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Poročevalec
Kdor se danes poglobljeno loteva ocenjevanja delegatskega sistema, ali kdor le mimogrede potoži nad težavami
našega delegatskega vsakdana, vsakdo se nujno ustavi
med drugim tudi ob vprašanjih, ki zadevajo delegatsko
obveščanje in obveščenost: njun obseg in kakovost ter s
tem tudi našo posamično in skupno informacijsko pismenost. Sicer pa je bilo že na samih začetkih oblikovanja
delegatskega sistema načelno kaj hitro jasno, da zahteva
delegatski skupščinski sistem, ki začenja v delegacijah
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in seže
do zborov Skupščine SFRJ. delegatski naravi sprejemanja
družbenih odločitev prilagojen informacijski sistem; z uveljavljanjem delegatskega sistema v družbeni praksi pa se
je ta zahteva vsak dan znova in vsakič v zahtevnejši obliki
potrjevala.
Da bi izpolnile vsaj del teh zahtev, so skupščine družbenopolitičnih skupnosti na vseh ravneh začele izdajati
posebna delegatska glasila. Pri Skupščini SR Slovenije je
27. 1. 1975 izšla prva številka POROČEVALCA. Danes, ob
njegovi desetletnici, naj bi govorili predvsem o tem, koliko
je pripomogel, da bi naše skupščinsko delegatsko odločanje bilo čim boljše, koliko smo tudi z njim izpolnili tisti del
nalog, ki jih je kot nujne pogoje za učinkovitejše uveljavljanje delegatskega sistema sprejela Skupščina SR Slovenije.
In katere so bile te naloge? Kako smo jih uresničevali?
• Poročevalec, (ki ga tiskamo v 18.000 izvodih, po dogovoru in glede na teme pa precej več. tudi do 45.000, in ki
pride v sleherno temeljno delovno in življenjsko celico in k
vsem tistim družbenim subjektom, ki sodelujejo pri sprejemanju družbenih odločitev v SRS). bo v celoti prinašal vsa
za odločanje v Skupščini SR Slovenije bistvena gradiva.
To nalogo Poročevalec zadnja leta vse dosledneje uresničuje. Pa ne le za odločanje v Skupščini SR Slovenije.
Tudi za odločanje v zborih Skupščine SFRJ, kajti Poročevalec je po dogovoru iz marca 1975 skupno glasilo Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ.
• Poročevalec naj v času. ko tečejo aktivnosti v pripravah
na odločanje, prispeva k medsebojnemu obveščanju delegacij in delegatov o njihovih stališčih, predlogih, amandmajih, kar bi prispevalo k boljšemu medsebojnemu pozna* ■
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vanju in razumevanju; zlasti pa tudi o stališčih in predlogih
družbenopolitičnih organizacij, družbenih svetov, Gospodarske zbornice itd., da bi prišli do najboljših možnih
skupnih rešitev.
Tej nalogi smo le delno kos. Odvisna je od tega, ali v
posameznih organizacijah in institucijah pravočasno oblikujejo stališča, predloge, mnenja, ki so pomembna za
odločanje in bi jih bilo treba imeti v mislih že, ko v delegacijah TSOS oz. v skupinah delegatov oblikujemo usmeritve za švoje delegate v zborih Skupščine SR Slovenije.
Odvisna pa je tudi od tega, ali se pravočasno in po načrtu
odvijajo aktivnosti v delovnih telesih zborov in Skupščine
SR Slovenije, v delegacijah in v skupinah delegatov. Vsa ta
aktivnost pa zahteva svoj čas, načrtno in usklajeno delo
vsqh in naše dosledno vztrajanje pri že dogovorjenih
usmeritvah.
0 Poročevalec naj bi v procesu oblikovanja skupščinskih
odločitev objavljal tudi razne druge pomembne informacije in dokumentacijsko gradivo.
Čeprav je bil lansko pomlad v ta namen sprejet dogovor
o sodelovanju pri izdajanju »Informacij o gradivih« med
organi, organizacijami in skupnostmi na ravni republike,
se ga nekateri udeleženci ne držijo, s tem pa se postavlja
vprašanje smiselnosti takšne priloge Poročevalca, zato bo
to vprašanje potrebno razčistiti in doreči!
• Poročevalec naj bi bil, vsaj na temeljnih točkah programa dela zborov Skupščine SR Slovenije, povezan in
usklajen z vsemi sredstvi javnega obveščanja. Njegova
vsebina naj bi našla svoj odraz tudi v njih, in obratno:
njihove posamezne pobude, predloge in mnenja,
pomembna za skupščinsko odločanje, v sintetični obliki
tudi v njem.
Prizadevanja gredo v tej smeri. Vsaj prvi del te naloge se
je od še vedno prevladujočih osrednjih medijev kot so
dnevni tisk, radio in televizija, v dobršnemu delu razširil
tudi na pokrajinska in tovarniška glasila.
In nazadnje: čeprav je od uredništva in uredniškega
odbora Poročevalca pravzaprav malo odvisno, kakšen bo
njegov obseg in kakšna bo kakovost njegovih prispevkov,
prvega namreč determinirajo programi dela zborov skupščine, kakovost prispevkov pa je zlasti odvisna od ustvar-
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju
informacijskih sistemov za podporo odločanju v SR Sloveniji
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jalne sposobnosti in doslednosti njihovih predlagateljev,
pa je mogoče z nekaterimi potezami prinjegovem urejanju
vendarle doseči, da bi postal čim boljjirilagojen tistim, ki
jim je namenjen. Prav v tej zvezi je bilo zadnje čase danih
več pobud in predlogov, ki jih bomo upoštevali, ali povedali, kakšne so ovire, da jih ni mogoče v celoti upoštevati.
Najpomembnejši pogoj, da bi Poročevalec izpolnil
večino nalog, ki so naslovljene nanj, in tudi večino pobud
delegatov glede njegovega urejanja, je realno programiranje dela, manjši obseg sej zborov, bolj poredka zasedanja,
načrtno in usklajeno delo vseh, ki sodelujejo pri sprejemanju skupščinskih odločitev!

Moj prispevek je želel biti slavnosten, kot se ob jubilejih
spodobi, pa je prevladal njegov delovni značaj. Tudi
prav?! Hvala vsem. ki ste skozi desetletje sooblikovali
njegovo vsebino in podobo: hvala vsem. ki ga prebirate in
si z njegovo pomočjo - tako upam - oblikujete svoje
stališče in poglede na vsa tista pomembna vprašanja
današnjega časa. o katerih odločajo delegati v Skupščini
SR Slovenije in tudi v Skupščini SFRJ.
Silva Jereb
predsednica uredniškega odbora
Poročevalec

IZ RAZPRAV*V TELESIH SKUPŠČINE SR!
MNENJE
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR
Slovenije k delegatski pobudi Skupščini občine Ravne na Koroškem v zvezi s
problematiko financiranja dejavnosti cestnega gospodarstva v SR Sloveniji
Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj je na seji dne
16. januarja 1985 obravnaval: delegatsko
pobudo Skupščine občine Ravne na Koroškem: stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do te pobude in pobude skupin delegatov Skupščine mesta
Maribor: ter odgovor skupine delegatov
za delegiranje v Zbor občin iz občine
Ravne na Koroškem na to stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
V svojem odgovoru skupina delegatov
iz občine Ravne na Koroškem navaja, da
ni zadovoljna z odgovorom in stališči
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
do tega vprašanja. V nadaljevanju skupina z nekaterimi podatki ilustrira težak
finančni položaj cestnega gospodarstva,
ki se iz leta v leto poslabšuje. To se kaže
predvsem pri sredstvih Skupnosti za ceste SR Slovenije, ki so realno vedno
manjša, saj so močno obremenjena s
plačevanjem anuitet za najete tuje kredite in tečajnimi razlikami, ki nastajajo na
tej osnovi. Predstavnik Skupščine občine
Ravne na Koroškem je na seji dodatno
pojasnil, da so z delegatsko pobudo hoteli opozoriti na kritično stanje v cestnem
gospodarstvu, ki ga ni mogoče razrešiti
le v okviru Skupnosti za ceste Slovenije,
zato terja širšo obravnavo v Skupščini SR
Slovenije.
Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije je dopolnil stališče Izvršnega sveta z nekaterimi novimi podatki o
gibanju sredstev, namenjenih za dejavnost cestnega gospodarstva. Delež sredstev, namenjenih za vzdrževanje in modernizacijo cest v ceni bencina se je
medtem povečal, zadnje podražitve naftnih derivatov pa ponovno relativno
zmanjšujejo ta delež. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ponovno predlagal Zveznemu Izvršnemu svetu, da v
strukturi cene bencina poveča delež, namenjen za vzdrževanje in modernizacijo
cestne infrastrukture.
Predstavnik Skupnosti za ceste Slove-

nije je dopolnil oceno o kritičnem stanju
v cestnem gospodarstvu, ki je bolj ali
manj enotna v republiki in se v tem delu
sklada z oceno predlagatelja pobude. Po
mednarodno sprejetih strokovnih merilih
je potrebno cestno omrežje obnoviti približno na 10 let. V Sloveniji pa smo v
preteklosti zamujali z redno obnovo cestnega omrežja, kar nas je, skupaj z velikimi obveznostmi za najete tuje kredite,
pgptavilo v nezavidljiv položaj že pri vzdrževanju obstoječega cestnega omrežja.
V Sloveniji praktično ni prometne smeri,
na kateri ne bi bilo odsekov, ki so potrebni temeljite obnove. Sredstva skupnosti
za ceste pa zadostujejo komaj za takšno
vzdrževanje cest, ki omogoča le kolikor
toliko varno odvijanje prometa, za temeIjitejšo obnovo pa ni sredstev. V težkem
materialnem položaju so tudi cestna
podjetja, kar se kaže predvsem v pomanjkanju in zastarelosti osnovne mehanizacije. Brez večjih vlaganj v opremo podjetij za vzdrževanje in varstvo cest, bo stanje čez nekaj let takšno, da bo ogrožalo,
posebno v zimskem času, celo normalno
odvijanje prometa.
Člani odbora so v razpravi podprli pobudo skupine delegatov iz občine Ravne
na Koroškem, ki predvsem opozarja na
kritično stanje cestne infrastrukture v SR
Sloveniji. Poudarili so, da se še premalo
zavedamo pomena prometne infrastrukture kot sestavnega dela gospodarske infrastrukture in s tem možnosti razvoja
gospodarstva v celoti. Ceste imajo velik
vpliv zlasti na možnosti za razvoj turizma
in na vključenost Slovenije v mednarodne prometne tokove, kjer že zamujamo.
Vse to kaže na velik pomen tega dela
gospodarstva, zato je zaskrbljujoče, da
še nimamo jasno izdelanih programov
možnosti razvoja prometne infrastrukture v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. Vendar pa v tem trenutku, po mnenju članov
odbora, razprave o teh vprašanjih v Skupščini ne bi dale pričakovanih rezultatov,
zato odbor predlaga, da naj se razprave o

tem opravijo v okviru priprav in sprejemanja planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. Za kvalitetne
razprave, ki naj dajo tudi usmeritve za
naslednje obdobje, so namreč potrebne
kvalitetne strokovne podlage, ki se pripravljajo v tem okviru. Takrat bo tudi
mogoče prometno infrastrukturo obravnavati celovito: tako cestno in železniško
kot letališko in luško: ter v povezavi z
razvojem gospodarske infrastrukture v
celoti. Počakati pa bo potrebno tudi na
sistemske rešitve glede najemanja finančnih kreditov za infrastrukturne objekte,
ki bi se konvertirali v dinarje s tem, da bi
tečajne razlike bremenile uporabnike deviz: ter rešitve glede pokrivanja zatečenih
tečajnih razlik, ki bodo sprejete na ravni
Jugoslavije. Vse te okoliščine pa bodo
vplivale tudi na položaj cestnega gospodarstva, zato je predlog, da se ta vprašanja obravnavajo v okviru sprejemanja
planskih dokumetnov, utemeljen tudi s
tega vidika.
Ne glede na to pa je potrebno sprejemati tudi kratkoročne ukrepe za izboljšanje finančnega položaja cestnega gospodarstva. Predvsem si je potrebno prizadevati, da bi se povečal delež sredstev za
obnovo in modernizacijo cest v ceni bencina. Ob tem odbor tudi predlaga, da se v
Skupščini SR Slovenije opravi posebna
razprava o naftnem gospodarstvu v Jugoslaviji, predvsem o oblikovanju cen
naftnih derivatov in njihovi delitvi. Takšna razprava naj bi služila oblikovanju stališč o teh vprašanjih za delegate iz SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
it it *
Odbor predlaga, da se mnenje odbora
k delegatski pobudi skupine delegatov za
delegiranje v Zbor občin z občine Ravne
na Koroškem, objavi v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije.
poročevalec
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 45. seji dne 17.
1. 1985 določil besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH OBČANOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke.

1. člen
V zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 44/82) se
drugi odstavek 4. člena črta.

6. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedama »celotnem
prihodku« doda vejica in beseda »dohodku«.

2. člen
Besedilo 10. točke 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. posebnih plačil in nagrad, ki jih prejmajo kot delavci za
izum, tehnično izboljšavo ali koristen predlog, na podlagi
samoupravnega splošnega akta organizacije združenega
dela, v kateri je bil izum, tehnična izboljšava ali koristen
predlog ustvarjen.
Za 12. točko se dodajo nove 13., 14., 15. in 16. točka, ki se
glasijo:
»13. osebnih dohodkov delavcev v invalidskih delavnicah za
poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
14. osebnih dohodkov delavcev v jamskih kopih;
15. prejemkov za delo med rehabilitacijo16. dela osebnega dohodka, ki ga delavci dajejo za odstranjevanje posledic elementarnih nesreč.«
Sedanja 13. točka postane 17. točka.

7. člen
V prvem odstavku 30. člena se za 1. točko doda nova 2.
točka, ki se glasi:
»2. davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti.«
Sedanja 2. do 9. točka postanejo 3. do 10. točka.
Sedanja 4. točka, kf postane nova 5. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»5. davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav.«
Drugi odstavek se črta.

3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostojno z osebnim
delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina
občanov, in delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno
opravljajo poklicno dejavnost, ali z osebnim delom samostojno kot poklic dosegajo dohodke iz avtorskih pravic in se
jim odmerja davek po dejanskem dohodku, plačujejo od
osebnega dohodka davek od osebnega dohodka, kot ga
plačujejo delavci v združenem delu.«
Drugi odstavek se črta.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S predpisi družbenopolitičnih skupnosti se lahko določi,
da imajo predpisi o osnovah in stopnjah davkov učinek za
nazaj, če so za zavezanca ugodnejši.«
5. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovne knjige oziroma evidence morajo voditi kmetje,
delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, delovni
ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno
dejavnost in delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno
kot poklic dosegajo dohodke iz avtorskih pravic, če se jim
odmerja davek po dejanskem dohodku.«
Drugi odstavek se črta.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Republiška uprava za družbene prihodke predpiše vrste in
način vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc. Vrsta in način
vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc sta lahko različni
glede na obseg poslovanja, dejavnost ali poklic zavezancev «
poročevalec

8. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je:
- delavec, ki dosega osebne dohodke iz delovnega razmerja,
- delovni človek, ki dosega osebni dohodek s samostojnim
opravljanjem kmetijske, gospodarske ali druge dejavnosti z
osebnim delom z delovnimi sredstvi v lastni občanov, s samostojnim opravljanjem poklicne dejavnosti, oziroma z osebnim
delom samostojno kot poklic dosega dohodke iz avtorskih
pravic, in se mu ugotavlja osebni dohodek.
Za delavca, ki dosega osebni dohodek po prvi alinei tega
člena, se šteje tudi:
- delavec, ki v SR Slobeniji dosega osebni dohodek pri tuji
fizični ali civilno pravni osebi,
- delavec, ki dosega osebni dohodek z delom v jugoslovanskem predstavništvu, poslovni ali delovni enoti, ki jo v tujini
ustanovi organizacija združenega dela, če s sporazumom o
izogibanju dvojnemu obdavčenju, sklenjenem z državo, v
kateri je jugoslovansko predstavništvo, poslovna ali delovna
enota, ni drugače določeno.
- delavec, ki je v SR Sloveniji zaposlen pri tujem konzularnem predstavništvu, pri tuji ali mednarodni organizaciji.
- tuj državljan, ki dosega osebni dohodek z delom v SR
Sloveniji.«
9. člen
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davčna osnova za davek od osebnega dohodka delavcev
je:
- vsak posamezen prejemek, ki se po predpisih o delovnih
razmerjih šteje za osebni dohodek iz delovnega razmerja,
- osebni dohodek, ki ga delovni človek doseže s samostojnim opravljanjem dejavnosti, v višini, od katere obračunava
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- osebni dohodek delavca, ki dela v jugoslovanskem predstavništvu, poslovni ali delovni enoti v višini, kot bi ga za
enaka ali podobna dela dobival v Jugoslaviji,
- osebni dohodek, ki ga delavec v SR Sloveniji doseže z
delom pri tujem konzularnem predstavništvu, pri tuji ali mednarodni organizaciji,
3

- osebni dohodek, ki ga tuj državljan doseže z delom na
ozemlju SR Slovenije.«
10. člen
Prvi odstavek 34. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Stopnje davka od osebnega dohodka delavcev so proporcionalne in so lahko določene različno za osebne dohodke,
dosežene v SR Sloveniji in v tujini.«
11. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občanu, ki je zaposlen pri jugoslovanskem predstavništvu, poslovni ali delovni enoti, ki jo ustanovi organizacija
združenega 'dela v tujini, se obračunani znesek davka od
osebnega dohodka delavcev zmanjša za davek, ki je bil od
tega osebnega dohodka plačan v tujini.«
12. člen
Besedilo 36. člena se črta.
13. člen
Za 41. členom se doda novo podpoglavje »2. Davek od
dohodka iz kmetijske dejavnosti« z novimi 41. a do 41. af
členi, ki se glasijo:
»2. DAVEK OD DOHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOST!
41. a člen
Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: davek iz kmetijstva) je delovni človek, ki
dosega dohodek z opravljanjem kmetijske dejavnosti kot lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča, ki je vpisan v katastrskem operatu po stanju na dan 1. decembra pred
letom, za katero se davek odmerja.
Ne 'glede na določbo prejšnjega odstavka je zavezanec za
davek iz kmetijstva tudi delovni človek, ki dosega dohodek s
kmetijsko proizvodnjo iz 41. člena tega zakona.
Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in
tudi ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva
odmeri uporabniku zemljišča.
»
Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijs#*a. ki
-nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja naslednjegaleta.
če so na predpisan način priglašene v roku, ki ga določajo
predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra.
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je
dolžan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti davčni
organ tudi v primerih, ko te do 1. decembra tekočega leta še
niso bile izvedene v katastrskem operatu.
41. b člen
Če sestavlja več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali
uživalcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je davčni zavezanec praviloma eden izmed polnoletnih članov kot predstavnik gospodinjstva.
41. c člen
Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zavezanec z določenimi kmetijskimi proizvodnjami, ki niso, ali so le v manjšem
obsegu vezane na obdelavo zemljišč, in če presega določen
znesek dohodka, se ugotavlja po dejanskem dohodku.
Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zavezanec s kmetijsko
proizvodnjo, vezano na obdelavo zemljišč, se ugotavlja po
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.
41. č člen
Dejanski dohodek se v smislu prvega odstavka prejšnjega
člena tega zakona ugotavlja zavezancem, ki dosegajo
dohodke z naslednjimi vrstami kmetijske proizvodnje:
1. z rejo perutnine, če celotni prihodek presega 4.000.000
dinarjev:
2. s pitanjem govedi in prašičev na industrijski način, ki ni
vezano na doma pridelano krmo, kot tudi v primerih, ko
dokupljena krmila industrijskega izvora presegajo 50%
skupne porabe krme glede na normative, ki jih določi Republiški komite za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano, če celotni
prihodek presega 4.000.000 dinarjev;
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3. s farmsko rejo drugih živali, ki jih določi občinska skupščina. če celotni prihodek presega 4.000.000 dinarjev:
4. z drevesničarstvom in trsničarstvom. specializirano proizvodnjo sadja, jagodičevja. vrtnin, cvetja in drugih vrst rastlinske proizvodnje, ki jih določi občinska skupščina, če
celotni prihodek presega 2.000.000 dinarjev.
Dejanski dohodek se ugotavlja zavezancem, ki dosegajo
dohodek iz več vrst kmetijske proizvodnje iz prejšnjega
odstavka, če skupni celotni prihodek presega 6.000.000 dinarjev.
Zneski celotnega prihodka iz prvega odstavka tega člena se
valorizirajo v skladu s porastom cen kmetijskih proizvodov, če
porast cen teh proizvodov presega 10%. Valorizacijski količnik ugotovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vsako leto
najkasneje do meseca oktobra.
Občinska skupščina lahko odloči, da se zavezancem, ki
dosegajo dohodke iz vrst kmetijske proizvodnje, ki ni vezana
na obdelavo zemljišč, ugotavlja dejanski dohodek tudi v primeru. ko celotni prihodek ne dosega zneska, določenega v
prvem odstavku tega člena.
41. d člen
Osnova za davek iz kmetijstva, ki se odmerja po dejanskem
dohodku, je ostanek čistega dohodka iz kmetijske dejavnosti
zavezanca.
Ostanek čistega dohodka se ugotovi tako. da se:
1. celotni prihodek, dosežen s kmetijsko proizvodnjo
zmanjša za materialne stroške in amortizacijo:
g. ugotovljeni dohodek zmanjša za zakonske in pogodbene
obveznosti ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka:
3. tako ugotovljeni čisti dohodek se zmanjša za:
- osebni dohodek, v višini 70% letnega poprečnega čistega
osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji v letu. za katero se
davek odmerja, davek in prispevke iz osebnega dohodka
zavezanca in nadomestilo osebnega dohodka, če je zaposlen
na kmetiji in je na tej-osnovi pokojninsko in invalidsko zavarovan.
- osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov
delavcev, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju.
- letni znesek bruto zavarovalne osnove zakonca in drugih
članov kmečkega gospodarstva, če so zaposleni na kmetiji in
so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov. doseženih z opravljanjem dejavnosti, določenih v 41. č
členu tega zakona.
- sredstva skupne porabe družinskih članov in delavcev ter
za regres za letni dopust za zavezanca v višini in pogojih ter
merilih, ki veljajo za delavce v organizacijah združeneg^dela
na področju kmetijstva:
V primerih, ko zavezanec ne opravlja dejavnosti vse leto
oziroma je upravičen do nadomestila osebnega dohodka, se
odstotek poprečnega čistega osebnega dohodka iz prve alinee preračuna na čas opravljanja dejavnosti.
4. po izvedeni razporeditvi čistega dohodka predstavlja
preostali znesek ostanek čistega dohodka.
Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka se amortizacija in
materialni stroški upoštevajo v sorazmernem delu. ki odpade
na celotni ustvarjeni prihodek.
Za celotni prihodek se šteje skupen znesek plačil za prodane kmetijske proizvode in storitve v koledarskem letu
(plačana realizacija) ter dohodek, dosežen na podlagi združevanja dela in sredstev, in na podlagi poslovnega sodelovanja.
Izjemoma se za celotni prihodek šteje prihodek, dosežen z
blagovno proizvodnjo (fakturirana realizacija), če to zavezanec zahteva v letni napovedi. Pri prehodu iz plačane na
fakturirano realizacijo, se v celotni prihodek všteva tudi fakturirani celotni prihodek, ki v preteklem letu ni bil plačan. Pri
prehodu iz fakturirane na plačano realizacijo se v celotni
prihodek ne vštevajo plačila, vključena v fakturirani celotni
prihodek preteklega leta.
41. e člen
V primerih, ko se dohodek iz kmetijstva ugotavlja po dejanskem dohodku, se iz katastrskega dohodka izloča celotni ali
sorazmerni del katastrskega dohodka tistih kmetijskih
površin, katerih pridelki so udeleženi v proizvodnji, za katero
se ugotavlja dejanski dohodek. Če je bil davek ali druge
obveznosti iz kmetijstva od kmetijskih površin, katerih katastrski dohodek se izloča iz skupnega katastrskega dohodka
poročevalec

