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POVZETEK
Davek na nepremičnine je eden izmed ukrepov, ki v več državah sodi v presek davčne,
stanovanjske in družinske politike ter v vrste drugih javnih politik. Slovenija se je za to in
tudi s ciljema preseči obstoječo zastarelo ureditev z nadomestilom za uporabo stavbnega
zemljišča in posodabljanja davčnega sistema v smeri razvitih skandinavskih držav lotila
uvedbe tega davka z Zakonom o davku na nepremičnine (ZDavNepr). Ta zakon je bil sprejet
leta 2013, a je bil še pred učinkovanjem razveljavljen pred Ustavnim sodiščem, novih
predlogov pa ni na vidiku. Glede na družbeno zelo pomemben zadevni problem sem v
magistrskem delu to temo podrobneje obravnaval z uporabo več različnih metod,
upoštevaje pretežno upravnopravni in ekonomski vidik problematike ter multidisciplinarni
pristop povezovanja različnih področij. Rezultati so me pripeljali do potrditve treh
izhodiščnih hipotez. Prvič in drugič, pri novem zakonu bo treba upoštevati smernice
ustavne skladnosti, vključno z učinkovitimi pravnimi sredstvi. Zadnje pomeni tudi možnost
izpodbijanja vrednotenja nepremičnin in trende nepremičninskega trga. Tretjič, prav tako
je treba upoštevati smernice EU, dobre prakse, npr. skandinavskih držav, in učinkovit
inšpekcijski nadzor.
Podane rešitve bodo posegle na področja družbenega okolja, posameznih lastnikov
nepremičnin in gospodarstva, ki bodo v prihodnosti plačevali navedeni davek. Ta mora biti
pravično in enakomerno porazdeljen, upoštevajoč številne dejavnike, ki vplivajo na razvoj
prebivalstva, njegove blaginje ter gospodarstva in države. Osnovni namen tega davka naj
bo zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja družbe kot celote.
Ključne besede: davek na nepremičnine, množično vrednotenje nepremičnin,
nepremičninski trg, davčni postopek, pritožba, inšpekcijski nadzor, analiza judikature in
statistike

v

ABSTRACT
LEGAL ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE
IMPLEMENTATION OF A REAL ESTATE TAX IN SLOVENIA
The real estate tax is one of the measures which fall in the cross section of tax, housing, family and
several other public policies. That is why Slovenia, along with the aim to go beyond the existing
outdated regulation with a compensation for the use of building land and modernizing the tax
system which mimics the Scandinavian countries' tax system, decided to introduce the tax with the
Real Estate Tax Law (ZDavNepr). This law was passed in 2013 but it was repealed by the
Constitutional Court before it came into power, and there are no new proposals in sight. Since this
is socially quite an important problem, I have investigated this theme in my Master's thesis using
several different methods, mostly taking into consideration the administrative and economic
aspects of the problem and the multidisciplinary approach of connecting different fields. The results
have led me to confirm all three baseline hypotheses. Firstly and secondly, the new law will have
to follow the guidelines of constitutional compliance, including effective legal means. Latter also
meaning the ability to challenge real estate valuations and real estate market trends. Thirdly,
guidelines of the EU, good practice such as in the Scandinavian countries, and effective inspection
must be taken into consideration.
The provided solutions will reach the fields of social environment, individual property owners and
the economy, which will be paying the tax in the future. The tax must be fairly and evenly
distributed, taking into account several factors which affect the development of the population, its
welfare, and the economy and the country. The primary purpose of this tax should be ensuring a
stable, balanced and sustainable development of society as a whole.
Keywords: real estate tax, mass real estate valuation, real estate market, tax procedure, appeal,
inspection, analysis of the judicature and statistics
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1 UVOD
Davki so kategorija, ki jo lahko zasledimo že v daljni zgodovini človeštva. So neizogibni za
obstoj države oz. urejene družbene skupnosti. Država pobira davke tako, da posega v
premoženje svojih državljanov in pravnih oseb. Pri tem mora paziti, da varuje zasebno
lastnino svojih državljanov ter zagotavlja in uresničuje varovanje človekovih pravic. Tudi
davek na nepremičnino je poseg v lastnino, ker posega v ustavno jamstvo lastnine (gl. 67.
člen Ustave Republike Slovenije). Če vzamemo za primer stanovanje, to pomeni enega
izmed osnovnih življenjskih pogojev in je prostor, ki poleg fizičnega zavetja zagotavlja razvoj
človeka ter daje občutek varnosti ljudem, ki v njem stanujejo, in je temeljna sestavina
življenja v miru, dostojanstvu in v varnosti kot treh temeljnih človeških pravic.
V Sloveniji smo leta 2013 z Zakonom o davku na nepremičnine poizkušali uvesti nov davek
(ZDavNepr, Uradni list RS, št. 101/13, 22/14 – odl. US). To je davek na nepremičnine, ki je v
teoriji in primerjalnih ureditvah priznan kot najboljša mogoča rešitev glede na upoštevanje
več različnih družbenih vidikov. Delno kot nov davek in delno kot inkorporacija npr.
