predložila računskemu sodišču 20. 7. 2004. 

2 list RS, št. 62/94 in 17/97. 
3 št ■»! list RS'št-40/04- 
4. • -J 104-1/2004-13, z dne 26. 5. 2004. 
5 2*! 12/2004-3. 
'lR ZVo,K- 
' 18 />!en (najkasneje 29. 4.2004). ' 'en ZVolK (do vključno 12. 9. 2004). 
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Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki jo določa ZVolK in ki daje ra^ ^ 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Težišče revizije je ^ 
preveijanju pravilnosti izkazanih zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo. _ 
smo upoštevali določila omenjenega zakona glede obsega preveijanja. V skladu z vQjj|ne 

ZVolK8 moramo pri organizatorjih, ki niso upravičeni do povrnitve stroškov 
kampanje, preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 

ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 

• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni. 

Pri izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz nasled j 
določil ZVolK: d 

• poročilo o volilni kampanji9 mora organizator oddati računskemu sodišču dva rneseCa.||u 0 

obveznim zaprtjem posebnega računa za volilno kampanjo10, pri tem pa mora v P°r°o|jjn0 

volilni kampanji med drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za ^ Q 

kampanjo; organizator lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji por 
volilni kampanji; 

• poročilo o poslovanju na računu organizatora, s katerega je prenesel sredstva napo^ 
račun za volilno kampanjo11, je omejeno na obdobje šestih mesecev pred 
glasovanja. 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih 
poročilu, oziroma potrditi, da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, z 
posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega 
Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator računskemu sodišču ni predložil poročila o volilni kampanji v predpisane®^eII1 

to je 30 dni po dnevu glasovanja12. Predložil gaje kasneje, in sicer 20. 7. 2004, kar je 
dni prepozno. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2)- l

yQ\[\no 
je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
kampanjo13. V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 45.000 to J ^ 
porabljena sredstva v znesku 39.960 tolaijev. Do roka oddaje poročila je organizator z 
potrebna sredstva za kritje stroškov volilne kampanje. 

* Drugi odstavek 24.a Člena in 24.b Člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
11 19. Člen ZVolK. 
12 19. člen ZVolK. 
" Uradni list RS, št. 39/97. 
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^abela 1 prikazuje izkazane zneske v poročilu in potijene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
1 in2-2 tega poročila. 

^abela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 

Opis postavke 

0) 

kupna visina zbranih sredstev za volilno kampanjo 

karnp^ V'^'na Porab'jenih sredstev za volilno 

45.000 

39.960 

trik')na V'5'na PreJet'h prispevkov, ki presegajo 
7„ ,ra!no P°vprečno mesečno plačo na delavca v RS a tn letn 
^upna viSina odobrenih posojil, ki presegajo 
„ ra'no Povprečno mesečno plačo na delavca v RS 

'o leto 
Sku, 
5 eseg& znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 

Pni znesek odloženih plačil, če višina plačila 

30 dni 
Vir; • vključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

v tolarjih 
Izkazani Vsota Vsota Potrjeni 
znesev precenitev podcenitev znesek poročilu 

(2) (3) (4) (5=3-4) (6 = 2 (5 = 3-4) (6 = 2-5) 

45.000 

39.960 

0 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zb rana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah14 

J* nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 
Prostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

„ °^lna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
eJ° presegati desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
eklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 

Sanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
, ni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 

adu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 

j sPevk°v državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
v Pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

^ganizator je v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 45.000 tolarjev s 
Popevki fizičnih oseb. 

ravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo pottjevali s 
Sudovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, preveritvijo obračunanih 

z ri , tov 'n oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sredstev določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

Uradni list RS, 5t. 62/94, 13/98, 1/99, 70/00, 51/02 in 94/02. 
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Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za v0 ! n 

kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje vo i 
kampanje in zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 45.000 tolarjev. 

2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kamp^J2' 
vključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziro 
prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času M ^ 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje . To so vsa P0'1 ] ^ 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivatl 

odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

• volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
• plakatiranje in 
• predvolilni shodi. 

Časovno so stroški vezani na obdobje volilne kampanje16, ki se lahko začne najprej 30 dn 
pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasov 

Volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se 
lahko začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje17, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje z3 'lS 

kandidatov, ZVolK uvršča: 

• stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
• stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
• stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 5-i:a 

• stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se P° 
neposredno volivcem. 

Pri preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanj® 
preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vkJ ^ 
s popusti ali oprostitvami plačil preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ^ 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 39.960 tolaO 
za tiskanje letakov. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za v0!'.j"e 

kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno porabil sredstva za financiranje v 
kampanje in porabljena sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 39.960 tolaijev. 

13 1. člen ZVolK. 
16 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
17 17.a člen ZVolK. 
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3- Mnenje 

0mejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja volilne 
y p pailJe 23 listo kandidatov Stranke slovenskega naroda za poslance iz Republike Slovenije 

j ' P^lament, katere organizator je bila SSN Stranka slovenskega naroda, in sicer 
2bira a Smo Preverili pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev ter pravilnost Ja m porabe sredstev za volilno kampanjo. 

Revidiran • 
izva' • Smo 'zvec^i v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
Preso' Je rev'z^ • Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
reviTi'3?- P°datkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
0lTl ■ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 

ne pristojnosti pri preveijanju zbranih in porabljenih sredstev kot izhaja iz točke 1.2. 

3.1 ]y« eDje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

ŠSfno Poročilo SSN Stranke slovenskega naroda o volilni kampanji za listo kandidatov 
p°rtle 

e ^venskega naroda za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v vseh 
.nih pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno 

, je v skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
za volilno kampanjo {pozitivno mnenje). 

3.2 ]yt nenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

SSN i 
Stra^ anka slovenskega naroda kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 

2004 -C s'0Venskega naroda za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 
fi&anJ-C P° našem n111611]11 v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, 

volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

Ne (ja w: • 
Ptedlo? 1Zrazili pridržek opozarjamo, da je organizator volilne kampanje zamudil rok za ev zaključnega poročila o volilni kampanji računskemu sodišču za sedem dni. 

Pravni pouk 

Te 

s°diŠč^°r0Čila na podlagi tretJe8a odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 1 ali drugimi državnimi organi. 

š°|tes_ | r _ 
6ralni državni revizor 

1,1 RS, št. 41/01. 
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Vtilo 

"SPREMEMBI sestave delovnega 

iflESA državnega zdora 

0r za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

^fcl2B0R 
Bl'KE SLOVENIJE 

LjUb'iana. 26.11.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 7 
  

DELOVNO TELO ODBOR ZA DELO,DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN INVALIDE 

 POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

   NOVI ČLAN MIRO PETEK 

DOSEDANJI ČLAN STANE PAJK 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 25.11.2004 
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B  Poštna številka: 
Se: 

"C"a s'evilka  

S°cAM 
IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

°čnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

X: 

His 

§?r°ci|njc 

V* na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
c 

4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

0rocevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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