že odmerjen, se sorazmerni del davka in druge obveznosti, ki
odpadejo na te površine, odpiše.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
izda v soglasju z Republiško upravo za družbene prihodke
navodilo o obsegu in načtnu izločanja kmetijskih površin iz
katastrskega dohodka.
41. f člen
Za materialne stroške štejejo stroški, ki so bili nujno
potrebni za ustvaritev celotnega prihodka, in to:
1. izdatki za porabljeni reprodukcijski material, pomožni
material, drobni
inventar in embalažo;
2. izdatk1 za porabljeno energijo in kurjavo;
3. izdatki za občasna in začasna dela, če so bili glede na
specifičnost kmetijske proizvodnje potrebni in če je bil plačan
davek po odbitku po stopnji, ki jo določi občinska skupščina;
4. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev zaradi zagotavljanja njihovega tekočega delovanja, razen izdatkov, ki so po
predpisih, ki veljajo za temeljne organizacije združenega dela,
izdatki investicijskega vzdrževanja;
5.izdatki za stroške zavezanca in delavcev v zvezi z deli
opravljenimi izven območja občine, po izdanem potnem
nalogu v višini, ki veljajo za delavce v organizacijah združenega dela na področju kmetijstva, kot so:
- dnevnice ža službena potovanja,
- povračila prevoznih stroškov in za prenočišče na službenem potovanju;
6. izdatki za zakupnino za poslovni prostor v tuji zgradbi, za
zemljišče, ki se uporablja za opravljanje kmetijske dejavnosti,
in za najemnino za opremo;
7. izdatki v zvezi s prodajo proizvodov in za transportne
stroške, ki so bili potrebni pri opravljanju dejavnosti;
8. plačane obresti od kreditov za obratna sredstva, prejetih
od bančnih organizacij, ter stroški zavarovanja teh kreditov;
9. izdatki za pisarniški material, poštne, telegrafske in telefonske storitve;
10. izdatki za sprotne potrebe varstva pri delu v zvezi z
opravljanjem dejavnosti;
11. izdatki za strokovno literaturo in časopise z družbenopolitično vsebino ter za stroške sodelovanja v organiziranih
oblikah strokovnega izpopolnjevanja v zvezi z opravljanjem
dejavnosti;
12. izdatki za stroške propagande, reklame, razstavljanja na
sejmih in razstavah;
13. izdatki za nagrade, izplačane v zvezi s praktičnim poukom oziroma opravljanjem delovne prakse;
14. izdatki za druge materialne stroške, ki so neogibno
potrebni za redno poslovanje, da se doseže celotni prihodek.
Vsi materialni stroški morajo biti posamično izkazani in
dokazani z dokumenti.
41. g člen
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti osnovnih
sredstev, povečane za stroške dostave in montaže. Za
osnovna sredstva, od katerih se obračunava amortizacija po
tem zakonu, štejejo:
- gradbeni objekti,
- oprema,
- dolgoletni nasadi,
- osnovna čreda.
Za osnovna sredstva ne šteje drobni inventar.
Amortizacija se prizna za osnovna sredstva, vpisana v evidenci osnovnih sredstev.
Pri obračunu amortizacije se upoštevajo osnovna sredstva,
ki jih zavezanec uporablja pri opravljanju dejavnosti, zaradi
katere je preuvrščen na obdavčitev po dejanskem dohodku.
Če ta osnovna sredstva uporablja zavezanec tudi za opravljanje dejavnosti, od katere je obdavčen po katastrskem
dohodku, ali za opravljanje druge gospodarske dejavnosti, se
pri obračunu amortizacije upošteva sorazmerni del.
Način vrednotenja osnovnih sredstev in stopnje amortizacije predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
«
41. h člen
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve v
smislu 2. točke 41. d člena tega zakona štejejo:
1. obveznosti za financiranje dejavnosti izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti ter
poročevalec

obveznosti, s katerimi se zagotavlja socialna varnost delavcev
in zavezanca, določene z zakoni, dogovori oziroma samoupravnimi sporazumi ter pogodbami, za katere zakon določa,
da se v temeljnih organizacijah združenega dela poravnavajo
iz dohodka;
2. članski prispevki;
*
3. izdatki za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito;
4. izdatki za humanitarne, kulturne in telesnokulturne
namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev do
višine, ki jo določi občinska skupščina v skladu z dogovorom
o usklajevanju davčne politike;
5. upravne takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti;
6. zavarovalne premije, plačane za:
- zavarovanje gradbenih objektov, opreme, kmetijskih
posevkov, dolgoletnih nasadov in živine,
- zavarovanje delavcev za primere nesreč pfi delu;
7. plačane obresti od kreditov za osnovna sredstva, prejetih
od bančnih organizacij, ter stroške zavarovanja teh kreditov;
8. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem terjatev iz naslova
opravljanja dejavnosti;
9. drugi izdatki za izpolnitev z zakonom določenih obveznosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo.
41. i člen
Zavezanci davka iz kmetijstva, ki se jim ugotavlja dejanski
dohodek, so dolžni voditi evidence, ki jih predpiše Republiška
uprava za družbene prihodke.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zavezanci, ki so vključeni v družbeno organizirano proizvodnjo,
dogovorijo z organizacijo združenega dela, da se celotni
prihodek in materialni stroški ugotavljajo na podlagi evidenc
organizacij združenega dela, s katerimi proizvodno sodelujejo.
Če davčni organ na podlagi zbranih podatkov ali ugotovitev, da evidence niso v redu in da podatki v njih niso verodostojni, spozna, da so podatki iz napovedi nepopolni ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi cenitve celotnega
prihodka in materialnih stroškov, oprte na podatke o načinu
in obsegu zavezančevega poslovanja in obsega zaposlovanja
delavcev ter na podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v
katerih zavezanec posluje, ali s primerjavo z drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. Pri cenitvi celotnega
prihodka in materialnih stroškov se lahko davčni organ opre
tudi na normativ porabe reprodukcijskega in drugega materiala, izračunan na podlagi podatkov organizacij združenega
dela, ki se ukvarjajo z enako vrsto kmetijske proizvodnje.
41. j člen
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po zagotovitvi
osebnih dohodkov delavcev in sredstev v višini letnega zneska bruto zavarovalne osnove zakonca in drugih članov kmečkega gospodarstva nameni za osebni dohodek zavezanca,
ne more biti nižji od osebnega dohodka, določenega v prvi
alinei 3. točke 41. d člena tega zakona.
41. k člen
Osnova za davek iz kmetijstva, ki se ne odmerja po dejanskem dohodku, je katastrski dohodek.
Osnova za davek iz kmetijstva, ki odpade na dohodek iz
gozda, je vrednost lesa, odkazanega za posek, skladno z
gozdnogospodarskim načrtom in dinamiko njegovega izvajanja. Davek se odmeri za leto, v katerem se mora posek izvršiti.
Davek se ne odmeri od lesa, odkazanega za drva, in tudi ne od
tistega dela lesa za neposredno lastno uporabo, ki je namenjen za gradnjo ali obnovo gospodarskih in stanovanjskih
poslopij kmečkega gospodarstva. Osnovo za odmero določi
davčni organ glede na količino lesa in del prodajne cene lesa,
ki pripada lastniku gozda. Podatke o količini in ceni lesa
sporoči davčnemu organu gozdnogospodarska organizacija.
41. I člen
Stopnje davka iz kmetijstva so proporcionalne.
Stopnje davka iz kmetijstva se lahko določijo različno za
zavezance, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot
kmetje, in za druge zavezance.
S

Stopnje davka iz kmetijstva, ki se odmerja po dejanskem
dohodku so lahko različne po vrstah dejavnosti ter glede na
pogoje gospodarjenja.
Občinska skupščina lahko predpiše različne stopnje davka
iz kmetijstva od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč za
posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne katastrske občine oziroma njihove dele.
Če je občinska skupščina predpisala različne stopnje
občinskega davka iz kmetijstva za posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne katastrske občine, se davek
odmeri po stopnji, ki velja za katastrsko občino, na katere
območju je zemljišče, če občinska skupščina ne določi
drugače.
41. m člen
Razdelitev območja občine na posamezne skupine katastrskih občin, ali na posamezne katastrske občine, za katere se
predpisujejo različne stopnje občinskega davka, je treba
izvršiti po enotnih merilih ob upoštevanju reliefa, kakovosti
tal, oddaljenosti in kupne moči tržišča ter oddaljenosti od
prometnih zvez, tako da se razvrstijo:
- v prvo skupino - ravna do blago nagnjena zemljišča, ki
dopuščajo uporabo težke mehanizacije in imajo dobre komunikacijske ter prav dobre tržne pogoje;
- v drugo skupino - blago valovita gričevnata zemljišča z
manjšimi nadmorskimi višinami, ki dopuščajo uporabo težje
mehanizacije in imajo razmeroma dobre tržne pogoje:
- v tretjo skupino - hriboviti predeli z večjimi višinami
naselij, ki dopuščajo uporabo lažje mehanizacije:
- v četrto skupino - gorati predeli.
Če so v predelih z ugodnim reliefom tla slabše kakovosti
(kamnita, preplitva, močvirna) ali slabši tržni pogoji, se katastrska občina razvrsti za eno od dve skupini nižje. Če niso vsa
zemljišča posamezne katastrske občine izenaičena glede
reliefa ali kakovosti tal, se razvrstijo v tisto kategorijo, v katero
spada večji del obdelovalnih površin.
Če so v posamezni skupini večje razlike glede reliefa zemljišča in tržnih pogojev, lahko občinska skupščina za del
katastrskih občin iste skupine določi posebne stopnje, vendar
v eni skupini lahko predpiše največ dve različni stopnji.
41. n člen
Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka
zemljišča, ki se da izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo, in
sicer ne glede na to, ali se v resnici tako izkorišča ali ne.
Davek iz kmetijstva se ne plačuje od katastrskega dohodka
zemljišča, ki ga je pristojni organ na podlagi zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo.
41. o člen
Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od:
1. zemljišč pod stavbami in dvorišč, če niso dana v zakup:
2. dvorišč cerkva,
3. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi,
objekti za potrebe splošne ljudske obrambe, obrambni, vrbni
in drugi zaščitni nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje, ki so
potrebne za obrambo pred poplavami in za osuševanje ali
namakanje.
Oprostitve iz. prejšnjega odstavka prenehajo, če se zemljišče neha uporabljati v namen, ki daje pravico do oprostitve.
Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora
davčni zavezanec naznaniti davčnemu organu.
41. p člen
Davka iz kmetijstva po katastrskem dohodku so začasno
oproščeni dohodki od zemljišč:
1. na katerih se zasadijo novi vinogradi;
2. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi dolgoletni
nasadi.
Navedene oprostitve se priznajo samo, če za kmetijstvo
pristojni občinski upravni organ ugotovi, da so bila dela
opravljena strokovno in skladno s programi razvoja kmetijstva
v SR Sloveniji oziroma občini.
Natančnejše določbe o tem, katera zemljišča se začasno
oproste davka po tem členu, pogoje za oprostitev ter čas
oprostitve, v mejah določenega roka predpišejo občinske
skupščine.
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Začasno oprostitev davka po tem členu uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnemu organu. Vlogo je treba
vložiti do konca leta. v katerem so nastali pogoji za oprostitev.
Če vloga ni pravočasno vložena! se oprostitev prizna šele od
1. januarja naslednjega leta. za pretekla leta pa se trajanje
oprostitve skrajša. Davčni organ odloči o zahtevi na podlagi
podatkov za kmetijstvo pristojnega občinskega upravnega
organa.
41. r člen
Davka iz kmetijstva so od katastrskega dohodka negozdnih
zemljišč oproščeni zavezanci, katerih letni katastrski dohodek
negozdnih zemljišč ne presega zneska, ki ga določi občinska
skupščina.
Davka iz kmetijstva so od dohodka negozdnih zemljišč
oproščeni zavezanci, ki so sami ali njihovi družinski člani
pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz
kmetijstva, če katastrski dohodek negozdnih zemljišč ne presega zneska, ki ga določi občinska skupščina.
Občinske skupščine lahko predpišejo oprostitve davka iz
kmetijstva od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč za
zavezance iz takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, ekonomski in prometni pogoji še posebno slabi, če skupni letni
katastrski dohodek negozdnih zemljišč teh zavezancev ne
presega zneska, ki ga določi občinska skupščina, in pod
pogojem, da je zemljišče obdelano v skladu z zakonom o
kmetijskih zemljiščih,.
41. s člen
Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zemljišče, ki ga je
zavezanec oddal družbenopravni osebi v zvezi z uveljavljanjem pravice do preživninskega varstva kmetov.
41. š člen
Zavezancem davka iz kmetijstva, vključenim v družbeno
organizirano proizvodnjo, ki sprejemajo in izpolnjujejo usmeritve setvenih planov občin, se glede na obseg združevanja
proizvodnje, upoštevajoč proizvodne možnosti kmečkega
gospodarstva, priznava davčna olajšava pod pogojem, da
obdelujejo zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Druge pogoje in merila ter višino davčne olajšave, ki je
lahko različna glede na vrsto kmetijske proizvodnje, določi
občinska skupščina.
41. t člen
Zavezancem davka iz kmetijstva - združenim kmetom, ki v
okviru proizvodnega sodelovanja v organizaciji združenih
kmetov oziroma z organizacijo združenega dela ali proizvodno skupnostjo kmetov združijo svoje delo in zemljišča
tako. da se oblikuje kompleks skupne proizvodnje za dalj kot
eno leto. lahko občinska skupščina prizna davčno olajšavo,
odvisno od obsega in dolžine takega sodelovanja.
41. u člen
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki se z osebnih delom
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, in vlagajo sredstva v družbeno organizirano modernizacijo gospodarstva in v preureditev stanovanjskih in gospodarskih prostorov v turistične
namene, se ne glede na višino dohodkov prizna posebna
olajšava pod pogojem, da je zemljišče obdelano v skladu z
zakonom o kmetijskih zemljiščih. Odstotek davčne olajšave je
lahko različen za zavezance, ki so pokojninsko in invalidsko
zavarovani kot kmetje in za druge zavezance, ki se z osebnim
delom ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
Za sredstva, vložena v družbeno organizirano modernizacijo gospodarstva, se štejejo sredstva, vložena za graditev in
adaptacijo gospodarskih poslopij, za nabavo strojev in kmetijske opreme ter sredstva, vložena v živinorejsko proizvodnjo
(za vzrejo in pitanje živine, za proizvodnjo svinjskega, govejega mesa in mleka, za uvedbo pašno-košnega sistema, za
izvedbo melioracij in za ureditev zemljišč, močvirij in pašnikov, če sredstva za melioracijo vložijo posamezni kmetje).
Olajšava pripada tudi zavezancu, ki skupaj z drugimi zavezanci nabavlja oziroma vlaga sredstva za take namene, če
njegova vloga presega določeni znesek. Pogoje in obseg
olajšave določi občinska skupščina.
poročevalec

41. v člen
Če ss da zemljišče za več kot eno leto v zakup organizaciji
združenega dela. organizaciji združenih kmetov, kmetijski
zemljiški skupnosti ali združenemu kmetu zaradi izkoriščanja
za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, lahko
občinska skupščina prizna davčno olajšavo. Višina davčne
olajšave je odvisna od trajanja zakupa.
•Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se ne more priznati,
če organizacija združenega dela taka zemljišča z zakupno ali
s kooperacijsko pogodbo prepusti v izkoriščanje lastniku
zemljišča, razen če pri kooperacijski pogodbi delež organizacije združenega dela v doseganju skupnega dohodka od tega
zemljišča presega 50%.
Če je zemljišče dano v zakup občanu, ali je dano v zakup
organizaciji združenega dela za nekmetijske namene, plačuje
zakupodajalec davek iz kmetijstva od katastrskega dohodka
ali od dohodka od zakupnine glede na to. kateri dohodek je
večji.
41. z člen
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki preživljajo mladoletne
otroke ali za delo nezmožne družinske člane, in njihov letni
dohodek na družinskega člana ne presega 12% poprečnega
letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v
gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu. se odmerjeni
davek iz kmetijstva zniža za 10% za vsakega takega člana.
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki niso zmožni za delo. pa
v družinski skupnosti nimajo za delo zmožnih drugih članov
gospodinstva in če letni dohodek zavezanca in drugih članov
gospodinjstva ne presega 50% poprečnega letnega čistega
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v
preteklem letu, se odmerjeni davek iz kmetijstva zniža za 50%
pod pogojem, da je davčni zavezanec storil vse potrebno, da
bi bilo zemljišče obdelano v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih.
V letni dohodek iz prejšnjega odstavka se vštevajo osebni
dohodki in drugi dohodki, od katerih se plačujejo davki, ter
pokojnine.
Katastrski dohodek se.v letni dohodek vključuje povečan s
količnikom, ugotovljenim iz razmerja katastrskega dohodka
do narodnega dohodka zasebnega kmetijstva, ki ga za vsako
leto ugotovi Republiška uprava za družbene prihodke.
Dohodki, doseženi s samostojnim osebnim delom, od katerih
se odmerja davek v pavšalnem letnem znesku, se vključujejo v
letni dohodek tako, da se pavšalni letni znesek poveča s
faktorjem 4. Višina katastrskega dohodka in drugi dohodki,
od katerih se plačujejo davki ter pavšalni letni znesek davka,
se upoštevajo po zadnji izvršeni odmeri.
Olajšave po prvem odstavku tega člena se priznavajo ob
letni odmeri davka. Izjemoma se te olajšave priznavajo pozneje, če zavezanec to uveljavlja do konca koledarskega leta, v
katerem se davek odmerja.
Za mladoletne otroke po tem členu štejejo otroci do 15.
oziroma do 17. leta starosti, če se šolajo v osnovni šoli; če
nadaljujejo šolanje v usmerjenem izobraževanju za pridobitev
strokovne izobrazbe in niso v delovnem razmerju pa za čas
izobraževanja, vendar največ do 26. leta starosti.
Za nezmožne za delo po tem členu se štejejo ženske, stare
nad 60 let in, moški stari nad 65 let. ženske v letu, v katerem so
rodile, ter druge osebe, za katere je z odločbo pristojnega
organa, ali z zdravniškim spričevalom ugotovljena več kot
50% trajna nezmožnost za delo,
41. ž člen
Če je bil donos na posamezni parceli, ali na več zemljiških
parcelah manjši zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih
bolezni in škodljivcev, ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki
jih zavezanec ni mogel preprečiti, se prizna posebna olajšava.
Olajšava se prizna tako. da se katastrski dohodek vsake
take parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor
se je na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje
katastrskega dohodka po prejšnjem odstavku v primerjavi s
celotnim katastrskim dohodkom zavezanca od negozdnih
površin v enem koledarskem letu več kot 20%, se zmanjša
katastrski dohodek negozdnih površin za znesek, ki ustreza
ugotovljenemu odstotku. Razlika med prej odmerjenim davporočevalec

kom in davkom, odmerjenim od katastrskega dohodka,
zmanjšanega na tej podlagi, se odpiše.
Zavezanec lahko uveljavlja nastalo škodo s posebno prošnjo v 15 dneh po nastanku škode. O zahtevi odloča davčni
organ na podlagi ocenjene škode. Škodo oceni posebna
cenilna komisija, ki jo imenuje izvršni svet občinske skupščine.
41. aa člen
Davčna olajšava se prizna zavezancem davka iz kmetijstva,
ki so imeli v letu, za katero se davek odmerja, izdatke za
pogreb družinskih članov. Davčna olajšava se prizna tako, da
se odmerjeni davek zniža za znesek, ki bi se sorazmerno
plačal od izdatkov take vrste. Olajšava za pogreb družinskega
člana se lahko prizna največ do višine zneska, ki ga za stroške
pogreba prizna pristojna zdravstvena skupnst, vendar le zavezancu, ki ni upravičen do povračila teh stroškov od zdravstvene skupnosti. Olajšava se prizna, če jo zavezanec uveljavlja do konca februarja po preteku leta, v katerem so stroški
nastali.
41. ab člen
Občinska skupščina lahko predpiše davčne olajšave za:
1. zemljišča v obmejnem pasu in na vodnih rezervatih,
katerih izkoriščanje je z ukrepom pristojnega organa omejeno;
2. zemljišča, katerih izkoriščanje je zaradi visokonapetostnih daljnovodov ali drugih naprav zmanjšano ali onemogočeno;
3. zemljišča, na katerih se z vlaganji zavezanca izvede
melioracija, komasacija ali arondacija.
41. ac člen
Občinska skupščina lahko predpiše davčno olajšavo zavezancem davka iz kmetijstva, ki vlagajo sredstva v gradnjo
malih hidroelektrarn in drugih alternativnih energetskih virov.
41. ač člen
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki imajo učence in študente na proizvodnem delu, oziroma delovni praksi, se prizna
davčna olajšava v višini, ki jo določi občinska skupščina.
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje in preživljajo otroke, ki so na
rednem šolanju v usmerjenem izobraževanju za pridobitev
strokovne izobrazbe, se lahko prizna posebna olajšava. Merila
in pogoje ter višino olajšave določi občinska skupščina.
41. ad člen
Kmetom - borcem narodnoosvobodilne vojne se pri odmeri
davka iz kmetijstva priznajo naslednje olajšave:
1. kmetom - imetnikom »Partizanske spomenice 1941«, se
odmerjeni davek zniža za 50%;
2. kmetom - borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa imajo čas udeležbe ali čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v dvojnem trajanju s pričetkom pred 9. septembrom 1943 oziroma
13. oktobrom 1943 do 15. maja 1945, se odmerjeni davek
zniža za 30%;
3. kmetom - borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v dvojnem
trajanju s pričetkom pred 1. januarjem 1945, se odmerjeni
davek zniža za 20%;
4. kmetom - borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v dvojnem
trajanju od 1. januarja 1945, se odmerjeni davek zniža za 10%.
S kmeti - imetniki »Partizanske spomenice 1941« iz 1. točke
prejšnjega odstavka so glede priznavanja olajšave izenačeni
španski borci in predvojni revolucionarji.
S kmeti - borci iz 4. točke prvega odstavka tega člena so
glede priznavanja olajšave izenačeni borci za severno mejo v
letih 1918 in 1919 in slovenski dobrovoljci iz vojn 1912 do
1918.
Pravica do olajšave pripada tudi zakoncu umrlega borca, in
to v višini, kot bi pripadala umrlemu borcu.
Olajšava po tem členu se prizna tudi v primeru, ko zakonec
zavezanca izpolnjuje pogoje za priznavanje olajšave.
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Olajšava po tem členu se ne prizna, če ima zavezanec
oziroma njegov zakonec poleg dohodkov iz kmetijstva tudi
osebni dohodek iz delovnega razmerja, pokojnino ali dohodek iz gospodarske ali druge samostojne dejavnosti, od
katere se odmerja davek od letnih osnov oziroma v letnem
znesku.
41. ae člen
Davčne olajšave se priznajo v obliki znižanja odmerjenega
davka. Pogoje, merila in obseg oprostitev ter olajšav določijo
občinske skupščine v skladu z dogovorom o usklajevanju
davčne politike.
41. af člen
Če pride na podlagi odločbe državnega organa do spremembe v lastnini zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali
državnega organa odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade
na to zemljišče, in sicer za vsa leta, v katerih zavezanec zaradi
takih sprememb od njega ni imel dohodka, čeprav postopek
za izvedbo spememb še ni končan.
Davek po prvem odstavku tega člena se odpiše tudi, kadar
lastnik podari zemljišče kmetijski zemljiški skupnosti, organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji oziroma skupnosti.
Ža podaritev po prejšnjem odstavku velja tudi enostranska
izjava volje, ki jo v zakoniti obliki poda lastnrk zemljišča.«
.14. člen
Dosedanja podpoglavja 2. do 9. postanejo nova podpoglavja 3. do 10.
15. člen
Prvi odstavek 42. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek iz gospodarskih dejavnosti)
je delovni človek, ki s samostojnim osebnim delom in z
lastnimi sredstvi, v skladu s predpisi opravlja obrtno ali kako
drugo gospodarsko dejavnost, in s tem v obliki stalnega ali
postranskega poklica ali priložnostno pridobiva dohodek.«
16. člen
Besedilo 4. točke 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. s prodajo izdelkov domače obrti, če domačo obrt opravlja občan na domu sam ali s člani skpnega gospodinjstva na
podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu
organu ter je dano ^mnenje Gospodarske zbornice Slovenije,
da izdelki štejejo za predmete domače obrti.«
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. z oddajo viškov električne energije v elektro-energetski
sistem, če instalirana moč male hidroelektrarne ne presega
100 kW.«
17. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku
plačujejo zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za obdavčitev
v pavšalnem letnem znesku, določenih v tem zakonu ali
odloku občinske skupščine «
18. člen
Druga alinea 3. točke drugega odstavka 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- osebni dohodek v višini 70% letnega poprečnega
čistega osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji v letu, za
katero se davek odmerja, obračunani davek in prispevke iz
osebnega dohodka zavezanca in nadomestila osebnega
dohodka v višini, ugotovljeni po merilih, ki jih kolektivna
pogodba določa za delavce, uporabljenih na poprečni
mesečni osebni dohodek zavezanca za preteklo leto «
V 3. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih, ko zavezanec ne opravlja dejavnosti vse leto
oziroma je uprpavičen do nadomestila osebnega dohodka, se
odstotek poprečnega čistega osebnega dohodka iz druge
alinee preračuna na čas opravljanja dejavnosti.«
Za 4. točko drugega odstavka se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
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»Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka se amrotizacija
in materialni stroški upoštevajo v sorazmernem delu, ki
odpade na ustvarjeni celotni prihodek.
Če zavezanec ne doseže ostanka čistega dohodka najmanj
v višini 10% poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, za katero se
davek odmerja plača davek iz gospodarske dejavnosti v višini,
ki ustreza za pavšalnemu letnemu znesku, ugotovljenemu po
58. členu tega zakona.
19. člen
Prva alinea prvega odstavka 49. člena se spremeni tako, da
se glasi:
- skupnega zneska plačil za prodane proizvode in storitve v
koledarskem letu, v katerega je vključen davek od prometa
proizvodov in storitev (plačana realizacija).«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Izjemoma se šteje za celotni prihodek vrednost prodanih
proizvodov in storitev (fakturirana realizacija), če to zavezanec zahteva v letni napovedi. Pri prehodu iz plačane na
fakturirano^ealizacijo se v celotni prihodek všteje tudi fakturirani celotni prihodek, ki v preteklem letu ni bil plačan. Pri
prehodu iz fakturirane na plačano realizacijo se v celotni
prihodek ne vštejejo plačila vključena v fakturirani celotni
prihodek preteklega leta.«
20. člen
Besedilo 3. točke prvega odstavka 50. člena se spemeni
tako, da se glasi:
i
»3. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev zaradi zagotavljanja njihovega tekočega delovanja, razen izdatkov, ki so po
predpisih, ki veljajo za organizacije združenega dela, izdatki
investicijskega vzdrževanja.«
Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»7. izdatki za zakupnino za poslovni prostor v tuji zgradbi in
za zemljišče, ki se uporablja za opravljanje gospodarske
dejavnosti ter za najemnino za opremo.«
Besedilo 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
»8. izdatki za nadomestila za ločeno življenje zavezanca in
delavcev ter za selitvene stroške delavcev «
Besedilo 13. točke se spremeni tako, da se glasi:
»13. izdatki za strokovno literaturo in časopise z družbenopolitično vsebino ter za stroške strokovnega izpopolnjevanja v
zvezi z opravljanjeim dejavnosti «
Za 13. točko se dodajo nove 14., 15. in 16. točka, ki se
glasijo:
»14. izdatki v zvezi z raziskovanjem in razvijanjem proizvodnega programa;
15. plačane obresti od kreditov za obratna sredstva, prejetih
od bančnih organizacij in stroški zavarovanja teh kreditov ter
plačane obresti za material, prejet v predelavo na podlagi
kooperacijske pogodbe;
16. stroški za kulturno umetniški program v gostinskem
obratu pod pogojem, da so od teh izplačil obračunani in
plačani davki in prispevki.«
Sedanja 14., 15., 16., 17. in 18. točka postanejo 17., 18., 19.,
20. in 21. točka.
21. člen
Besedilo 4. točke 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. izdatki za humanitarne, kulturne in telesnokulturne
namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev, do
višine, ki jo določi občinska skupščina v skladu z dogovorom
o usklajevanju davčne politike.«
Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»7. plačane obresti od kreditov za osnovna sredstva, prejetih od bančnih organizacij ter stroški zavarovanja teh kreditov.«
22. člen
Drugi odstavek 53. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Če davčni organ na podlagi zbranih podatkov ali ugotovitev, da poslovne knjige niso v redu in da podatki v knjigah
niso verodostojni, spozna, da so podatki iz napovedi nepo, polni ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi
centive celotnega prihodka in materialnih stroškov, oprte na
podatke o načinu in obsegu zavežančevega poslovanja in
poročevalec

*
obsega zaposlovanja delavcev ter na podlagi vseh konkretnih
dejstev in pogojev, v katerih zavezanec posluje, ali s primerjavo z drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. Pri
cenitvi celotnega prihodka in materialnih stroškov se lahko
davčni organ opre tudi na normativ porabe surovin in materiala, izračunan na podlagi podatkov organizacije združenega
dela s podobnim predmetom poslovanja."

pridobivajo dohodek v obliki postranskega poklica oziroma,
ki občasno dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarskih
dejavnosti, če s predpisi niso prepovedane.«

23. člen
Besedilo 54. čftna se spremeni tako. da se glasi:
»Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po zagotovitvi
osebnih dohodkov delavcev, nameni za osebni dohodek zavezanca, ki v obliki stalnega poklica opravlja gospodarsko
dejavnost in je obdavčen po dejanskem dohodku, ne more biti nižji od osebnega dohodka, določenega v drugi alinei 3. točke
48. člena tega zakona.«

»57. člen
Davek iz gospodarskih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku plačujejo Zavezanci, ki opravljajo dejavnost v manjšem
obsegu. Šteje se, da zavezanci opravljajo dejavnost v manjšem Obsegu:
- če ne uporabljajo dopolnilnega dela več kot enega delavca,
- če njihov čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek,
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe
zaposlenega delavca, ne presega poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu.
•Šteje se, da zavezanec opravlja dejavnost v manjšem*
obsegu tudi, če dosega dohodke s prodajo izdelkov suhe
robe, ki ne štejejo za domačo obrt, če opravlja osebne storitve, če dosega dohodke z oskrbovanjem najete srednjegorske
in .visokogorske planinske postojanke, ali če se ukvarja s
kmečkim turizmom in ne uporablja dopolnilnega dela več kot
enega delavca.
Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogoče odmeriti
zavezancem, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost, storitve
z gradbeno mehanizacijo, prodajo na drobno ter gostinsko
dejavnost in tudi ne zavezancem, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost v skupni obratovalnici, ter zavezancem, ki občasno
dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarskih dejavnosti.
Izjemoma so lahko obdavčeni v pavšalnem letnem znesku
zavezanci, ki opravljajo gostinsko dejavnost in prodajo na
drobno v obročnih oziroma višinskih krajih, ki jih določi
občinska skupščina, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
tega člena.
Občinska skupščina lahko določi, da se odmerja davek v
pavšalnem letnem znesku tudi zavezancem, ki opravljajo brodarsko dejavnost in prevoz oseb z avtotaksijem, če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena.

24. člen
Za 54. členom se doda nov 54. a člen. ki se glasi:
»54. a člen
Zavezanec, ki vlaga sredstva za nabavo, rekonstrukcijo in
modernizacijo osnovnih sredstev zaradi razširitve dejavnosti,
lahko pod pogojem, da ne gre za vlaganja, ki bi se morala kriti
iz že priznane amortizacije, v letni napovedi uveljavlja znižanje davčne osnove do 25%. in sicer za dobo največ 5 let od
vaškega vlaganja.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se zniža davčna osnova
tudi zavezancu, ki vlaga sredstva za rekonstrukcijo in modernizacijo najetih poslovnih prostorov, če se po najemni
pogodbi vlaganja ne krijejo iz najemnine.
Občinska skupščine lahko predpiše za dejavnosti, katerih
razvoj želi pospeševati v skladu z usmeritvami družbenih
dogovorov o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva,
višji odstotek znižanja davčne osnove.
Zavezancu, ki vlaga sredstva v letu, v katerem se mu prvič
zvišuje davčna osnova in je višina neobdavčenega dela
davčne osnove manjša od višine vloženih sredstev, se davčna
osnova znižuje v naslednjih letih do višine vloženih sredstev,
vendar najdlje do poteka štirih let od leta vložitve sredstev. Če
odstotno znižanje davčne osnove presega višino v tem letu
vloženih sredstev ali če zavezanec v tem letu ni vlagal sredstev, lahko razliko sredstev oziroma celotni neobdavčeni del
davčne osnove naloži pri bančni organizaciji kot namenski
depozit. Depozit mora vezati najmanj za dobo 12 mesecev.
Zavezanec mora v roku 15 dni po prejemu odmerne
odločbe predložiti dokazila, da je neobdavčeni del sredstev
naložil pri bančni organizaciji. Če v tem rol^ ne predloži
dokazil, se neobdavčeni del sredstev naknadno obremeni.
Zbrana namenska sredsteva skupno s pripadajočimi obrestmi
mora zvezanec porabiti v 5 letih in predložiti dokazila, da so
bila sredstva namensko porabljena. Če zavezanec v tem roku
ni porabil vseh neobdavčenih deponiranih sredstev oziroma
jih ni porabil namensko, se ta sredstva skupno s pripadajočimi obrestmi obdavčijo v letu, v katerem bi morala biti
najpozneje porabljena.
Pravica do znižanja davčne osnove se prizna v primerih, če
zavezanec v redu vodi poslovne knjige, ki jih je dolžan voditi.
Če zavezanec osnovno sredstvo, ki je bilo nabavljeno iz
neobdavčenih sredstev, odtuji ali da v najem, preden je vrednost osnovnega sredstva v celoti odpisana, se neodpisani
del vrednosti prišteje k davčni osnovi leta, v katerem je bilo
osnovn« sredstvo odtujeno, oziroma dano v najem razen, če
dokaže, da je kupnino vložil v osnovna sredstva, ki jih ne bi
moral nadomestiti iz priznane amortizacije.
Če zavezanec preneha opravljati dejavnost, preden je vrednost osnovnega sredstva, ki je bilo nabavljeno iz neobdavčenih sredstev, v celoti odpisana, se neodpisani del vrednosti
prišteje k davčni osnovi leta. v katerem je prenehal opravljati
dejavnost, razen, če preneha opravljati dejavnost zaradi upokojitve«
25. člen
Besedilo 56. člena se spremeni tako. d£ se glasi:
»Stopnje davka iz gospodarskih dejavnostih so proporcionalne in so lahko različne po vrstah dejavnosti ter glede na
pogoje gospodarjenja. Stopnje so lahko višje za zavezance, ki
poročevalec

26. člen
Besedilo 57. člena se nadomesti z novima 57. in 57. a
členom, ki se glasita:

57. a člen
Zavezanci, ki po določbah tega zakona plačujejo davek v
pavšalnem letnem znesku, se na njihovo zahtevo preuvrstijo
na obdavčenje po dejanskem dohodku.
Zahtevo za preuvrstitev morajo predložiti pred začetkom
leta, za katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem dohodku.
Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za
obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, mora o tem v 8 dneh
obvestiti davčni organ. Na podlagi tega obvestila oziroma na
podlagi ugotovitve davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšalno obdavčitev davčni organ zavezanca za preostali del leta z odločbo preuvrsti na obdavčenje po dejanskem
dohodku.
Če davčni organ na podlagi podatkov ugotovi, da je
zavezančev čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek,
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe
zaposlenega delavca v zadnjem poslovnem letu presegel
poprečni letni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji, v naslednjem letu zavezanca z odločbo
preuvrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku.
Zavezanec davka po dejanskem dohodku, ki na podlagi
zaključka poslovnih knjig ugotovi, da njegov čisti dohodek,
zmanjšan za osebni dohodek, nadomestila osebnega
dohodka in sredstva skupne porabe zaposlenega delavca ne
presega poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu,
lahko v roku za vložitev davčne napovedi predlaga preuvrstitev na obdavčenje v pavšalnem letnem znesku.
Ob preuvrstitvi iz obdavčenja v pavšalnem letnem znesku
na obdavčenje po dejanskem dohodku je zavezanec dolžan
izvršiti inventurni popis.«
27. člen
Drugi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
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"Pavšalni letni znesek davka se sorazmerno zniža, če zavezanec začasno ustavi obratovanje, oziroma preneha opravljati
gospodarsko dejavnost, ali je med letom preuvrščen na obdavčenje po dejanskem dohodku, kar se ugotovi z ustreznim
aktom pristojnega občinskega upravnega organa.«
28. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
- »Zavezanec, ki vlaga sredstva za nabavo, rekonstrukcijo in
modernizacijo osnovnih sredstev zaradi razširitve dejavnosti
lahko uveljavlja znižanje pavšalnega letnega zneska davka za
dobo največ 5 let.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se zniža pavšalni letni
znesek davka tudi zavezancu, ki vlaga sredstva za rekonstrukcijo in modernizacijo najetih poslovnih prostorov, če se po
najemni pogodbi vlaganja ne krijejo iz najemnine.
Olajšava se prizna na podlagi posebne vloge zavezanca,
kateri mora biti priložena dokumentacija o vložitvi sredstev.
Vloga mora biti vložena pred potekom leta, v katerem so bila
sredstva vložena.
Pri določitvi višine davčne olajšave se upošteva višina vloženih sredstev. Konkretnejša merila za priznavanje davčne
olajšave določi občinska skupščina. Če zavezanec osnovno
sredstvo, za katero je priznana davčna olajšava, odtuji ali da v
najem pred potekom 10 let, se zavezanca za priznano olajšavo
naknadno obremeni, razen če dokaže, da je kupnino vložil v
osnovna sredstva zaradi razširitve dejavnosti.«
29. člen
Prvi odstavek 61. člena se dopolni tako, da se za prvo alineo
doda pet novih alinei, ki se glasijo:
»- zavezancem, ki izvažajo blago in storitve na konvertibilno območje,
- zavezancem, ki so pričeli z opravljanjem dejavnosti,
- zavezancem, ki dodatno zaposlijo nove delavce,
- zavezancem, ki dosegajo dohodek z oddajo viškov električne energije v elektro-energetski sistem, če instalirana
moč male hidroelektrarne presega 100 kW,
- zavezancem, ki dosegajo dohodek s prodajo izdelkov
umetne obrti, ki so prejeli znak kvalitete.«
Sedanja druga alinea, ki postane sedma alinea, se dopolni
tako, da se glasi:
- »zavezancem, ki vlagajo sredstva v izgradnjo malih
hidroelektrarn in drugih alternativnih energetskih virov.«
Sedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo osma, deveta
in deseta alinea.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za mladoletne otroke po tem členu štejejo otroci do 15.
oziroma do 17. leta starosti, če se šolajo v osnovni šoli; če
nadaljujejo šolanje v usmerjenem izobraževanju za pridobitev
strokovne izobrazbe in niso v delovnem razmerju pa za čas
izobraževanja, vendar največ do 26. leta starosti.«
30. člen
Besedilo 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davek iz poklicnih dejavnosti po dejanskem dohodku
plačujejo zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za obdavčitev
v pavšalnem letnem znesku, določenih v tem zakonu.«
31. člen
Drugi stavek drugega odstavka 68. člena se črta.
32. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po zagotovitvi
osebnih dohodkov delavcev nameni za osebni dohodek zavezanca, ki v obliki stalnega poklica opravlja poklicno dejavnost
in je obdavčen po dejanskem dohodku, ne more biti nižji od
osebnega dohotfka, določenega v drugi alinei 3. točke 48.
člena tega zakona.«
33. člen
Za 69. členom se doda nov 69. a člen, ki se glasi:
»69. a člen
Zavezanec, ki vlaga sredstva v nabavo, rekonstrukcijo in
modernizacijo osnovnih sredstev ter za rekonstrukcijo in
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modernizacijo najetih poslovnih prostorov lahko uveljavlja
znižanje davčne osnove na način in pod pogoji iz 54. a člena
tega zakona.«
34. člen
Besedilo 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti so proporcionalne in
so lahko različne po vrstah dejavnosti ter glede na pogoje
gospodarjenja.
^
Za zavezance, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, se določijo nižje stopnje davka.
Stopnje so lahko višje za zavezance, ki pridobivajo dohodek
v obliki postranskega poklica.«
35. člen
Drugi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Olajšave iz 3., 4., 8., 9. in 10. alinee prvega odstavka 61.
člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za zavezance
davka iz poklicnih dejavnosti.«
36. člen
Besedilo 72. čiena se nadomesti s novima 72. in 72. a
členoma, ki se glasita:
»72. člen
Davek iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku
plačujejo zavezanci, ki opravljajo dejavnosti v manjšem
obsegu. Šteje se, da zavezanci opravljajo dejavnosti v manjšem obsegu:
- če ne uporabljajo dopolnilnega dela več kot enega delavca,
- če njihov čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek,
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe
zaposlenega delavca ne presega poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji.
Šteje se, da opravljajo dejavnost v manjšem obsegu tudi
zavezanci, ki dosegajo dohodke z raznimi oblikami poučevanja, razen če poučevanje izvajajo v organizirani obliki (tečaji
in podobno), ter duhovniki.
72. a člen
Zavezanci, ki po določbah tega zakona plačujejo davek v
pavšalnem letnem znesku, se na njihovo zahtevo preuvrstijo
na obdavčenje po dejanskem dohodku.
Zahtevo za preuvrstitev morajo predložiti pred začetkom:
leta, za katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem dohodku.
Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za
obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, mora o tem v 8 dneh
obvestiti davčni organ. Na podlagi tega obvestila oziroma na
podlagi ugotovitve davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšalno obdavčitev davčni organ zavezanca za preostali del leta z določbo preuvrsti na obdavčenje po dejanskem
dohodku.
Če davčni organ na podlagi podatkov ugotovi, da je zavezančev čisti "dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe zaposlenega delavca, v zadnjem poslovnem letu presegel poprečni
letni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu v
SR Sloveniji, v naslednjem letu zavezanca z odločbo preuvrsti
na obdavčenje po dejanskem dohodku.
Zavezanec davka po dejanskem dohodku, ki najiodlagi
zaključka poslovnih knjig ugotovi, da njegov čisti dohodek,
zmanjšan za osebni dohodek, nadomestila osebnega
dohodka in sredstva skupne porabe zaposlenega delavca, ne
presega poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu,
lahko v roku za vložitev davčne napovedi predlaga preuvrstitev na obdavčenje v pavšalnem letnem znesku.«
37. člen
Besedilo 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri odmeri davka iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku, se glede višine in načina določanja davka, pogojev glede spremembe višine odmerjenega davka med letom
ter olajšave zaradi vlaganja v osnovna sredstva, smiselno
uporabljajo določbe 58., 59. in 60. člena tega zakona «
poročevalec

38. člen
Besedilo 75. člena se črta.
39. člen
Naslov 5. podpoglavja se spremeni tako. da se glasi:
»5. DAVEK OD DOHODKA IZ AVTORSKIH PRAVIC. PATENTOV IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV.«
40. člen
Besedilo 76. člena se nadomesti z novima 76. in 76. a
členoma, ki se glasita:
»76. člen
Zavezanec za davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav (v nadaljnjem besedilu:-davek iz
avtorskih pravic) je:
- občan, ki ima dohodek iz avtorskih pravic, patentov in
tehničnih izboljšav, zavarovanih z zakonom.
- občan, ki ima dohodek iz avtorskih pravic, patentov in
tehničnih izboljšav v tujini, če je njegovo prebivališče,na
ozemlju SR Slovenije.
- tuja pravna in fizična oseba, ki ima dohodek iz avtorskih
pravic, patentov in tehničnih izboljšav na ozemlju SR Slovenije.
76. a člen
Davek iz avtorskih pravic se plačuje tudi od:
- dohodkov, doseženih z izvajanjem glasbenih, književnih
in drugih umetniških del.
- avtorskega honorarja, ki ga je avtor uveljavljal kot materialni strošek pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka iz
poklicnih dejavnosti.
- nagrad za znanstveni in umetniški uspeh, če ni v zakonu
drugače določeno.«
41. člen
Besedilo 78. člena se spremeni tako. da se glasi:
»Ne štejejo se za dohodke iz avtorskih pravic posebna
plačila, ki jih prejme delavec za uporabo svojega avtorskega
dela. ustvarjenega v izvrševanju svoje delovne obveznosti pri
organizaciji združenega dela. organu družbenopolitične
skupnosti, drugi samoupravni organizaciji in skupnosti ali
delovnem človeku, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravlja poklicno dejavnost oziroma delovnemu človeku, ki
samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki
so lastnina občanov, pri katerih je v delovnem razmerju.
Za dohodke iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav se ne štejejo po tem zakonu dohodki zavezancev za davek
iz gospodarskih in poklicnih dejavnosti, če jih dosegajo v
okviru svoje dejavnosti, čeprav gre za avtorska dela, izume in
tehnične izboljšave.«
42. člen
V prvem in drugem odstavku 79. člena se za besedami »od
dohodkov iz avtorskih pravic« dodajo besede »patentov in
tehničnih izboljšav«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Dohodek iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, ki ga zavezanec dobi od občanov in iz tujine mora prijaviti
ter obračunati in plačati davek v petnajstih dneh od dneva, ko
prejme dohodek, pri davčnem organu občine, v kateri ima
stalno prebivališče.
Zavezanci, ki dosegajo dohodke, od katerih se plačuje
davek iz avtorskih pravic, lahko do konca koledarskega leta
zahtevajo, da se v naslednjem letu obdavčijo po ugotovljenem
dejanskem dohodku.«
43. čien
Besedilo 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za davek iz avtorskih pravic je dohodek iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, zmanjšan za
stroške, ki so bili zanj potrebni.
V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic plačuje od
posamično doseženega dohodka iz avtprskih pravic, se priznavajo normirani stroški v višini 40% od doseženega dohodka.
poročevalec

Na zahtevo zavezanca se priznajo dejanski stroški, če zavezanec za to predloži ustrezne dokaze.
Osebam, ki niso avtorji del, temveč samo imetniki premoženjskih pravic, se priznajo kot stroški samo plačila za storitve, ki jih plačajo Jugoslovanski avtorski agenciji, Zavodu za
varstvo malih avtorskih pravic in drugim organizacijam združenega dela, pooblaščenim za prodajo umetniških in drugih
avtorskih del ter sprejemanje plačil zanje «
44. člen
* Za 80. členom se dodata nova 80. a in b člena, ki se glasita:
»80. a člen
V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic plačuje od
posamezno doseženega dohodka od patentov in tehničnih
izboljšav, se priznavajo naslednji nujno potrebni stroški:
- takse in stroški, ki se plačajo za varstvo izumov, na
podlagi potrdila pristojnega organa za varstvo patentov,
- stroški za izdelavo opisa izuma, ki je sestavni del prijave,
s katero se pri pristojnem organu zahteva varstvo izuma in
stroški izdelave opisa in risb, ki so potrebni za razumevanje
tehnične izboljšave ter predloga za njeno uporabo, na podlagi
potrdila strokovne osebe, ki je izdelala opis, risbe in predlog.
Realnost stroškov potrdi organizacija združenega dela, ki ji je
po predpisih o raziskovalni dejavnosti priznan status raziskovalne organizacije, na zahtevo ustvarjalca,
- stroški za izdelavo samo enega prototipa, da bi preverili
patent oziroma tehnično izboljšavo, ki je sprejeta. Potrdilo, da
je stroške za prototip plačal izumitelj sam, izda organizacija
združenega dela, v kateri je bil prototip izdelan. Če je prototip
izdelal izumitelj v lastni režiji, se priznajo dejanski stroški za
izdelavo protptipa. Potrdilo o realnosti stroškov izda na
zahtevo izumitelja organizacija združenega dela, ki ji je po
predpisih o raziskovalni dejavnosti priznan status raziskovalne organizacije iz ustreznega področja.
Vsi stroški morajo biti posebej izkazani in dokumentirani z
računi.
80. b člen
Pri zavezancih, ki z osebim delom samostojno kot poklic
dosegajo dohodke iz avtorskih pravic, in se obdavčujejo po
dejanskem dohodku, je osnovna za davek iz avtorskih pravic
ostanek čistega dohodka.
Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se smiselno uporabljajo določbe 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. in 54. a člena
tega zakona.«
45. člen
Besedilo 81. člena se črta.
46. člen
Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stopnje davka iz avtorskih pravic so proporcionalne in so
lahko različne glede na vrste dohodkov iz avtorskih pravic,
patentov in tehničnih izboljšav; glede na to, ali je dohodek
ustvarjen na ozemlju SR Slovenije ali v tujini; glede na to, ali
dohodek doseže občan ali tuja fizična ali pravna oseba in
glede na to, ali dohodek iz avtorskih pravic, patentov in
tehničnih izboljšav doseže avtor sam ali oseba, na katero je
prenešena avtorska pravica.«
47. člen
Sedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek 82. člena postanejo nov 82. a člen.
Sedanji peti odstavek, ki postane nov tretji odstavek se
spremeni tako, da se glasi:
»Če se dohodki iz avtorskih pravic iz 3. in 4. točke prvega
odstavka tega člena ustvarijo v organizaciji strokovnih združenj kulturnih delavcev in njihovih članov ali organizacij združenega dela s področja kulture, se za take dohodke ne uporabi višja stopnja.«
48. člen
Za 82. a členom se doda nov 82. b člen, ki se glasi:
»82. b člen
Občanu, ki doseže dohodek iz avtorskih pravic, patentov in
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tehničnih izboljšav v tujini, se obračunani znesek davka iz
avtorskih pravic zmanjša za davek, plačan od tega dohodka v
tujini.«
49. člen
Besedilo 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davka iz avtorskih pravic so oproščeni dohodki:
1. od jubilejnih izdaj celotnih književnih, znanstvenih in
umetniških del ter od jubilejnih predstav in koncertov, če
zajema jubilej 25 ali več let dela avtorja oziroma reproduktivnega umetnika;
2. od prirejanja retrospektivnih'razstav umetniških del:
3. od nadomestil, ki jih prejme občan za odstop izkoriščanja
patenta oziroma uporabe tehnične izboljšave domači organizaciji združenega dela in od nadomestil, ki jih prejme občan
za odstop izkoriščanja patenta delovnemu človeku, ki s samostojnim osebnim delom in z lastnimi sredstvi opravlja dejavnost. Oprostitev se ne prizna občanu, ki doseže nadomestilo
na podlagi prenešene oziroma podedovane avtorske pravice.«
50. člen
Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja in premoženjskih pravic (v nadaljnjem besedilu: davek od dohodkov iz
premoženja) je občan in civilno pravna oseba, ki ima dohodke
od premoženja in premoženjskih pravic. Zavezanec za davek
od dohodkov iz premoženja je tudi tuja fizična in pravna
oseba, ki ima dohodke iz premoženja in premoženjskih pravic
na ozemlju SR Slovenije.«
51. člen
Besedilo 86. člena sq spremeni tako, da se g<asi:
»Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje:
- od dohodkov, doseženih z oddajanjem v najem ali podnajem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in
prostorov za počitek oziroma rekreacijo ter opreme in prevoznih sredstev,
- od dohodkov, doseženih s prodajo premičnih predmetov
trajnejše uporabne vrednosti, katerih posamična vrednost
presega 60% poprečnega letnega čistega osebnega dohodka
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, če je bila prodaja izvršena pred pretekom petih let
od dneva, ko je bilo premično premoženje pridobljeno. Šteje
se, da je dohodek dosežen v letu, ko je sklenjena kupoprodajna pogodba,
- od dohodkov, ki jih imajo občani od izumov in znakov
razlikovanja, ki niso zavarovani po predpisih o varstvu izumov
in znakov razlikovanja, ter od dohodkov, ki jih imajo občani
od tehničnih izboljšav, ki niso zavarovane pod pogoji in na
način, kot določa samoupravni splošni akt organizacije združenega dela oziroma splošni akt druge družbeno pravne
osebe,
- od nadomestila, ki pripada zavezancu - poslovodji
pogodbene organizacije združenega dela za gospodarjenje z
združenimi sredstvi.«
52. člen
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za davek od dohodkov iz premoženja je celoten ,
prihodek od premoženja ali premoženjskih pravic v letu. za
katero se odmerja ta davek, zmanjšan za stroške, ki so bili
zanj nujno potrebni.
Pri ugotavljanju davčnih osnov od prodaje premičnega premoženja se nabavna vrednost valorizira glede na čas. ko je
zavezanec premično premoženje nabavil v skladu s statistično ugotovljenim porastom cen na drobno v SR Sloveniji.
Če je bilo premično premoženje nabavljeno deloma ali v celoti
s kreditom, se zavezancu valorizirajo vložena lastna sredstva,
že odplačani del kredita pa se valorizira od časa dejanskega
odplačila.«
53. člen
Za 87. členom se doda nov 87. a člen. ki se glasi:
»87. a člen
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja, doseženih s
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prodajo osnovnih sredstev, je celoten dohodek, zmanjšan za
valorizirano neodpisano knjižno vrednost. K neodpisani valorizirani vrednosti se prištejejo tudi drugi stroški, ki prispevajo
k povečanju vrednosti osnovnega sredstva in zavezancu niso
bili priznani kot stroški poslovanja.«
54. člen
V 90. členu se besedi »zgradbe« in »zgradb« nadomestita z
besedama »stavb«.
55. člen
Za 92. členom se doda nov 92. a člen. ki se glasi:
»92. a člen%
Pri ugotavljanju davčnih osnov za odmero davka od dohodkov iz premoženja se kot strošek priznavajo davki, ki se od teh
dohodkov odmerjajo po drugih predpisih.«
56. člen
Besedilo 97. člena se spremeni tako. da se glasi:
»Stopnje davka so progresivne in so lahko določene
ra^jično glede na vrsto doho,dkov in glede na to. ali je zavezanec občan, civilno pravna oseba ali tuja fizična ali pravna
oseba.«
57. 6)en
V 101. členu se prvi odstavek spremeni tako. da se glasi:
»Stopnje davka na dediščine in darila so progresivne in
različne glede na vrsto in vrednost podedovanega ali v dar
prejetega premoženja ter glede na stopnjo sorodstva dediča
ali obdarjenca.«
V drugem odstavku se beseda »dediči« črta in nadomesti z
besedo »zavezanci«.
58. člen
Besedilo 104. člena se spremeni tako. da se glasi:
»Davka na dediščine in darila ne plača:
1. dedič ali obdarjenec prvega dednega reda:
2. dedič kateregakoli dednega reda. ki podeduje stanovanje. če nima drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika
živel z njim v skupnem gospodinjstvu.
Če obdarjenec prvega dednega reda v dar prejeto premično
premoženje iz drugega odstavka 98. člena^ega zakona proda
prej kot v treh letih, se mu davek naknadno odmeri po stopnjah. ki veljajo za drugi dedni red.«
59. člen
Besedilo 109. člena se spremeni tako. da se glasi:
»Če obdarjenec ne napove prejem darila v navedenem
roku. se mu davek odmeri, kot da bi davčna obveznost nastala
na dan napovedi.«
60. člen
Besedilo 2. točke 110. člena se spremeni tako. da se glasi:
»2. prostore za počitek oziroma rekreacijo.«
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. plovni objekti dolžine najmanj 8 metrov.«
61. člen
Besedilo 111. člena se dopolni tako. da se glasi:
»Zavezanec za davek od premoženja po 1. in 2. točki 110.
člena tega zakona je lastnik oziroma uživalec. Zavezanec za
davek po 3. točki 110. člena tega zakona je lastnik tega
premoženja, pod pogojem, da ga ne uporablja za opravljanje
dejavnosti.
Davek se plačuje ne glede na to ali lastnik oziroma uživalec
uporablja premoženje sam ali ga daje v njem.«
62. člen
V prvem odstavku 112. člena se za besedo »prostora« črta
vejica in besedilo »ki se v sezoni ali od časa do časa uporablja
za počitek in oddih« nadomesti z besedilom »za počitek
oziroma rekreacijo«.
V prvem stavku drugega odstavka se številka »70« nadomesti s številko »120«. V drugem stavku se za besedo »lastnik«
dodajo fcesede »ali njegovi ožji družinski člani«.
poročevalec

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
alasi:
»Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in
posvojenci lastnika.«
.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
63. člen
Besedilo 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stopnje davka od premoženja iz 1. in 2. točke 110. člena
tega zakona so progresivne in različne glede na namen uporabe.«
64. člen
V prvem odstavku 114. člena se za besedo »prostor« črta
vejica in besedilo »ki se v sezoni ali od časa do časa uporablja
\a počitek in oddih« nadmemsti z besedilom »za počitek
oziroma rekreacijo«.
65. člen
V 115. členu se za-1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec
uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti.«
Sedanja 2. do 8. točka postanejo 3. do 9. točka.
66. člen
V petem odstavku 116. člena se za besedo »prostore« črta
vejica in besedilo »ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek in oddih« nadomesti z besedilom »za počitek
oziroma rekreacijo«.
67. člen
Za 118. členom se dodata nova 118. a in 118. b člena, ki se
glasita:
118. a člen
Davek od premoženja po 3. točki 110. člena tega zakona se
plačuje v pavšalnem letnem znesku. Višino pavšalnega letnega znežka določi občinska skupščina glede na dolžino
plovnega objekta.
Višina pavšalnega letnega zneska se letno znižuje za odstotek, ki ga določi občinska skupščina glede na starost plovnega objekta.
118. b člen
Davek od premoženja po 3. točki 110. člena tega zakona se
odmerja na podlagi evidence o registraciji. Davčna obveznost
nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji in preneha z
dnem izbrisa iz evidence, če se opravi izbris iz evidence o
registraciji, se odpiše del davka, ki odpade na čas po izbrisu.
Davek odmerja davčni organ občine, v kateri ima zavezanec
stalno prebivališče, po predpisih te občine.«
68. člen
V 119. členu se za besedo »občan« dodajo besede »in tuj
državljan«.
69. člen
Pwi in drugi odstavek 124. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»Zavezanec za davek od skupnega dohodka občanov je
občan, ki ima stalno prebivališče v Socialistični republiki
Sloveniji in tuj državljan, ki ima v posameznem koledarskem
letu iz kakršnihkoli virov v Jugoslaviji skupni čisti dohodek, ki
presega znesek trikratnega poprečnega čistega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec tudi
občan, ki dosega osebni dohodek z delom pri jugoslovanskem predstavništvu, poslovni ali delovni enoti, ki jo ustanovi
organizacija združenega dela v tujini, kolikor ni s sporazumi o
izogibanju dvojnemu obdavčenju drugače določeno. Za
osebni dohodek se šteje tisti osebni dohodek, od katerega se
po 33. členu tega zakona plačuje davek od osebnega
dohodka delavcev.«
poročevalec

70. člen
Drugi odstavek 125. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 41. š do 41. ad, 60.,
61., 71. in 95. člena tega zakona ob odmeri davka priznana
davčna olajšava, se za ugotavljanje skupnega čistega
dohodka upošteva davek v višini kot bi bil odmerjen, če
olajšava ne bi bila priznana «
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 54. a in 69. a člena
tega zakona znižana davčna osnova zaradi vlaganja sredstev
■v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev,
se v skupni čisti dohodek ne všteva del zmanjšane davčne
osnove.«
71. člen
V 126. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi iz
pete alinee 95. člena tega zakona.«
72. člen
V četrtem odstavku 127. člena se številke »50., 51. in 52.«
nadomestijo s številkami »41. f, 41. g in 41. h«.
73. člen
V prvem odstavku 129. člena se beseda »dvainpolkratni«
nadomesti z besedo »trikratni«.
5. točka drugega odstavka se črta.
Za 7. točko se dodajo nove 8., 9. in 10. točka, ki se glasijo:
»8. za stroške tehnične izdelave doktorske disertacije in
magistrskega dela davčnega zavezanca;
9. za stroške za vsak neodkupljeni izum in tehnično izboljšavo v letu, v katerem je bil izlm patentiran oziroma je bil
predlog tehnične izboljšave sprejet;
10. za nadomestila, ki se izplačujejo iz naslova članstva v
akademiji znanosti.«
/
74. člen
Tretji odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za davek od premoženja vlagajo davčne napovedi, če tako določi občinska skupščina.«
75. člen
V prvem odstavku 138. člena se znesek »200 dinarjev«
nadomesti z zneskom »1.000 dinarjev«.
V drugem odstavku se znesek »400 dinarjev« nadomesti z
zneskom »2.000 dinarjev«.
76. člen
V drugem odstavku 142. člena se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »pri odmeri davka iz kmetijsk#iejavnosti pa do
30. aprila v letu, za katero se davek odmerja«.
77. člen
V drugem odstavku 145. člena se znesek »50 dinarjev«
nadomesti z zneskom »100 dinarjev«.
78. člen
V drugem odstavku 163. člena se beseda »dohodek« nadomesti z besedama »celotni prihodek«.
79. člen
V 181. členu se za besedama »žiro računu« črta vejica in
besedi »deviznem računu«.
80. člen
Drugi stavek četrtega odstavka 185. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Pomoč milice zahteva pri postaji milice s splošnim delovnim področjem«
81. člen
Za 191. členom se doda nov 191. a člen, ki se glasi:
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»191. a člen
Če se ugotovi, da je zvezanec solastnik zarubljenih stvari,
teh ni možno prodati le, če je njegov solastniški delež manjši
od ene nerazdelne polovice.
V primeru prodaje zarubljenih stvari ima solastnik pravico
do poplačila iz zneska, dobljenega s prodajo stvari pred
poravnavo davčnega dolga, obresti in stroškov prisilne izterjave.
Solastnik ima pravico zahtevati, da se mu odstopi stvar, ki je
predmet izvršbe, če položi znesek, ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej stvari.«
82. člen
V tretjem odstavku 206. člena se zneska »50« in »100«
dinarjev nadomestita z zneskoma »200« in »500« dinarjev.
V četrtem odstavku se znesek »20« dinarjev nadomesti z
zneskom »200« dinarjev.
83. člen
V 222. členu se za besedo »gospodarskih« beseda »in«
nadomesti z vejico, za besedo-»poklicnih« pa dodata besedi
»in avtorskih«.
84. člen
V prvem odstavku 223. člena se besedili »od 1 000 do
20.000 dinarjev« in »od 2.000 do 100.000 dinarjev« nadomestita z besedili »najmanj 10.00 dinarjev« in »najmanj 20.000
dinarjev«.
V 2 točki prvega odstavka se za besedami »oziroma mu ne
dovoli« dodajo besede »ali ne omogoči«.
V 7. točki prvega odstavka se besedilo v oklepaju spremeni
tako, da se glasi:
»(tretji odstavek 57. a člena in tretji odstavek 72. a člena)«.
9. točka se spemeni tako, da se glasi:
»9. če ne prijavi ali ne prijavi v določenem roku dohodka iz
avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, ki ga dobi od
občanov ali iz tujine (tretji odstavek 79. člena).«
Drugi odstavek se črta.
85. člen
Besedilo 224. člena se črta.
86. člen
V 225. členu se besedilo »od 1.000 do 20.000 dinarjev«
nadomesti z besedilom »od 10.000 do 30.000 dinarjev«.
87. člen
V prvem odstavku 226. člena se besedilo »od 1.000 do
20.000 dinarjev* nadomesti z besedilom »najmanj 15.000 dinarjev«.
*
V drugem odstavku se besedilo »od 2.000 do 100.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »najmanj 30.000 dinarjev«.
88. člen
V prvem odstavku 227. člena se besedilo »od 2.000 do
50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 20.000 do
100.000 dinarjev«.

V (jrugem odstavku se besedilo »od 1.000 do 5.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 10.000 do 30.000 dinarjev«.
89. člen
1
V 228. členu se besedilo »od 1.000 do 10.000 dinarjev«
nadomesti z besedilom »od 10.000 do 30.000 dinarjev«.
90. člen
V^rvern odstavku 229. člena se besedilo »od 1.000 do
50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 20.000 do
100.000 dinarjev«.,
V drugem odstavku se besedilo »od 1.000 do 10.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 10.000 do 30.000 dinarjev«.
91. člen
V prvem odstavku 230. člena se besedilo »od 1.000 do
50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 20.000 do
150.000 dinarjev«.
V drugem odstavku se besedilo »od 500 do 5.000 dinarjev«
nadomesti z besedilom »najmanj 10.000 dinarjev«.
92. člen
V prvem odstavku 231. člena se besedilo »od 1.000 do
50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 10.000 do
150.000 dinarjev«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 500 do 5.000 dinarjev«
nadomesti z besedilom »najmanj 10.000 dinarjev«.
93. člen
V prvem odstavku 232. člena se črta besedi »in 224«.
Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
94. člen
Besedilo 233. člena se črta.
95. člen
V 234. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do poteka roka, do katerega so bile zavezancu priznane
olajšave po dosedanjem 60. členu tega zakona, zavezanec ne
more uveljaviti olajšave po 54. a členu tega zakona.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
96. člen
Ne glede na določbe 86. člena tega zakona se do uveljavitve
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na
promet nepremičnin še naprej plačuje davek od dohodkov iz
premoženja, doseženih s prodajo nepremeičnin, po dosedanjih določbah prvega in drugega odstavka tega člena.
97. člen
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije izda
prečiščeno besedilo zakona o davkih občanov.
98. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Zbor združenega dela in Zbor občine Skupščine SR Slovenije sta dne 19. in 20. decembra 1984 obravnavala predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih
občanov z osnutkom zakona. Zbor združenega dela je sprejel
sklep, v katerem ugotavlja, da je predlog za izdajo zakona z
osnutkom pripravljen v skladu z dosedanjimi opredelitvami t/
dogovorih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
pokrajin o usklajevanju davčnega sistema in o temeljih
davčne politike, ter da so v njem realizirani sklepi Skupščine
SR Slovenije o usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva.
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Oba zbora sta sklenila, da sprejemata predlog za izdajo
zakona z osnutkom in da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
pripravi predlog zakona.
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj predlog
zakona uskladi z rešitvami v dogovorih, ko bosta sprejeta in
podpisana in prouči ter ustrezno upošteva stališča, predloge
in pripombe delovnih teles in zborov Skupščine SR Slovenije
ter stališča in predloge dane v razpravi na sejah zborov.
Prouči in ustrezno naj upošteva tudi predloge, ki so bili
posredovani zboroma pismeno.
Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga proučil vsa
poročevalec

v postopku skupščinske obravnave podana mnenja, pripombe, stališča in predloge in jih upošteval tako. da je
ustrezne spremenil in dopolnil posamezne določbe osnutka
zakona.
Predlagane spremembe in dopolnitve predloga zakona so
usklajene z rešitvami v dogovorih o usklajevanju davčnega
sistema in temeljih davčne politike, ki sta bila sprejeta in
podpisana 28. decembra 1984. V predlaganih rešitvah predloga zakona so upoštevana večinska mnenja in stališča, ki so
jih do odprtih vprašanj davčnega sistema zavzeli Družbeni
svet za Republiško upravo za družbene prihodke. Republiški
svet Zveze sindiktov Slovenije. Svet za družbenoekonomske
odnose in ekonomsko politiko pri RK SZDL in Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri
RK SZDL.
V kolikor nekaterih podanih mnenj, pripomb, stališč in
predlogov predlagatelj ni upošteval, je to obrazloženo k posameznim poglavjem predloga zakona.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s pripombo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 2. členu osnutka zakona je v 5. členu
zakona o davkih občanov, ki opredeljuje prejemke, od katerih
občani ne plačujejo davkov, vključen tudi koristen predlog
(10. točka). S to rešitvijo so vključene v oprostitev davka vse
pojavne oblike delavčeve ustvarjalnosti i/ organizaciji združenega dela. Ker se po 159. členu zakona o varstvu izumov,
tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja za tehnično izboljšavo šteje vsaka racionalizacija dela. je s tem. ko je v tej točki
opredeljena tehnična izboljšava. zajeta tudi racionalizacija.
Predlog Zveze društev izumiteljev in avtorjev tehničnih
izboljšav SR Slovenije, da bi bili poleg delavcev oproščeni vsi .
občani, ki prejmejo posebna plačila in nagrade za izume in
tehnične izboljšave je upoštevan v 3. točki 49. člena predloga
zakona tako, da se od nadomestil, ki jih prejmejo občani za
odstop izkoriščanja patenta oziroma tehnične izboljšave
domači organizaciji združenega dela in od nadomestil, ki jih
prejmejo za odstop izkoriščanja patentov delovnemu človeku
davek iz avtorskih pravic in s tem davek od skupnega
dohodka občanov, ne plača.
V skladu s sprejetim dogovorom o temeljih davčne politike
je v 12. členu predloga dopolnjen 5. člen zakona s 16. točko, s
katero se med prejemke, od katerih se davek ne plačuje,
vključuje del osebnega dohodka, ki ga delavci dajejo za
odpravljanja posledic elementarnih nesreč.
Pri obravnavi osnutka zakona je odbor za družbenopolitični
sistem in odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela ter odbor za finance Zbora občine Skupščine SR
Slovenije podprl predlagano varianto, po kateri bi kmetje in
drugi delovni ljudje, ki se jim odmerja davek po dejanskem
dohodku, plačevali od osebnega dohodka, davek od osebnega dohodka kot ga plačujejo delavci v združenem delu. Za
njo se je izrekla tudi večina skupin delegatov Zbora občin in
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, zato je v 3.
členu predloga zakona vključena varianta rešitev iz osnutka
zakona.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je ob
obravnavi osnutka zakona opozorila na neustrezno opredeljeno funkcijo družbenega dogovora, ki določa merila in način
za ugotavljanje osebnih dohodkov kmetov in drugih delovnih
ljudi, obdavčenih po dejanskem dohodku. Upoštevajoč navedeno opozorilo in predlagano rešitev, po kateri se bo ugotavljal osebni dohodek samo za obračunavanje prispevkov za
zadovoljevanje skupnih potreu na področju družbenih dejavnosti in davka od osebnega dohodk delavcev, enako kot to
velja za združeno delo, je v 3. členu predlagano črtanje
drugega odstavka 10. člena zakona.
Na opozorilo predstavnikov občinskih uprav za družbene
prihodke, da je drugi odstavek 13. člena pomanjkljiv, je v 4.
členu predloga zakona opredeljen predpis, s katerim se lahko
določi, da imajo predpisi o osnovah in stopnjah učinek za
nazaj, če so ugodnejši za zavezanca.
Glede na ureditev, po kateri zavezanci davka iz gospodarskih dejavnosti, obdavčeni v pavšalnem letnem znesku, plačujejo tudi davek od prometa proizvodov in storitev v pavšalnem
letnem znesku, je bila črtana določba 19. člena zakona, po
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kateri so morali vsi samostojni gostinci, ne glede na način
obdavčitve, voditi evidenco o nabavi in prodaji blaga.
V 6. členu predloga zakona je upoštevan predlog skupine
delegatov iz občine Jesenice, da se v 26. členu zakona vključi
med podatke, ki so javni, tudi napovedani in ugotovljeni
dohodek.
II. VRSTE DAVKOV
.
«•7. Davek od osebnega dohodka delavcev
Glede na stališče odborov za finance Zbora združenega
dela in Zbora občin da je pri obdavčevanju osebnega
dohodka, ki ga delavec doseže z delom v jugoslovanskem
predstavništvu ali delovni enoti, ki jo v tujini ustanovi organizacija združenega dela potrebno upoštevat/ sporazume o
izogibanju dvojnemu obdavčenju in dokončno rešitev v dogovoru o usklajevanju davčnega sistema, je v 8. členu predloga
zakona črtana varianta k drugi alinei drugega odstavka 32.
člena zakona.
'Z opredelitvijo osebnega dohodka delavcev, ki delajo v
jugoslovanskem predstavništvu, poslovni ali delovni enoti v
tretji alinei 9. člena predloga zakona je bilo upoštevano mnenje odbora za finance, Zbora združenega dela, podano ob
obravnavi delovnega besedila predloga, da se jasneje formulira davčna osnova za davek od osebnega dohodka teh delavcev.
V 8. členu osnutka zakona je bila predlagana sprememba
34. člena zakona, po kateri se ne bi plačeval republiški davek
po posebni stopnji od prejemkov iz delovnega razmerja prek
polnega delovnega časa v drugi temeljni organizaciji. 3ekonodajno-pravna komisija meni, da se z zakonsko spremembo
postavlja v različen položaj delavec, ki dela preko polnega
delovnega časa v svoji organizaciji, in delavec, ki dela preko
polnega delovnega časa v drugi organizaciji. V obeh primerih
gre za neobvezno delo preko polnega delovnega časa, zato je
razlikovanje pri obdavčitvi sistemsko neupravičeno. Za
obdavčevanje prejemkov za delo preko polnega delovnega
časa v drugi temeljni organizaciji po posebni stopnji se
zavzema skupina delegatov Zbora združenega dela s področja gospodarstva Kamnik. Odbor za finance Zbora združenega dela je zavzel stališče, da je pri pripravi predloga treba
upoštevati mnenje zakonodajno-pravne komisije in vprašanje
proučiti. Upoštevajoč argumente zakonodajno-pravne komisije predlagatelj ostaja pri veljavni ureditvi, po kateri se tudi
prejemki za delo preko polnega delovnega časa v drugi
temeljni organizaciji obdavčujejo po posebni republiški
stopnji.
2. Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti
Pri obdavčevanju dohodka iz kmetijstva se zadržuje sistem
obdavčevanja po katastrskem dohodku, za vrste kmetijske
proizvodnje, ki niso neposredno ali so v manjši meri vezane
na obdelavo zemljišč in če celotni prihodek presega določen
znesek, pa se uvaja obdavčevanje po dejanskem dohodku.
Takšno izhodišče, ki je tudi v skladu s sprejetim dogovorom o
usklajevanju davčnega sistema in dogovorom o temeljih
davčne politike, je bilo ob obravnavi predloga za izdajo
zakona z osnutkom zakona v delovnih telesih Skupščine SR
Slovenije in v skupščinski razpravi v celoti podprto. V teh
razpravah pa je bilo izrecno poudarjeno, da je zaradi realnejšega obdavčevanja po katastrskem dohodku potrebno izvajati
vsakoletno valorizacijo katastrskega dohodka. V tej zvezi velja
omeniti, da je v program dela Izvršnega sveta Skupščine SR %
Slovenije za leto 1985 vključena tudi valorizacija katastrskega
dohodka, ki bi naj bila izvedena v drugi polovici tega leta, kar
bi občinam in samoupravnim interesnim skupnostim omogočalo tudi pravočasno izpeljavo sprememb zadevnih predpisov.
Pri obdavčevanju po dejanskem dohodku je v predlog
zakona povzeta osnovna rešitev, po kateri so, zaradi zagotovitve enotnega pristopa in izvajanja, z zakonom opredeljene
• vrste kmetijske proizvodnje in obseg poslovanja, iznad katere
se uvaja tovrstna obdavčitev. Takšna rešitev je bila v skupščinskih razpravah podprta z izjemo ene skupine delegatov za
Zbor združenega dela Skupščin SR Slovenije - kmetijsko
področje, ki je menila, da na podlagi tega ni možno oceniti,
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kaj to pomeni za posamezne pridelovalce, usmerjene v rastlinsko proizvodnjo, govederejo in prašičerejo in bi zato bila
ustreznejša varianta rešitev.
Pripomba, naj bi se iz skupine rastlinske proizvodnje (4.
točka 41. č člena) črtalo vinogradništvo in sadjarstvo, je delno
upoštevana. Predlagatelj ocenjuje, da bi bilo glede na metodologijo ugotavljena katastrskega dohodka za katastrsko kulturo vinogradov utemeljeno iz obdavčitve po dejanskem
dohodku izločiti specializirano proizvodnjo grozdja, ne pa
tudi specializirano proizvodnjo-sadja. V katastrsko kulturo
sadovnjakov je vključena vrsta različnih nasadov z občutnimi
razlikami v katastrskih donosih in cenah pridelkov ter specifičnimi pogoji obdelave oziroma oskrbe tako, da jih po metodologiji ugotavljanja katastrskega dohodka pri tej katastrski
kulturi ni možno v celoti upoštevati in zato lahko pri določenih specializiranih nasadih, ki so v strukturi sadovnjakov
zastopani v manjšem obsegu, ugotavljeni katastrski dohodek
pomembnejše odstopa od dejansko doseženega dohodka.
Glede na navedeno je predlagano, da se specializirana
proizvodnja grozdja izključi iz tovrstne obdavčitve.
Ob zaključnem usklajevanju dogovora o temeljih davčne
politike so bili dohodkovni cenzusi za preuvrščanje na obdavčitev po dejanskem dohodku, zvišani. Po sprejetem dogovoru se preuvrščajo na obdavčitev po dejanskem dohodku
zavezanci, ki presežejo 4.000.000 din celotnega prihodka od
živinorejske proizvodnje, 2.000.000 din celotnega prihodka od
ostale proizvodnje oziroma 6.000.000 din celotnega prihodka
za skupno proizvodnjo. Navedena sprememba dohodkovnih
cenzusov je v predlogu zakona upoštevana, dohodkovni cenzus za preuvrščanje zavezancev, ki se ukvarjajo z rejo perutnine. na obdavčitev po dejanskem dohodku, pa je glede na
opredelitev v skupščinski razpravi, izenačen s cenzusi,
določenimi za ostalo živinorejsko proizvodnjo. Upoštevana je
tudi pripomba, da je potrebno v zakonu opredeliti rok, do
katerega naj bi bil ugotovljen količnik za valorizacijo'dohodkovnih cenzusov.
Da ne bi prihajalo do dvojne obdavčitve je predlagano, da
se katastrski dohodek negozdnih površin, ki so udeležene v
proizvodnji, za katero se ugotavlja dejanski dohodek, izloča iz
skupnega katastrskega dohodka v obsegu in na način, kot bo
to določal podzakonski akt. Glede na dano pripombo, da je
potrebno urediti način prehajanja iz ene vrste obdavčitve na
drugo, je prvi odstavek 41. e člena dopolnjen tako, da se v
primerih, ko je bil davek ali druge družbene obveznosti iz
kmetijstva, za kmetijske površine, katerih katastrski dohodek
se izloča iz skupnega katastrskega dohodka, že odmerjen,
sorazmerni del teh obveznosti, ki odpadejo na takšne
površine, odpiše.
Opredelitev davčne osnove je pri obdavčevanju po dejanskem dohodku približana rešitvam, kot veljajo za nosilce
samostojnega osebnega dela. Davčno osnovo predstavlja
ostanek čistega dohodka, ki se ugotovi tako, da se celotni
prihodek zmanjša za materialne stroške in amortizacijo, za
zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dejatve, osebni
dohodek zavezanca v višini 70% letnega poprečnega čistega
osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji, in nadomestilo
osebnega dohodka ter prispevke iz osebnega dohodka zavezanca, osebne dohodke zaposlenih delavcev in letne bruto
zneske zavarovalnih osnov zakonca aH drugih članov kmečkega gospodarstva, če jim je delo na kmetiji edina zaposlitev
in so na tej osnovi tudi pokojninsko in invalidsko zavarovani.
Predlog iz razprave, naj se pri opredelitvi davčne osnove,
onako kot pri nosilcih samostojnega osebnega dela oziroma
kdt v združenem delu, upošteva zajamčeni osebni dohodek
zavezanca, ki ga pa je potrebno v zakonu opredeliti, je upoštevan. V predlogu zakona je opredeljena višina osebnega
dohodka zavezanca, ki se odšteva od čistega dohodka in sicer
70% letnega poprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v letu, za katero se davek odmerja,
ki se povečuje za obračunani davek in prispevke iz osebnega
dohodka.
V 3. točki 41. d člena je dodan nov odstavek, ki določa, da
se zavezancu, ki ne opravlja dejavnosti celo leto ali pa je
upravičen do nadomestila osebnega dohodka, osebni dohodek preračuna na čas opravljanja dejavnosti.
Glede na to, da se celotni prihodek ugotavlja po plačani
realizaciji, je potrebna tudi temu ustrezna razmejitev amortizacije in materialnih stroškov. Zato je v 4. točki 41. d člena
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dodan nov odstavek, ki določa, da se v teh primerih amortizacija in materialni stroški upoštevajo v sorazmernem delu
glede na celotni ustvarjeni dohodek. Dopolnjen zadnji odstavek tega člena ureja vštevanje plačil pri prehodu iz fakturirane
na plačano realizacijo.
Pripomba zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da je potrebno pojem kmečkih zavarovancev uskladiti
z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po
katerem so kot kmetje zavarovani čla^i kmečkega gospodarstva in ne le družinski člani, je upoštevana. Prav tako je
upoštevano opozorilo komisije, da določanje normativov
obsega kmetijske proizvodnje, ki naj bi bili podlaga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne more biti predmet izvršilnega predpisa, ki ga izda upravni organ. Glede na navedeno,
je pooblastilo (iz tretje alinee 11. d člena osnutka zakona),
črtano.
Pripomba, da se pri naštevanju osnovnih sredstev, od katerih se obračunava amortizacija, beseda »živina« nadomesti z
besedilom »osnovna čreda«, je upoštevana in s tem tudi
terminološko usklajena z odlokom o načinu vrednotenja in
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih ljudi, ki s
samostojnim osebnim delom in z lastnimi sredstvi opravljajo
kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost.
Po novem zakonu o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka (Uradni list SFRJ, št. 56/84), se v organizacijah združenega dela obresti od kreditov za obratna sredstva štejejo med
poslovne stroške, in se torej krijejo iz celotnega prihodka,
obresti od kreditov za osnovna sredstva pa se krijejo iz
dohodka. Zaradi uskladitve sistema ugotavljanja čistega
dohodka z združenim delom, se tudi pri zavezancih, obdavčenih po dejanskem dohodku, na kar je opozorila tudi skupščinska razprava, plačane obresti od kreditov za obratna sredstva
vključujejo med materialne stroške v 41. f členu, medtem ko
se med zakonskimi in pogodbeni obveznostmi v 41. h členu
zadržijo plačane obresti od kreditov za osnovna sredstva
Enaka ureditev je predlagana tudi pri ugotavljanju čistega
dohodka pri gospodarski in poklicni dejavnosti.
Pripomba, da bi organizacije združenega dela lahko vodile
evidence o celotnem prihodku in stroških za zavezance, ki z
njimi proizvodno sodelujejo, na podlagi predhodnega
soglasja upravnega organa, ni bila upoštevana. Ocenjeno je
bilo, da takšno soglasje ni potrebno, saj ima davčni organ tudi
v teh primerih možnost cenitve, če ugotovi, da evidence niso v
redu in da podatki v njih niso verodostojni oziroma, da so
podatki v davčni napovedi nepopolni ali nepravilni.
Predlagana sprememba 41. j člena je vezana na speieto
rešitev v 3. točki 41. d člena.
Pripomba, da bi bilo potrebno tudi v primerih, ko celotni
prihodek iz vrst proizvodnje, ki ni v ničemer vezana na obdelavo zemljišč in ne dosega predlaganih zneskov za preuvrščanje na dejanski dohodek, dopustiti možnosti obdavčevanja po
dejanskem dohodku, je upoštevana. V 41. č členu je dodan
nov tretji odstavek, ki pooblašča občinske skupščine, da
lahko uvedejo obdavčitev po dejanskem dohodku, če tudi
zavezanec ne dosega z zakonom opredeljenega dohodkovnega cenzusa, vendar samo v primerih, ko gre za takšno vrsto
kmetijske proizvodnje, ki sploh ni vezano na katastrski dohodek oziroma obdelavo zemljišč. Ni pa bilo možno upoštevati
pripombe, da bi se v takih primerih uvedla obdavčitev v
pavšalnem letnem znesku, ker bi to pomenilo poseg v sistem
in odstop od sprejetega dogovora o usklajevanju davčnega
sistema.
Pri obdavčevanju po katastrskem in dejanskem dohodku je
predlagan sistem proporcionalnih stopenj, ki so lahko
različne glede na to, ali so zavezanci oziroma njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, ali
iz drugega naslova. Pri obdavčevanju po katastrskem
dohodku so lahko stopnje različne po skupinah katastrskih
občin, pri obdavčevanju po dejanskem dohodku pa po posameznih vrstah kmetijske dejavnosti in glede ha pogoje gospodarjenja. Pri obdavčevanju dohodkov od gozdov je zadržana
veljavna ureditev.
Pripomba, naj bi se davek od dohodka iz gozda od lesa,
odkazanega za posek, odmerjal za nazaj, ni bila upoštevana.
Po predpisih o gozdovih se skladno z gozdnogospodarskimi načrti praviloma vrši odkaz lesa v letu pred letom, v
katerem se mora posek izvršiti, kar je tudi eden izmed pogojev
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za organizirano gozdno proizvodnjo v zasebnem sektorju.
Gozdnogospodarske organizacije pa so po 137. členu davčnega zakona dolžne do 15. februarja v letu. za katero se
davek odmerja, predložiti davčnim .organom podatke o odkazanih količinah lesa. Takšen režim omogoča, da so davčnim
organom v roku. določenem za odmero davka iz kmetijstva,
na razpolago tudi podatki, potrebni za odmero davka od
gozdnih dohodkov in zato ni razlogov, da bi se odmera vršila
za nazaj, torej na podlagi podatkov o odkazanih količinah iz
predpreteklega leta. Za večji del občin, ki vršijo odmero v
skladu z veljavno ureditvijo, bi to pomenilo tudi enoletni izpad
dohodkov.
Zadržane so veljavne začasne in trajne oprostitve, veljavne
socialne in ekonomske olajšave, olajšave za borce NOV in
podobno. Z zakonom se uvajajo olajšave, ki naj bi spodbujale
lastnike kmetijskih zemljišč v družbeno organizirano tržno
proizvodnjo. Določitev dohodkovnih cenzusov za priznavanje
davčnih oprostitev in olajšav, drugih pogojev in konkretne
višine olajšav, je dana v pristojnost občinskim skupščinam.
Pripomba, da naj bi zneske katastrskega dohodka, do katerih so zavezanci iz odmerno-tehničnih oziroma socialnih
razlogov oproščeni davka iz kmetijstva (prvi in drugi odstavek
41. r člena) določal zakon,, oziroma da se določijo opisno in
sicer v določenem odstotku od poprečnega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v gospodastvu v SR Sloveniji, ni
upoštevana. Predlagatelj ocenjuje, da je rešitev, po kateri se
občine z dogovorom o usklajevanju davčne politike dogovorijo, med drugim, tudi za oba omenjena cenzusa, in jih povzamejo v svoje odloke o davkih občanov, ustreznejša. Četudi bi
omenjena cenzusa določal zakon, bodo morale občinske skupščine ob valorizaciji katastrskega dohodka spreminjati oziroma usklajevati tudi druge dohodkovne cenzuse, vezane na
katastrski dohodek, s katerimi na primer pogojujejo pravico
do oprostitev v višinskih krajih, ali pravico do davčne olajšave
za družbeno organizirano proizvodnjo in podobno. Zato je
primernejše, da se ob spremembi občinskih odlokov, ki jih bo
zahtevala vsakoletna valorizacija katastrskega dohodka, med
drugimi, valorizirata tudi omenjena cenzusa. V teh primerih
namreč ne gre za nikakršne sistemske spremembe, temveč za
spremembe tehnične narave, zato ne bi bilo smotrno, da bi
hkrati s spremembami občinskih odlokov, zgolj iz tehničnih
razlogov, posegli še v spremembo davčnega zakona.
Tudi opisna opredelitev teh cenzusov, vezana na določen
odstotek poprečnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu, ni izvedljiva, ker je porast cen kmetijskih
pridelkov in stroškov, na podlagi katerih se ugotavljajo količniki za valorizacijo katastrskega dohodka, povsem drugačen
od rasti osebnih dohodkov.
Po predlagani spremembi prvega odstavka 41. u člena se
skladno s skupščinsko razpravo davčne olajšave za vlaganje
sredstev v družbeno organizirano modernizacijo gospodarstva in preureditev stanovanjskih in gospodarskih prostorov v
turistične namene priznavajo, ne glede na status, vsem zavezancem, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, seveda pod pogojem, da obdelujejo zemljišča v skladu
z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Občinskim skuščinam je
dana možnost, da lahko poleg drugih pogojev, določijo tudi
različen odstotek olajšave upoštevaje okoliščino, ali gre za
zavezanca, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali iz drugega
naslova. S takšno rešitvijo naj bi prišla do izraza v občini
sprejeta politika usmerjanja in razvoja kmetijstva. Priznavanje
tovrstnih olajšav v obliki znižanja davčne osnove pa zaradi
možnega kombiniranega načina obdavčevanja (po katastrskem dohodku in po dejanskem dohodku) pri tej kategoriji
zavezancev iz tehničnega vidika, po oceni predlagatelja, ni
izvedljiva.
Po dopolnjenem drugem odstavku 41. z člena se zavezancem, ki niso zmožni za delo, v družinski skupnosti pa tudi
nimajo za delo zmožnih družinskih članov in če ne presegajo
določenega dohodkovnega cenzusa na člana gospodinjstva
prizna davčna olajašva v višini 50% od odmerjenga davka,
vendar pod pogojem, da je zavezanec storil vse potrebno, da
bi bilo zemljišče obdelano v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih. Do takšne olajšave bi bili upravičeni tudi zavezanci, ki so predtem podvzeli vse možne ukrepe, predvidene v
predpisih o kmetijskih zemljiščih (ponudba v zakup, uveljavitev pravic do preživninskega varstva in podobno), ni pa jim
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bila dana možnost, da jih uveljavijo (kot npr. neuspela
ponudba v zakup, neizpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic do preživninskega varstva in podobno).
Pripomba iz skupščinske razprave, da se v dohodkovni
cenzus za priznavanje socialnih olajšav vštevajo tudi starostne pokojnine, uveljavljene po določbah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, je upoštevana.
Višina pokojnine kmetov po zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, uveljavljene do 1/7-1984 dalje, je
znašala za najnižji zavarovalni razred in za polno pokojninsko
dobo (ženske 35 let, moški 40) 5.044,26 din, starostna pokojnina kmetov za leto 1984 pa 4.190,00 din. Za nepolno pokojninsko dobo pa je znesek pokojnine kmetov v nižjih zavarovalnih razredih celo nižji od zneska kmečke starostne pokojnine.
Glede na navedeno je besedilo »razen pokojnin po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov« v tretjem odstavku 41.
z členS, črtano. S takšno rešitvijo se izenačuje položaj zavezancev, ki so ali bodo upravičeni do pokojnine po novem
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z zavezanci - prejemniki starostnih kmečkih pokojnin.
Pripomba, da je dohodkovni cenzus za priznavanje socialnih olajšav prenizek je upoštevana in bi naj znašal 12% poprečnega letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, kar bi po
oceni znašalo okrog 38.000 din oziroma sedanjemu dogovorjenemu znesku.
Tudi pripomba, da posebno cenilno komisijo za ocenitev
škode, nastale zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih
bolezni in škodljivcev ali drugih izrednih dogodkov, ne bi
imenovala občinska skupščina, temveč njen izvršni svet, je
upoštevana.
Škoda, ki jo povzroča divjad in je kot poseben problem
prisoten zlasti v obmejnih predelih, je možno šteti kot »drugi
izredni dogodek, ki ga zavezanec ni mogel preprečiti« in je v
takih primerih zavezanec upravičen do davčne olajšave po 41.
ž členu pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot to velja za
elementarne nezgode. Zato po mnenju predlagatelja posebna
ureditev za takšne primere v zakonu ni potrebna.
Ker vprašanje krajevne pristojnosti za odmero davkov ureja
zvezni zakon o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med
republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks (Uradni list SFRJ, št. 47/83), predlagatelj ocenjuje, da enako kot za druge vrste davkov, tudi za
davek iz kmetijstva ni potrebno tega vprašanja posebej urejati
v davčnem zakonu. Omenjeni zvezni kolizijski zakon, ki se
uporablja neposredno, v 10. členu določa, da se davek iz
kmetijstva odmeri po predpisih in v korist tiste družbenopolitične skupnosti, na katere območju je zavezančevo stalno
prebivališče. Če pa zavezanec nima zemljišča na območju
družbenopolitične skupnosti, na katerem ima stalno prebivališče, pa se davek iz kmetijstva odmeri po predpisih in v korist
tiste družbenopolitične skupnosti, na območju katere je zemljišče, kar pomeni v vsaki občini, kje ima zemljišče.
Možnost predpisovanja različnih davčnih stopenj v okviru
posameznih upravnih občin zakon načelno ureja tako, da se v
primerih, ko ima zavezanec zemljišče v različnih skupinah
katastrskih občin ali več katastrskih občinah, za katere je
predpisana različna višina davčnih stopenj, davek odmeri po
stopnji vsake skupine katastrskih občin, v kateri zemljišča
ležijo. Hkrati pa zakon dopušča možnost, da občine glede na
specifične razmere, možnost tehnične izvedbe odmere in
podobno, to vprašanje drugače rešijo kot na primer po stopnji, veljavni za katastrsko občino, v kateri ima zavezanec
stalno prebivališče; po stopnji, ki velja za katastrsko občino, v
kateri ima zavezanec glede na katastrski dohodek pretežni del
zemljišča in podobno. Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da je v zadnjem odstavku 41. I člena predlagana rešitev
ustrezna.
Prav tako ni bilo možno upoštevati pripombe, da bi se v 41.
v členu črtala določba, ki ureja obdavčitev v primeru zakupnih
razmerij za zemljišča, dana v zakup za nekmetijske namene. V
takih primerih se davek odmeri od katastrskega dohodka ali
od zakupnine glede na to, kateri dohodek je večji. Črtanje
omenjene določbe bi bilo tudi povsem ^ nasprotju z vsesplošnimi prizadevanji za smotrno obdelavo kmetijskih zemljišč.
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3. Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti
Po proučitvi predloga skupine delegatov Zbora občin iz
Šmarja pri Jelšah in Ilirske Bistrice ter Zveze obrtnih združenj,
da bi oprostitev iz 4. točke 14. člena osnutka zakona veljala
tudi za dohodke, dosežene s prodajo izdelkov umetne obrti, ki
so prejeli znak kvalitete, predlagatelj ugotavlja, da bi taka
oprostitev terjala posebne evidence, iz katerih bi bila razvidna
višina celotnega prihodka, dosežena s prodajo teh izdelkov,
kakor tudi višina stroškov, potrebnih za dosego tega
dohodka. Ker teh dohodkov iz navedenega razloga ne bi bilo
možno oproščati plačila davka, predlagatelj z namenom
pospeševati razvoj tudi te dejavnosti, predlaga v 29. členu
predloga zakona uvedbo posebne davčne olajšave.
Z namenom večje izenačitve družbeno ekonomskega položaja delovnih ljudi z delavci v organizacijah združenega dela
in uresničitve načela, da naj bi vsak zavezanec prispeval k
zadovoljevanju splošnih družbenih potreb, je bilo v varianti
16. člena osnutka zakona predlagano, da bi se pri ugotavljanju davčne osnove upošteval zajamčeni osebni dohodek, tako
kot je v dogovoru o usklajevanju davčnega sistema predvideno pri davku iz dohodka TOZD in da bi zavezanec, če ne
doseže ostanka čistega dohodka najmanj v višini 10% poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v
gospodarstvu v SR Sloveniji, v letu za katero se odmerja
davek, plačal davek iz gospodarske dejavnosti v višini, ki
ustreza pavšalni obdavčitvi. V skupščinski razpravi sta odbor
za finance Zbora občin in odbor za družbeno ekonomske
odnose Družbenopolitičnega zbora podprla predlagane rešitve, ki pomenijo realizacijo načela izenačitve družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi z delavci v organizacijah
združenega dela. Za navedeno usmeritev in s tem za variantno
rešitev, da se od čistega dohodka odšteje le zajamčeni osebni
dohodek zavezanca, so se izrekle tudi skupine delegatov in
posamezni delegati obeh zborov razen delegatov Zbora združenega dela s področja obrti Domžale in Ljubljana-Šiška,
skupina delegatov Zbora občin iz Radelj ob Dravij Zveza
obrtnih združenj in Odvetniška zbornica Slovenije. Se večjo
izenačitev položaja delovnih ljudi z delavci v združenem delu,
to je obdavčevanje dohodka, oziroma izvzemanje iz obdavčitve zajamčenih osebnih dohodkov delavcev zaposlenih pri
delovnih ljudeh predlagata skupina delegatov Zbora združenega dela s področja gospodarstva iz Kranja in skupina delegatov obeh zborov iz Novega mesta. Upoštevajoč stališča
razprave in ker je bil sprejet dogovor o usklajevanju davčnega
sistema, po katerem se dohodek pri davku od dohodka TOZD
zmanjša le za zajamčene osebne dohodke delavcev, predlagatelj v 18. členu predloga zakona opredeljuje višino osebnega dohodka zavezanca, ki se odšteva od čistega dohodka,
in sicer 70% letnega poprečnega čistega osebnega dohodka
delavcev v SR Slovenije v letu, za Katero se davek odmerja.
Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga, po katerem naj
bi se obdavčeval dohodek in od njega odštevali zajamčeni
dohodki zaposlenih delavcev, ker bi takšna rešitev predstavljala odstop od dogovora o usklajevaju davčnega sistema,
poleg tega pa tudi destimulirala zaposlovanje.
V skupščinski razpravi se je večina zavzemala za rešitev v
četrtem odstavku 16. člena osnutka zakona, ki zagotavlja, da
vsak zavezanec prispeva k zadovoljevanju splošnih družbenih
potreb, zato je rešitev vključena v četrti odstavek 18. člena
predloga zakona.
Delegati Zbora združenega dela s področja obrti in Zveza
obrtnih združenj predlagajo, da bi se zaradi izenačitve z
združenim delom pri plačani realizaciji ne priznavali materialni stroški in amortizacija v sorazmernem delu, ki odpade
na ustvarjeni celotni prihodek glede na to, da se v združenem
delu iz celotnega prihodka nadomeščajo tisti materialni
stroški in amortizacija, ki se nastavi v obračunskem razdobju,
za katerega se ugotavlja celotni prihodek. Predlagatelj navedenega predloga ni mogel upoštevati, ker zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev ne ureja dolžniško-upniških razmerij med uporabniki družbenih sredstev
in delovnimi ljudmi, potega tega pa glede na dogovor o
usklajevanju davčnega sistema ni možno podaljšati odmernega leta za 15 dni, kot to velja za ugotavljanje celotnega
prihodka organizacij združenega dela.
Predloga delegatov Zbora združenega dela s področja obrti
in Zveze obrtnih združenj, da naj bi se od čistega dohodka
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odštevale tudi odpravnine in jubilejne nagrade za zavezanca
iz razloga izenačitve z združenim delom, ni bil upoštevan, ker
se te krijejo iz sredstev sklada skupne porabe in so zato v
organizacijah združenega dela vključene v davčno osnovoo.
Predlog dan v skupščinski razpravi, da bi se celotni prihodek ugotavljal po fakturirani realizaciji je v nasprotju z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema, po katerem se
celotni prihodek ugotavlja po plačani realizaciji. V predlogu
zakona je dopolnjena določba 17. člena osnutka zakona s
tem, da se opredeljuje celotni prihodek ob prehodu iz fakturirane na plačano realizacijo. Posebna ureditev ugotavljanja
celotnega prihodka ob prenehanju opravljanja dejavnosti po
mnenju predlagatelja ni potrebna, ker mora biti ob prenehanju vključena v celotni prihodek vrednost vseh proizvodov in
storitev, ki do prenehanja dejavnosti še ni bila vključena, ne
glede na to, ali gre za plačano ali fakturirano realizacijo.
Na določbo 50. člena zakona o davkih občanov, ki ureja
priznavanje materialnih stroškov, so delegati Zbora združenega dela s področja obrti in Zveza obrtnih združenj dali
načelno pripombo, da bi se morali priznavati materialni
stroški, ki so neposreden pogoj za delo in proizvodnjo. Po
dogovoru o usklajevanju davčnega sistema se priznavajo le
materialni stroški, ki so nujno potrebni za ustvaritev celotnega prihodka. Upoštevanje predlagane rešitve pa bi pomenilo upoštevanje stroškov, ki niso sestavni del celotnega prihodka, doseženega v odmernem letu.
Upoštevani pa so bili predlogi za dopolnitev 50. člena
zakona, po katerih se med materialne stroške v 20. členu
predloga zakona vključujejo: izdatki za nadomestila za ločeno
življenje zavezanca (8. točka), stroški strokovnega izpopolnjevanja v zvezi z opravljanjem dejavnosti (13. točka), izdatki v
zvezi z raziskovanjem in razvijanjem proizvodnega programa
(14. točka), plačane obresti od kreditov za obratna sredstva,
prejetih od bančnih organizacij in stroški zavarovanja teh
kreditov ter plačane obresti za material, prejet v predelavo na
podlagi kooperacijske pogodbe (15. točka) in stroški za kulturno umetniški program v gostinskem obratu (16. točka).
Predlagatelj ni dopolnjeval določbe 1. točke 50. člena, ker,
je ocenil, da že sedanja opredelitev stroškov v tej točki
vključuje izdatke za reprodukcijski material, gorivo in mazivo,
polproizvode in dele itd. Opredelitev drobnega inventarja je
povzeta po predpisih, ki veljajo za združeno del in je predlagano posebno sklicevanje na te predpise po oceni predlagatelja nepotrebno. Nepotrebno je tudi predlagano posebno
naštevanje izdatkov za čiščenje, vzdrževanje higiene poslovnih prostorov in opreme ter stroškov za vodenje poslovnih
knjig, ker so ti izdatki vključeni v 9. točko 50. člena zakona.
Izdatki obiskov sejmov in razstav v zvezi z opravljanjem dejavnosti so del izdatkov za strokovno izpopolnjevanje, ki so
vključeni v 13. točki 50. člena zakona.
Izdatki investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev se po
veljavni ureditvi upoštevajo tako, da se prištejejo k amortizacijski osnovi osnovnega sredstva in od dobljene vrednosti
obračunava amortizacija. Navedeni način omogoča priznavanje izdatkov investicijskega vzdrževanja y celoti v več letih.
Vključitev tega izdatka med materialne stroške na način kot
velja za združeno delo, bi pomenila priznavanje tega izdatka
sicer v letu vložitve, vendar pa ne v celotni višini. Tudi po
dogovoru o usklajevanju davčnega sistema se med materialnimi stroški priznavajo le stroški za redno vzdrževanje osnovnih sredstev, ne pa tudi stroški, ki so po predpisih, veljavnih
za temeljne organizacije združenega dela, stroški investicijskega vzdrževanja.
Po navedenem dogovoru se med materialnimi stroški priznavajo plačane obresti od kreditov za obratna sredstva, prejetih
od bančnih in hranilno kreditnih organizacij. Upoštevanje
predloga, da se prizna obresti od kreditov, prejetih od drugih
organizacij, ki se po zakonu o temeljih kreditnega in bančnega sistema ne morejo ukvarjati s hranilno-kreditnim poslovanjem, bi pomenila kršitev določb tega zakona, kakor tudi
neupoštevanje dogovora.
Predlagana rešitev, da bi se med materialne stroške priznavale zamudne obresti, ki nastanejo zaradi neažurnega plačevanja organizacij združenega dela zavezancu, zaradi česar ni
sposoben pravočasno plačati družbenih obveznosti, po mnenju predlagatelja ni sprejemljiva. Zamudnim obrestim iz navedenih razlogov se zavezanec lahko izogne z institutom odloga
plačila davka ali obročnega plačevanja, katerega mu po 166.
členu zakona lahko dovoli davčni organ.
poročevalec

Predlog, da se med stroške priznava vlaganja v najete
poslovne prostore, je predlagatelj upošteval v 24. členu predloga zakona s terri da je dana možnost uporabiti neobdavčeni
del davčne osnove tudi za rekonstrukcijo in modernizacijo
poslovnih prostorov.
Predlog skupine delegatov Zbora občin iz Nove Gorice ter
Zbora občin in Zbora združenega dela iz Sežane in Novega
mesta, da se zavezancu ne bi priznavali izdatki za kulturne in
telesnokulturne namene oziroma* da se določijo merila za
priznavanje teh izdatkov je predlagatelj upošteval v 4. točki
21. člena predloga zakona z dopolnitvijo, da se ti izdatki
priznajo do višine opredeljene z dogovorom o usklajevanju
davčne politike.
Predlogi skupine delegatov Zbora občin Šmarje pri Jelšah
in Ilirske Bistrice ter Zveze obrtnih združenj, da bi se obračunavala pospešena amortizacija za osnovna sredstva, ki so v
uporabi več kot polni delovni čas, ki tehnološko hitreje zastarajo, in ki so podvržena možnim zunanjim vplivom, kot tudi
amortizacijo za že amortizirano osnovno sredstvo, če se še
uporablja po vsebini,ne sodijo v zakon o davkih občanov,
temveč v odlok o načinu vrednotenja in stopnjah amortizacije
osnovnih sredstev delovnih ljudi, v katerem so predlagane
rešitve tudi vgrajene, razen neutemeljene zahteve po priznavanju amortizacije osnovnih sredstev, katerih vrednost je v
celoti odpisana.
Skupine delegatov Zbora občin iz Ptuja, Zbora občin in
Zbora združenega dela iz Novega mesta in Zbora združenega
dela iz Lendave in Jesenic predlagajo, da se dohodek ne
zmanjšuje za obresti od kreditov za osnovna sredstva. Predlagatelj navedenega predloga kljub temu, da je v skladu s
splošno usmeritvijo po izenačevanju položaja delovnega
človeka s položajem delavcev v združenem delu, ni upošteval,
ker je po sklepih Skupščine SR Slovenije o razvoju drobnega
gospodarstva, priznavanje teh obresti eden od ukrepov, ki bi
prispevali k razvoju teh dejavnosti.
Predlog Zveze obrtnih združenj, da se med zakonskimi in
pogodbenimi obveznostmi priznajo denarne kazni za gospodarske prestopke in prekrške, upravne takse in sodne takse v
zvezi z izvajanjem dejavnosti je upoštevan v 5. in 8. točki 52.
člena zakona, razen denarnih kazni, ki jih glede na njihov
značaj po mnenju predlagatelja ni možno priznavati.
Glede predloga, da se v davčnem zakonu oblikuje rezervni
sklad, predlagatelj ugotavlja, da obrtni zakon daje možnosti
oblikovanja takšnega sklada in določa, da se njegova višina
določi s samoupravnim sporazumom v skladu s posebnim
zakonom. Ker se po 52. členu zakona o davkih občanov
vštevajo med zakonske in pogodbene obveznosti izdatki za
izpolnitev z zakonom določenih obveznosti, sprejetih s samoupravnim sporazumom, ni zadržka za priznavanje sredstev za
oblikovanje rezervnega sklada v primeru, da je višina sredstev
opredeljena v skladu s posebnim zakonom.
Zveza obrtnih združenj predlaga, da bi bilo možno ugotavljati osnovo za davek na podlagi cenitve prihodkov samo v
primeru uporabe neverodostojnih listin ali podatkov, ne pa
tudi v primeru, ko poslovne knjige niso v redu. Osvojitev tega
predloga bi pomenilo neupoštevanje temeljnih knjigovodskih
načel, ki zagotavljajo, da poslovne knjige odražajo celotno
poslovanje zavezanca.
Skupina delegatov Zbora občin in Zbora združnega dela iz
Novega mesta in Zbora združenega dela z Jesenic predlaga,
da bi se cenitev celotnega prihodka lahko izvedla na podlagi
snemanja prometa. Po oceni predlagatelja snemanje prometa
ni realen pokazatelj obsega celotnega prihodka doseženega v
celem odmernem letu, zato predlog ni bil upoštevan. V 22.
členu predloga zakona pa je upoštevan predlog skupine delegatov Zbora občin in Zbora združenega dela iz Ilirske Bistrice,
po katerem se lahko davčni organ pri cenitvi opre na normativ
porabe surovin in materiala, izračunan na podlagi podatkov
organizacij združenega dela ne samo z enakim, temveč tudi s
podobnim predmetom poslovanja.
Ker je bila v skupščinski razpravi osvojena variantna rešitev
iz 16. člena osnutka zakona, je v 23. členu predloga zakona
vgrajena rešitev, po kateri del čistega dohodka, ki se po
zagotovitvi osebnih dohodkov delavcev, nameni za osebni
dohodek zavezanca, ki v obliki stalnega poklica opravlja
gospodarsko dejavnost in je obdavčen po dejanskem
dohodku, ne more biti nižji od 70% poprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji.
poročevalec

V predlogu zakona je dopolnjen 54. a člen zakona z naslednjimi predlogi, danimi v skupščinski razpravi: znižanje davčne
osnove zaradi vlaganj je predvideno za vse dejavnosti v višini
25% za dobo največ pet let od vsakega vlaganja s tem, da
občinske skupščine lahko za deficitarne dejavnosti določijo
višji odstotek znižanja davčne osnove, razširjena je možnost
vlaganja iz neobdavčenega dela na vsa osnovna sredstva,
torej tudi za vlaganja za pridobitev materialnih pravic ter,
vlaganja za rekonstrukcijo najetih poslovnih prostorov; opredeljen je način in rok uveljavljanja znižanja davčne osnove;
precizneje so opredeljene rešitve, ki pomenijo zagotovitev
namenske uporabe neobdavčenih sredstev in nadzor nad
njihovo uporabo. Pri odtujitvi ali oddaji osnovnega sredstva,
ki je bilo nabavljeno iz neobdavčenega dela davčne osnove, v
najem oziroma ob prenehanju opravljanja dejavnosti, razen
ob upokojitvi, se naknadno obremeni neodpisani del vrednosti osnovnih sredstev razen, če zavezanec dokaže, da je kupnino vložil v osnovna sredstva, katerih ni potrebno nadomestiti iz priznane amortizacije.
Glede pripombe, da je treba skrajšati 12 mesečni rok vezave
depozita pri banki, predlagatelj ugotavlja, da je po pravilniku
banke po posojilih občanom za pospeševanje gospodarskih
dejavnosti in opravljanje svobodnih poklicev možno odpovedati pogodbo o varčevanju oziroma skrajšati dobo varčevanja, zato rok vezave depozita v predlogu zakona ni spremenjen.
Na pripombo, da rešitev v osnutku zakona, po kateri se
zaradi vlaganj namesto odmerjenega davka znižuje davčna
osnova, ni skladna z dogovorom o temeljih davčne politike,
predlagatelj ugotavlja, da je v končnem besedilu dogovora,
dana možnost zniževanja davka oziroma osnove, če ta ni ista
za davek in prispevke.
Predlog, po katerem naj bi zavezanec ob vložitvi letne
napovedi tudi dokazal vlaganje in višino vloženih oziroma
deponiranih sredstev ni sprejemljiv, ker ob napovedi zavezancu višina davčne osnove in s tem višina neobdavčenega
dela sredstev, nista znani.
Predlagatelj je v 25. členu predloga zakona upošteval
pobudo, dano v skupščinski razpravi, da se pri določitvi višine
stopenj ne upošteva kot kriterij kraj, kjer se dejavnost opravlja, ker bi ta rešitev pomenila neupoštevanje veljavnih davčnih
načel.
V skupščinski razpravi dani predlogi, da se za kriterij obdavčitve v pavšalnem letnem znesku opredeli dvakratni poprečni
letni osebni dohodek zaposlenih v gospodarstvu in da se
pavšal ne veže na zaposlitev samo enega delavca, niso v
skladu z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema.
Predlagatelj je upošteval predlog, dan v skupščinski razpravi, da bi se v pavšalnem letnem znesku obdavčevali zavezanci, ki opravljajo prodajo na drobno v odročnih in višinskih
krajih ter predlog, da se na ta način obdavčijo dohodki doseženi v planinskih postojankah.
Pripombe, da bi bila sprememba načina obdavčitve možna
le s pričetkom leta, v predlogu zakona ni bilo možno upoštevati, ker je potrebno, takoj ko zavezanec preneha izpolnjevati
pogoj za pavšalno obdavčitev, to je zaposli več kot enega
delavca, preiti na obdavčitev, po dejanskem dohodku. Upoštevam tudi ni predlog, po katerem zavezanec, ki izpolnjuje
pogoje za pavšalno obdavčitev, ne bi mogel zahtevati obdavčitve po dejanskem dohodku, ker bi to pomenilo krčenje
zavezančevih pravic, ki jih ima po veljavnem zakonu.
Predloga, da bi zakon uvedel dolžnost evidentiranja računov tudi za zavezance, obdavčene v pavšalnem letnem znesku, predlagatelj ni vgradil v predlog zakona iz razloga, ker ti
zavezanci dosegajo pretežni del dohodka z občani.
Na ureditev olajšave zaradi vlaganja v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev pri zavezancih, obdavčenih v pavšalnem letnem znesku, je Zveza obrtnih združenj
imela pripombo, da bi se tudi tem zavezancem olajšava priznavala 5 let od leta vlaganja, kar je predlagatelj upošteval v
28. členu predloga zakona.
Prve alinee 61. člena zakona predlagatelj ni dopolnil z
družbenim dogovorom o pospeševanju domače in umetne
obrti, ker se po sedanji opredelitvi upoštevajo pri določanju
davčnih olajšav vsi družbeni dogovori o pospeševanju razvoja
drobnega gospodarstva.
Predlog, da bi se olajšava ne priznavala samo za novo
zaposlene delavce, temveč za vsakega zaposlenega delavca,
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je v nasprotju z dogovorom o temeljih davčne politike, ki
predvideva olajšavo le za novo zaposlenega delavca.
Predlog skupine delegatov Zbora občin in Zbora združenega dela iz Kočevja, Ribnice, Ljubljana-Vič-Rudnika in Grosuplja, da bi se dohodki, ki jih dosegajo občani v obliki
stalnega ali postranskega poklica, s prodajo izdelkov suhe
robe, ki ne štejejo za domačo obrt, obdavčevali z davkom po
odbitku, je v nasprotju s sistemom, po katerem so lahko
zavezanci, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v obliki stalnega ali postranskega poklica, obdavčeni le po dejanskem
dohodku ali v pavšalnem letnem znesku. Po odbitku so lahko
obdavčeni le občani, ki priložnostno opravljajo storitve oziroma storitve opravljajo po pogodbi o delu. Problem, ki jih
skupine delegatov iz navedenih občin navajajo kot razloge za
svoj predlog, je v okviru obstoječega sistema možno deloma
razrešiti z uvrstitvijo teh zavezancev na način obdavčevanja v
pavšalnem letnem znesku, ne glede na dohodkovni cenzus.
Navedeno rešitev je predlagatelj vključil v 26. člen predloga
zakona. Predloga navedenih skupin delegatov in Zveze obrtnih združenj, da bi se obdavčevali dohodki, doseženi s prodajo izdelkov ročne izdelave, ki jih ni mogoče šteti za izdelke
domače obrti, po najnižji stopnji davka po odbitku, iz razloga,
da te izdejke izdelujejo predvsem starejši občani, študenti in
telesno in duševno prizadeti občani, predlagatelj ni upošteval.
Prejemki telesno in duševno prizadetih ter starejših občanov
med rehabilitacijo ter študentov na rednem šolanju za občasna in začasna dela so namreč po 5. členu zakona oproščeni
plačila davkov.
4. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti
Odvetniška zbornica Slovenije je v skupščinski razpravi
opozorila na neustreznost določb 16. člena osnutka zakona,
ki veljajo tudi za obdavčevanje dohodkov odvetnikov, glede
na to, da je njihova dejavnost posebnega družbenega
pomena. Predlagajo, da se dohodki od te dejanosti ne bi
obdavčevali z davkom iz dejavnosti oziroma, da bi se obdavčevali v pavšalnem letnem znesku ali pa po veljavni ureditvi.
Predlagatelj iz sistemskih razlogov ni mogel upoštevati predlogov, da se ti dohodki ne bi obdavčevali oziroma, da bi samo
za to dejavnost zadržal veljavni sistem obdavčitve, je pa v 36.
členu dana možnost obdavčitve teh dohodkov v pavšalnem
letnem znesku za zavezance, ki ne uporabljajo dopolnilnega
dela več kot enega delavca in katerih čisti dohodek zmanjšan
za osebni dohodek zaposlenega delavca ne presega poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v
gospodrstvu v SR Sloveniji. Dejstvo, da je dejavnost pravne
pomoči dejavnost posebnega družbenega pomena, je v predlogu zakona upoštevano v 34. členu, z določbo, da se za
dejavnosti posebnega družbenega pomena določijo nižje
stopnje davka.
Skladno z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema, po
katerem se tuje fizične in pravne osebe, ki opravljajo poklicno
dejavnost v naši državi, obdavčujejo s posebnim davkom od
dohodka tuje osebe iz gospodarske in poklicne dejavnosti, je
predlagano črtanje določb 75. člena zakona o davkih
občanov.
5. Davek od dohodkov iz avtorskih pravic,
patentov in tehničnih izboljšav
Zveza društev izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav SR
Slovenije je predlagala črtanja drugega odstavka 36. člena
osnutka zakona, po katerem se za dohodke iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav ne štejejo po tem zakonu
dohodki zavezancev za davek iz gospodarskih ali poklicnih
dejavnosti, če jih dosegajo v okviru svoje dejavnosti, ker se po
veljavnih predpisih avtor ne more odpovedati pravicam od
uporabljene inovacije. Po oceni predlagatelja predlagana
rešitev ne omejuje moralnih in materialnih pravic stvariteljev,
temveč te dohodke s stališča obdavčevanja šteje za del
dohodkov iz gospodarske ali poklicne dejavnosti, ker so v
zvezi z opravljanjem te dejavnosti tudi nastali.
Predlagana rešitev v osnutku zakona, po kateri se obdavčujejo dohodki iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, ki jih občani dosežejo v tujini, izhaja iz dogovora o
usklajevanju davčnega sistema, zato predloga društva za
industrijsko lastnino, da bi se ti dohodki izvzeli iz obdavčitve,
predlagatelj ni mogel upoštevati. V skladu z navedenim dogo20

vorom so v predlogu zakona urejeni tudi stroški, ki so
potrebni za ustvaritev teh dohodkov, tako tudi priznavanje
samo enega prototipa za preizkus izuma. ,
Skupščina SR Slovenije se je v stališčih do dogovora o
usklajevanju davčnega sistema zavzemala za priznavanje
enotnih normiranih stroškov pri obdavčevanju dohodkov iz
avtorskih pravic, zato predloga skupine delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin iz Maribora, da bi se priznali
stroški v različni višini glede na vrsto avtorskih del. predlagatelj ni mogel upoštevati.
V predlogu zakona je delno upoštevana pripomba skupine
delegatv Zbora občin in Zbora združenega dela iz Novega
mesta in Slovenske Bistrice, da je oprostitev potrebno uskladiti z dogovorom o temeljih davčne politike s tem. da dohodki,
doseženi z odstopom uporabe tehnične izboljšave delovnemu
človeku, niso oproščeni plačila davka. Zadržuje pa se določba
o oprostitvi dohodkov od patenta, odstopljenega delovnemu
človeku zaradi spodbuajnja izumiteljstva.
Predloga društva za industrijsko lastnino, da bi se
oproščalo plačilo davka od dohodka od izumov pred priznanjem patenta, predlagatelj ni mogel upoštevati, ker oba dogovora vežeta oprostitev na patent.
Z dopolnitvijo 47. člena predloga zakona je upoštevan predlog, po katerem se za dohodke iz avtorskih pravic, če so
ustvarjeni v organizacijah združenega dela s področja kulture, ne uporabijo višje stopnje.
6. Davek od dohodkov iz premoženja in
premoženjskih pravic
Predlagatelj v 51. členu predloga zakona ni upošteval predloga, danega v skupščinski razpravi, da bi se v osnutku
zakona določeni petletni rok posedovanja premičnih predmetov, kot pogoja za oprostitev davka pri prodaji premičnega
premoženja, podaljšal na 10 let. Ker običajno občani dokumentacije o nabavi premičnega premoženja ne hranijo daljši
čas. bi podaljševanje časa posedovanja teh predmetov,
povzročalo težave pri ugotavljanju davčne osnove.
Predlagatelj ocenjuje, da predlagana ureditev valorizacije
nabavne vrednosti premičnega premoženja omogoča valorizacijo za tekoče leto, zato ni dopolnil določb 47. člena
osnutka v smislu predloga skupine delegatov Zbora občin iz
Maribora ter zbora občin in Zbora združenega dela iz Novega
mesta.
V zvezi s predlogom skupin delegatov Zbora združenega
dela s področja obrti, da bi se oproščali plačila davka
dohodki, doseženi s prodajo nepremičnin oziroma premičnin,
če se kupnina vlaga za pridobitev poslovnih prostorov in
stanovanj, predlagatelj pojasnjuje, da že osnutek zakona ne
predvideva obdavčevanja dohodkov od prodaje nepremičnin.
Predlagana oprostitev obdavčevanja dohodkov od prodaje
nepremičnin se pod pogojem, da se vlaga kupnina v pridobitev poslovnega prostora oziroma stanovanja predvideva pri
pripravi sprememb in dopolnitev zakona o davku na promet
nepremičnin.
Glede predloga, da bi bili plačila tega davka oproščeni tudi
dohodki od prodaje premičnega premoženja, če se kupnina
vlaga v pridobitev osnovnih sredstev ali stanovanja oziroma
kadar je do prodaje premičnin prišlo zaradi nastopa invalidnosti ali upokojitve zavezanca davka iz gospodarske dejavnosti predlagatelj ocenjuje, da tako širokih oprostitev ni
možno vezati samo na zavezance davka iz gospodarskih dejavnosti.
Glede pripombe Zveze društev izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav, da bi bilo treba črtati tretjo alineo 46. člena
osnutka zakona, ker izum, ki ni zavarovan po zakonu, ni izum,
predlagatelj pojasnjuje, da je namen rešitve iz navedenega
člena obdavčiti prav tiste dohodke, ki se v praksi proglašajo
za izume pa to niso, ker niso zavarovani po zakonu.
7. Davek na dediščine in darila
Predlagatelj je dopolnil določbo 58. člena predloga zakona
z upoštevanjem predloga skupine delegatov Zbora občin in
Zbora združenega dela iz Novega mesta, po katerem naj bi se
oprostitev plačila davka na darilo pri prvem dednem redu
pogojevala s tem, da obdarjenec darila ne odtuji pred potekom treh let. S tem bi se preprečevale špekulacije pri preprodaji premičnega premoženja oziroma izogibanje davku od
dohodkovlz premoženja.
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Upoštevanje predloga Zveze obrtnih združenj, da bi bilo
podedovano oziroma podarjeno premoženje, na podlagi katerega bi dedič oziroma obdarjenec pridobil status obrtnika
oproščeno plačila tega davka, bi po oceni predlagatelja
pomenilo odstop od temeljnega davčnega načela, da imajo
občani ob enakih z zakonom in odlokom občinske skupščine
določenih pogojih, enake obveznosti glede plačevanja davkov. Predlagana rešitev pa bi pomenila tudi odstop od dogovora o usklajevanju davčnega sistema.

8. Davek od premoženja
V skupščinski razpravi je bilo predlagano povečanje stanovanjske površine, za katere vrednost se zniža davčna osnova.
Predlagatelj
je predlog upošteval in povečal površino iz 70 na
120 m?, kar je približno 20 m2 več kot znaša po statističnih
podatkih povprečna površina novozgrajenih hiš v SR Sloveniji
v zadnjih letih. Ker se s povečanjem neobdavčene površine
stavb povečuje obseg oprostitev tega davka, predlagatelj ocenjuje, da ne bi bilo primerno izločiti iz oprostitev davka stanovanjske stavbe zavezancev davka iz kmetijstva, kar je predlagala skupina delegatov iz Lendave.
V zvezi s pripombami v razpravi glede opredelitve premičnega premoženja, od katerega bi se po osnutku zakona
plačeval ta davek, je predlagatelj v 60. členu predloga zakona
zadržal samo plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov, pod
pogojem, da se ne uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
Razlog za obdavčitev plovnega objekta je v možnosti uporabe
za počitek in rekreacijo, kar jih izenačuje s premoženjem
opredeljenim v 2. točki 110. člena zakona. Predlagana rešitev
je tudi v skladu z dogovorom o usklajevanju davčnega
'sistema, po katerem lahko republike same opredelijo, katere
od premoženjskih predmetov iz dogovora bodo obdavčevale.
9. Davek od skupnega dohodka občanov
V predlogu zakona so upoštevane pripombe, ki so terjale
poenotenje kriterijev za obdavčitev skupnega dohodka občanov. V skladu z dokončnim besedilom dogovora o usklajevanju davčnega sistema je določen trikratni poprečni čisti
osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR
Sloveniji kot neobdavčeni del skupnega dohodka in olajšave
za vzdrževane družinske člane v višini 60% poprečnega
čistega dohodka.
V 71. členu predloga zakona je upoštevan predlog, da se
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ki jih
poslovodja združi v pogodbeni organizaciji združenega dela
za čas nad 5 let, ne všteva v skupni čisti dohodek.
Stroški, za katere se zmanjša osnova za davek, pri neodkupIjenih izumih, so opredeljeni skladno z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema, po katerem se odštevajo od osnove v
letu, v katerem so patentirani. Zato ureditev, po kateri naj bi se
priznavali stroški neodkupljenega izuma v letu, v katerem je
bil zavarovan po zakonu, kot jo predlaga Zveza društev avtorjev in izumiteljev, v predlogu zakona ni upoštevana.
IV POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE
DAVKOV
V skupščinski razpravi so bili dani predlogi za spremembe
in dopolnitve določb veljavnega zakona, ki se nanašajo na
določbe o odmeri davkov, o pritožbi, o prisilni izterjavi davkov, o evidenci davkov in na kazenske določbe.
Zveza obrtnih združenj predlaga, da bi davčni organ v
odmernem postopku moral dokazati, da podatki iz napovedi
ne ustrezajo dejanskemu stanju, da bi se davčna osnova
lahko ugotovila s cenitvijo in predlaga, da se v zakonu opredeli sankcijo za davčni organ, če nšhizvrši odmere do 31/5
najkasneje pa do 31/12, po kateri bi moral upoštevati podatke
iz davčne napovedi. Obeh navedenih predlogov predlagatelj
ni mogel upoštevati, ker pomenita kršenje temeljnih načel
zakona o splošnem upravnem postopku, posebej še načela
proste presoje dokazov in načela materialne resnice.
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Zveza obrtnih združenj nadalje predlaga ureditev, po kateri
pritožba ne odloži izterjave odmerjenega davka, če znesek
sporne zadeve ni večji od 30% nesporno ugotovljene
odmerne osnove. Predlagatelj ugotavlja, da je z vložitvijo
pritožbe sporna davčna osnova v celoti, zato tega predloga ni
mogoče upoštevati.
Glede predloga, da bi se plačevali davki, ki se odmerjajo od
letnih osnov ali v pavšalnem letnem znesku, v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnjega v mesecu,
plačani pa morajo biti v 15 dneh od zapadlosti, predlagatelj
ocenjuje, da bi predlagani način plačevanja davkov pomenil
povečanje obsega dela davčnega organa, kot tudi samega
zavezanca.
Skupina delegatov Zbora občin in Zbora združenega dela iz
Maribora predlaga, da se s sklepom uvede prisilna izterjava
tudi za zamudne obresti, ki do izdaje sklepa še niso zapadle v
plačilo, analogno ureditvi v zakonu o izvršilnem postopku.
Predlagatelj navedenega predloga ni mogel upoštevati, ker
po zakonu o izvršilnem postopku, obresti, ki zapadejo v
plačilo po rubežu, zapadejo le pod zastavno pravico, pridobljeno na terjatvi, ki se obrestuje. V predlogu zakona pa je bil
upoštevan predlog navedene skupine delegatov o izločitvi
deviznega računa iz prisilne izterjave, ker izterjava iz deviznega računa glede na določbe zakona o temeljih kreditnega
in bančnega sistema hi možna.
Predlog, da bi se spremenil 185. člen zakona tako, da bi bil
rubež premičnih stvari možen brez prič, če je navzoč zavezanec ali član gospodinjstva oziroma, da bi zadoščala ena priča,
če ta ni navzoč, ni bil upoštevan, ker bi omejvanje oziroma
odsotnost prič rubežu ogrozila zakonit potek rubeža.
Predlagatelj je upošteval predlog skupine delegatov obeh
zborov iz Novega mesta in v 81. členu predloga zakona
valoriziral zneske stroškov prisilne izterjave.
Predlog, da bi zaključni račun potrdil izvršni svet skupščine
občine in ne sama skupščina, ni v skladu z določbami zakona
o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih.
V skupščinski razpravi je bil dan predlog, da bi tudi zavezanči iz kmetijskih, gospodarskih in poklicnih dejavnosti,
obdavčeni po dejanskem dohodku nakazovali plačila občanom za storitve in dobavljeno blago na žiro račune in da bi ti
zavezanci morali tudi če poslovno sodelujejo z občani, pred
predložitvijo računa le-tega evidentirati pri davčnem organu.
Tega predloga predlagatelj ni upošteval, ker ocenjuje, da bi se
bistveno povečalo administriranje, rezultati pa ne bi bili v
sorazmerju s povečanim obsegom dela.
Predlagatelj je v 83. členu predloga zakona dopolnil 2.
točko 223. člena zakona o davkih občanov s predlagano
rešitvijo iz skupščinske razprave, po kateri se kaznuje zavezanca tudi v primeru, če davčnemu organu ne omogoči pregledati naprav, blaga, poslovnih knjig in drugih dokumentov,
ki omogočajo vpogled v njegovo poslovanje.
V osnutku zakona so bile zvišane zagoržene denarne kazni
za davčne prekrške take, da so bile upoštevane maksimalne
višine kazni predvidene v zakonu o prekrških. V razpravi je
bilo ugotovljeno, da predlagana višina kazni ne zagotavlja
spoštovanje davčnih predpisov in da je zato potrebno določiti
ostrejše sankcije. Po proučitvi te problematike je bilo ugotovljeno, da je.že sama kaznovalna politika neustrezna, ker se
kršiteljem najpogosteje izreka minimalna zagrožena kazen. Iz
tega razloga so v predlogu povečane minimalne zagrožene
kazni. Ker v osnutku zakona predlaganih najvišjih kazni glede
na veljavni zakon o prekrških ni mogoče povečati, je pri
davčnih prekrških, ki pomenijo posebno družbeno nevarnost
in se najpogosteje pojavljajo, predlagana rešitev, po kateri se
določa samo najnižja kazen. Navedena rešitev omogoča izrekanje najvišje kazni za prekrške občanom in delovnim ljudem,
ki storijo davčni prekršek v zvezi s smostojnim opravljanjem
dejavnosti, po veljavnem zakonu o prekrških, obenem pa
omogoča uporabo valoriziranih maksimalnih kazni, ki se
določijo ob spremembah zakona o prekrških. V letu 1985 so
namreč predvidene spremembe in dopolnitve zakona o prekrških, s katerim bodo valorizirane denarne kazni.
I/. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH
Predlagane sprememb in dopolnitve zakona ne bodo terjale
dodatnih sredstev za njegovo izvedbo.
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SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE REPUBLIŠKA KONFERENCA,
Predsedstvo
Koordinacijski odbor za informacijske sisteme

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri
načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju
informacijskih sistemov za podporo odločanju v
SR Sloveniji
Koordinacijski odbor za informacijske sisteme pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije je na svoji 6. seji 23. januarja 1985 na
osnovi predhodne obravnave delovnega osnutka samoupravnega sporazuma v organih nekaterih predvidenih udeležencev sporazuma ter v Izvršnem odboru Predsedstva RK SZDL
Slovenije določil besedilo:
OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O SODELOVANJU IN IZVAJANJU SKUPNIH NALOG PRI NAČRTOVANJU,
VZPOSTAVLJANJU IN DELOVANJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA PODPORO ODLOČANJU V SR SLOVENIJI.
Koordinacijski odbor za informacijske sisteme je hkrati
sklenil, da bodo pri razpravah o osnutku samoupravnega

POVZETEK
Že ob razpravi o zakonu o družbenem sistemu informiranja v letu 1983 je Komisija za informiranje Skupščine SR
Slovenije predlagala, da bi določen del nalog, ki izvirajo iz
zveznega zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije, ter določene
naloge, ki jih je opredelil republiški zakon ter hkrati obravnavan in podprt program aktivnosti za njegovo izvajanje,
uresničevali na osnovi skupno dogovorjenih akcij. Komisija je dala pobudo, da se z ustreznim dogovorom organov, organizacij in skupnosti v republiki postavijo temelji
za skupno in usklajeno načrtovanje, vzpostavljanje in
delovanje informacijskih sistemov za podporo odločanju.
Samoupravni sporazum o sodelovanju in izvajanju
skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju
informacijskih sistemov za podporo odločanju v SR SloveNa podlagi 143. člena Ustave SR Slovenije, 586.
člena Zakona o združenem delu, 6. člena Zakona
o temeljih družbenega sistema informiranja in o
informacijskem sistemu federacije (Uradni list
SFRJ, št. 68/81) ter 2., 3. in 13. člena Zakona o
družbenem sistemu informiranja (Uradni list
SRS, št. 10/23)

SKLEPAMO
Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Republiška konferenca Zveze socialistične
mladine Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, skupščine občin in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti, Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije, Zdravstvena
skupnost Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: udeleženci)
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sporazuma pri predvidenih udeležencih sporazuma po
potrebi sodelovali člani koordinacijskega odbora.
Razprava o osnutku samoupravnega sporazuma je predvidena do 10. marca 1985. predlog pa naj bi udeleženci sporazuma sprejeli predvidoma do srede aprila. Vkolikor ob obravnavi osnutka v posameznih organih ne bi bilo bistvenih pripomb, KOIS predlaga, da se razprava opravi v eni fazi, udeleženci pa pooblastijo svojega predstavnika (ev. že člana
odbora udeležencev) za podpis sporazuma.
Prosimo, da po opravljeni razpravi svoje pripombe inyredloge posredujete Koordinacijskem odboru za informacijske
sisteme pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije.
niji tako natančneje določa nekatere skupne naloge udeležencev pri načrtovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju (na osnovi skupnega projekta), glavne
temelje informacijskih sistemov za podporo odločanju
(baze podatkov informacijskih služb skupnega pomena za
republiko, drugih informacijskih služb in baze podatkov
informacijskih služb udeležencev sporazuma), glavne cilje
takšnega skupnega in usklajenega delovanja (bolj kakovostno obveščanje in odločanje v celoti obvladovanja
družbenoekonomske reprodukcije, povečano kakovost
strokovno-političnega dela ter racionalizacijo administrativno-strokovnega dela), temeljne skupne osnove razvoja
ter način uresničenja tako dogovorjenih nalog in načel.
Udeleženci se s sporazumom tudi zavezujejo, da bodo na
osnovi sprejetih kriterijev združevali sredstva za izdelavo
osnovnega projekta kot tudi za pripravo in realizacijo
drugih skupno dogovorjenih nalog iz osnovnega projekta.

SAMOUPRAVNI SPORAZUM
o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju,
vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju
1. člen
Udeleženci s samoupravnim sporazumom v skladu z Zakonom o družbenem sistemu informiranja in Zakonom o temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem
sistemu federacije racionalno in usklajeno načrtujemo, vzpostavljamo in razvijamo informacijske sisteme za podporo
odločanju in ustvarjamo možnosti za njihovo delovanje v
skladu s svojimi, skupnimi in splošnimi družbenimi potrebami
in interesi.
2. člen
Podlaga informacijskih sistemov za podporo odločanju so:
- baze podatkov informacijskih služb skupnega pomena za
republiko in federacijo,
- skupne in večnamenske baze podatkov drugih informacijskih služb
- baze podatkov informacijskih služb udeležencev tega
samoupravnega sporazuma.
poročevalec

3. člen
Udeleženci se zavezujemo, da bomo usklajeno, načrtno in
organizirano zadovoljevali informacijske potrebe za podporo
odločanju in pri tem uporabljali baze podatkov iz prejšnjega
člena samoupravnega sporazuma.
Pri tem se bomo zavzemali, da bo načrten in usklajen razvoj
baz podatkov izhajal iz potreb po medsebojnem vsebinskem,
oblikovnem in formalnem povezovanju v celoto na posameznih strokovnih in delovnih področjih.
Udeleženci se zavezujemo, da bomo usklajeno na osnovi
enotne metodologije in standardov gradili baze podatkov kot
sestavni del tekočih procesov in vsebin dela posameznih
organov, organizacij in skupnosti, kar pomeni nove oblike in
metode dela ter poenotenje del pri posameznem udeležencu.
4. člen
Udeleženci se zavezujemo, da bomo usklajeno na podlagi
baz podatkov iz 2. člena tega samoupravnega sporazuma
zagotavljali pravočasne, resnične in popolne informacije, ki
bodo zagotavljale možnost odločanja, spremljanja odločitev
in planiranja razvoja na vseh ravneh delegatskega odločanja.
Udeleženci si bomo prizadevali, da bodo vse baze podatkov
zgrajene tako, da bodo:
- podpirale procese delegatskega obveščanja in odločanja
v celoti obvladovanja družbenoekonomske reprodukcije,
- omogočale povečano kakovost strokovnopolitičnega
dela vsakega posameznega organa, organizacije in skupnosti
in vseh kot celote,
- omogočale racionalizacijo administrativno-strokovnega
dela.
5. člen
Procese delegatskega obveščanja in odločanja bomo udeleženci podpirali predvsem:
- z zagotavljanjem dostopnosti in pretoka podatkov in informacij,
- z analizo in definiranjem informacijskih potreb uporabnikov,
- z uvajanjem novih oblik in metod dela ter s prilagoditvijo
organizacije dela sodobnim sredstvom informatike,
- s postopnim odpravljanjem podvajanj strokovnega dela
na posameznih področjih in z opredeljevanjem še nepokritih
delovnih nalog
- s stalnim razvijanjem informacijske kulture.
6. člen
- Povečana kakovost strokovnopolitičnega dela udeležencev se bo uresničevala zlasti:
- z medsebojno usklajenim načrtovanjem in izvajanjem
programov dela (mrežno planiranje dela na vseh nivojih),
- s sprotnim zagotavljanjem vpogleda nad shranjenimi
podatki z možnostjo za selektivno diseminacijo informacij,
- s hitrim in popolnim informiranjem o kvaliteti in popolnosti načrtovanih in v roku opravljenih nalogah,
- s postopno popolno zaposlenostjo administrativnih in
strokovnih delavcev, s pregledom nad količino in kakovostjo
opravljenega dela ter s tem v zvezi z ustvarjanjem predpogojev za nagrajevanje po delovnih rezultatih,
- z možnostjo za sodobne oblike komuniciranja.
7. člen
Udeleženci se zavzemajo, da se bo racionalizacija administrativno-strokovnega poslovanja uresničevala tudi:
- z obvezo in možnostjo, da se podatek praviloma enkrat
vnese v sistem in se z notranjimi povezavami oblikuje v celoto,
- z možnostjo, daje podatke in informacije pred shranjevanjem v bazo podatkov mogoče popravljati, združevati, dopolnjevati, ne da bi bilo pri tem potrebno znova vnašati celotno
besedilo,
- z možnostjo, da je shranjevanje besedila v baze podatkov
mogoče glede na potrebe uporabnikov stalno ali občasno, v
celoti ali delno prenašati na mikrofilmski medij,
- z uporabo novih oblik in metod komuniciranja s pomočjo
terminalov med vsemi udeleženci,
- z opustitvijo večine internih evidenc, ki podvajajo delo
ipd.
poročevalec

8. člen
Podatki in informacije, ki se zagotavljajo z razvojem informacijskih sistemov za podporo odločanja, so javni in pod
enakimi pogoji dostopni vsem subjektom družbenega sistema
informiranja, če ni z zakonom ali samoupravnim splošnim
aktom določena omejena uporaba.
9. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma se obvezujemo, da
bomo posamezne informacijske sisteme za podporo odločanju gradili in nadalje razvijali glede na posamezne vsebine ali
procese dela na skupnih osnovah delovanja in razvoja. Tam,,
kjer posamezni informacijski sistemi za podporo odločanju že
delujejo m zaradi neenotne metodologije standardizacije ali
tehnične opreme medsebojno niso usklajeni, bomo na podlagi osnovnega projekta postopoma ustvarjali možnosti za
njihovo povezljivost.
10. člen
Poleg z zakonom o družbenem sistemu informiranja
določenih skupnih osnov so za razvoj informacijskih sistemov
za podporo odločanju še zlasti pomembne:
- medsebojno usklajena metodologija v procesih zajemanja, obdelave, shranjevanja in izkazovanja podatkov in informacij,
- medsebojno usklajeni standardi v procesih nastajanja,
zbiranja, obdelave, shranjevanja in izkazovanja podatkov in
informacij,
- usklajena strojna in programska oprema in njeno vzdrževanje,
- enotna oblika in postopek arhiviranja dokumentov (ne
glede na medij),
- enotne oblike in metode usposabljanja in izobraževanja,
- enotni postopki zaščite in varovanja podatkov in informacij (ne glede na medij).
11. člen
Da bi zagotovili ustrezno dinamiko razvoja informacijskih
sistemov za podporo odločanju, udeleženci samouravnega
sporazuma ustanavljamo skupen organ - odbor udeležencev
samoupravnega sporazuma. Vsak udeleženec vanj delegira 1
delegata.
Odbor udeležencev voli svoje izvršilno telo.
12. člen
Naloge odbora udeležencev samoupravnega sporazuma
oz. njegovega izvršilnega telesa so, da:
- imenuje projektni svet, ki pripravi osnovni projekt informacijskih sistemov za podporo odločanju,
- sprejema osnovni projekt informacijskih sistemov za'
podporo odločanju, spremlja izvajanje nalog, ki izhajajo iz
osnovnega projekta in predlaga ukrepe za njegovo kvalitetno
in tekoče izvajanje,
- ugotavlja rezultate razvoja informacijskih sistemov za
podporo odločanju,
- spremlja dosežke ter oblikuje predloge za usklajeno
načrtovanje in izvajanje razvojnih nalog, pomembnih za razvoj informacijskih sistemov za podporo odločanju,
- priravi kriterije financiranja skupno dogovorjenih potreb
za realizacijo nalog iz tega samoupravnega sporazuma,
- opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo udeleženci.
Odbor udeležencev tekoče ocenjuje izvajanje tega samoupravnega sporazuma ir| sprejema usmeritve za nadaljnje
delovanje.
Sedež odbora udeležencev samoupravnega sporazuma je
pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije.
13. člen
Osnovni projekt informacijskih sistemov za podporo
odločanju naj konkretno opredeli vsebine, oblike, metode in
procese, ki skupaj tvorijo informacijske sisteme za podporo
odločanju, posamezne nosilce in roke. Ob upoštevanju racionalnih tehničnih in kadrovskih premikov naj tudi finančno
realno ovrednoti posamezne faze izgradnje informacijskih
sistemov za podporo odločanju.
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14. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma se obvezujemo, da
bomo na podlagi pripravljenih kriterijev v okviru odbora udeležencev samoupravnega sporazuma združevali sredstva za
pripravo in izvedbo osnovnega projekta in realizacijo skupno
dogovorjenih nalog iz osnovnega projekta.
15. člen
K samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tudi drugi
organi, organizacije in skupnosti, če sprejmejo samoupravni
sporazum.

16. člen
Pobudo za spremembe in dopolnitve tega samoupravnega
sporazuma lahko da vsak udeleženec. Spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma se sprejemajo po enakem
postopku kot samoupravni sporazum.
17. člen
Samoupravni sporazum je sprejet, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev tega samoupravnega
sporazuma.
18 č)en
Ta samoupravni sporazum začne veljati 8. dan po objavi v
Uradnem listu SR Slovenije.

Obrazložitev ni v klasičnem smislu (enako kot pri zakonskih
predpisih) tolmačenje v samoupravni sporazum vgrajenih
določil, nalog in drugih obveznosti, ki jih sprejemajo udeleženci sporazuma. Namen te obrazložitve je, da z njo na
ustrezen način predstavimo nalogo, ki je bila na pobudo
Komisije za informiranje Skupščine SR Slovenije sprejeta v
okviru Tiskovnega sveta pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije
in v Izvršnem odboru Predsedstva RK SZDL Slovenije glede
priprave samoupravnega sporazuma, s katerim se bodo udeleženci sporazumeli o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog
pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih
sistemov za podporo odločanju.
Sistemi za podporo odločanju so informacijski sistemi, ki,
podatkovno podpirajo sprejemanje, vrednotenje in kontrolo
izvajanja odločitev na vseh ravneh odločanja. Ti sistemi temelje na že vzpostavljenih informacijskih sistemih in njihovih
bazah podatkov. Čeprav je večina danes delujočih informacijskih sistemov namenjena reševanju problemov predvsem na
opertivni ravni, so tudi ti lahko v medsebojno usklajenem
sistemu osnova za celo vrsto specializiranih sistemov za podporo odločanju.
Temeljna naloga sistemov za podporo odločanju je ustrezen izbor in združevaje podatkov in informacij iz različnih
virov ter obdelava, katere rezultati naj bi bili osnova za sprejemanje ali vrednotenje posamezne odločitve. Ker se ti sistemi
ne morejo naslanjati izključno na računalniško vodene baze
podatkov, morajo omogočati tudi kombiniranje s podatki in
informacijami iz klasičnih virov.
Ustrezna osnova predlaganega samoupravnega sporazuma
je podana v 143. členu Ustave SR Slovenije, v Zakonu o
temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije ter v Zakonu o družbenem sistemu
informiranja, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 1983.
leta. Smiselno je ta naloga opredeljena v Programu aktivnosti
za izvajanje Zakona o družbenem sistemu informiranja, ki so
ga podprli zbori Skupščine.
Izvajanje tega samoupravnega sporazuma naj bi
pomembno prispevalo k hitrejšemu izvajanju samega zakona,
predvsem pa naj bi zagotavljalo enotno načtovanje, razvoj in
delovanje informacijskih sistemov za podporo odločanju v
vodoravni (podpisniki na ravni republike) in navpični (skupščine občin in posebnih DPS) povezavi.
Med udeleženci samoupravnega sporazuma niso predvideni neposredno tisti nosilci družbenega sistema informiranja, katerih naloge so posebej določene s posameznimi
zakoni (statistika, SDK, Narodna banka in drugi), čerav je iz
vsebine sporazuma razvidno, da bodo informacijski sistemi za
podporo odločanju temeljili in uporabljali (tudi) njihove baze
podatkov.
Krog udeležencev samoupravnega sporazuma ni zaključen.
Sprejemajo ga lahko tudi drugi subjekti družbenega sistema
informiranja.

Samoupravni sporazum kot osnovni cilj postavlja skupno in
usklajeno načrtovanje, vzpostavljanje in delovanje informacijskih sistemov za podporo odločanju na vseh ravneh družbenega odločanja ter hkratno posodobitev strokovno-pohtičnega in administrativno-strokovnega dela v organih, organizacijah in skupnostih, udeležencih sporazuma.
Glede na naloge, ki jih ima Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije oziroma posamezni republiški upravni organi v
zvezi z uresničevajem Zakona o družbenem sistemu informiranja ter sklepov Skupščine glede uvajanja sodobne informacijske tehnike in tehnologije v procese odločanja in modernizacije uprave (ob obravnavi Analize o preobrazbi državne
uprave), je predlagano, da je sedež odbora udeležencev in
njgovega izvršilnega telesa pri Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije.
•
Samoupravni sporazum bi morali sprejeti (in podpisati)
čimprej predvsem zato, ker mora osnovni projekt dobiti odgovarjajoče mesto v pripravi novega srednjeročnega plana družbenega razvoja SR Slovenije oziroma odgovarjajče mesto v
družbenih planih in planih udeležencev samoupravnega sporazuma glede na to, da moramo poleg sporazuma o enotnem
razvoju. zagotoviti tudi ustrezno tehnično usklajenost,
ustrezno kadrovsko zasedbo in odgovarjajoča finančna sredstva.
Za realizacijo teh nalog bo zato potrebno do sprejetja
predloga samoupravnega sporazuma pripraviti kot spremljajoči dokument akcijski program, ki bo konkretiziral naloge
posameznih udeležencev do formiranja odbora udeležencev
samoupravnega sporazuma oziroma drugih njegovih organov.
V osnutku samoupravnega sporazuma je predlagano, da
ima vsak udeleženec delegata v Odboru udeležencev, le-ta pa
izmed delegatov izvoli izvršilno telo. Takšna rešitev je nujna
zaradi velikega števila udeležencev. Za pripravo in nadzor pri
pripravi osnovnega in naslednjih projektov pa bo odbor izbral
ustrezen projektni svet kot strokovni organ.
V dosedanji razpravi so bila glede samega naslova samoupravnega sporazuma različna mnenja in opredelitve. Po
proučitvi ustavne in zakonske osnove in na osnovi predhodne
obravnave delovnega osnutka Dogovora o sodelovanju in
izvajanju skupnih nalog pri uresničevaju držbenega sistema
informiranja v SR Sloveniji v ustreznih organih Skupščine
SRS, Izvršnega sveta Skupščine SRS, in v Izvršnem svetu
Skupščine SRS, RK SZDL, CK ZKS, RS ZSS, GZS, Izobraževalni skupnosti Slovenije in nekaterih drugih pa je besedilo
dobilo tako obliko samoupravnega sporazuma, kot ga Koordinacijski odbor za informacijske sisteme predlaga v obravnavo
in sprejem.
Že v času predhodne obravnave je bil nedvoumno, ugotovljen interes bodočih udeležencev sporazuma oziroma celo
interes drugih (npr. Predsedstva SRS, Ustavnega sodišča SRS
itd.); njihova vključitev kot tudi vključitev drugih je možna v
skladu s predlaganim 15. členom osnutka sporazuma.
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