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) s takrat sprejetim zakonom, ki pa ni
bil realiziran zaradi razveljavitve v ustavni sodni presoji 25. 3. 2014 (odl. US, št. U-I-313/1388). Prvi predlog zakona je bil podan leta 2004, hkrati pa se je pripravljal nov predlog
Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN, Uradni list RS, št. 50/06, 87/11ZMVN-A, 22/14 – odl. US) (Režek, 2004, str. 26).
Pojavila so se številna nedorečena vprašanja v strokovni in laični javnosti, povezana z
uporabo predlaganega takratnega nepremičninskega zakona. Zato je Ustavno sodišče RS
(USRS) leta 2014 v postopku za oceno ustavnosti sprejetega zakona odločilo, da se
ZDavNepr razveljavi. Prav tako je spoznalo, da je v neskladju z URS tudi Zakon o množičnem
vrednotenju nepremičnin (ZMVN), ki je temelj za določitev višine davčnih obveznosti
državljanom oziroma poslovnim subjektom. V postopku ustavne presoje zakona je bilo
ugotovljeno, da je spornih več členov, sporne so metode množičnega vrednotenja in
postopkovni procesi, izvotljene so pravice do pravnih sredstev, davčna obveznost ni bila
jasno razvidna, delitev prihodkov od davka nepremičnin med državo in občino je bila
nezakonita, sporne so bile različno opredeljene stopnje obdavčenja glede na skupino
(vrsto) nepremičnin.
A vse to ne pomeni, da je celoten zakon protiustaven ali da Slovenija ne potrebuje
nepremičninskega davka. Menim, da je nepremičninski davek primeren vir obdavčitve tudi
v Sloveniji, vendar in le z zakonom o obdavčenju nepremičnin, ki bo skladen z ustavnimi
načeli, normami in z davčno zakonodajo. V Sloveniji ima velik delež prebivalstva
nepremično premoženje, ki ga je večinoma pridobilo z lastnim delom, s trudom in z
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odrekanjem. Zaradi tega razloga davek na nepremičnine ne bi smel pomeniti kazni za
njihovo vseživljenjsko delo. Zasledovanje le javnofinančnih interesov države, ne pa tudi
gospodarstva in državljanov, ni gospodarno in demokratično. Pobiranje davkov lahko na
eni strani pomeni proračunski prihodek v državno/občinsko blagajno in na drugi strani
oslabitev gospodarstva kot takega, ki je gonilna sila vsake države oziroma slabitev kakovosti
življenja in blagostanja državljanov. Če so davki sporni, ima država več administrativnih
stroškov in sodnih postopkov kot koristi. Prav tako sta davčni (inšpekcijski) nadzor in
izterjava takšnih davčnih terjatev otežena ali celo nemogoča. Neizterjane davčne terjatve,
ki/če so posledica neučinkovitega dela države, ne morejo biti razlog za poseganje v
človekovo pravico do zasebne lastnine. Še posebej, ker so v nasprotju s temeljnim načelom
davčnega prava – načelom davčne pravičnosti – oziroma načelom enakosti v obdavčitvi, ki
je izpeljano iz ustavnega načela enakosti pred zakonom.
Namen magistrskega dela je bil raziskati osnovna načela in temelje za vsebinsko
redefinicijo nepremičninskega zakona. Ugotoviti nameravam, kje in zakaj so bile v
prejšnjem zakonu prednosti in pomanjkljivosti glede na URS, s poudarkom na
procesnopravni ureditvi, ureditvi pravnih sredstev zoper odmere, delitvi in pripadnosti
prihodkov od davka med državo ter občine in kako izvajati ustrezen davčno inšpekcijski
nadzor nad pobiranjem davčnih obveznosti. V nadaljevanju sem glede na ugotovitve
predlagal mogoče boljše rešitve. Kot vzvod za konceptualno preoblikovanje
nepremičninskega zakona je prikazano obstoječe stanje slovenskega trga nepremičnin in
analiziran ZDavNepr, ki je v določenih sklopih primerjan z ureditvijo v drugi državi s
podobnim kulturnim okoljem. Podani so predlogi in smernice, ki bi bili lahko v pomoč pri
oblikovanju novega zakona in pri izvajanju davčnega inšpekcijskega nadzora. Te tematike
še nihče ni preučil, zato je bil moj namen, da s predmetno analizo prispevam novo znanje
stroki.
Magistrsko delo vključuje štiri temeljne cilje, da bi lahko zadostilo namenom raziskave in
podalo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Prvi cilj: raziskati, oceniti in analizirati stanje nepremičninskega trga glede na gospodarsko
rast in trend prodaje nepremičnin ter analizirati ZDavNepr glede na upravno in sodno
prakso raziskovalnega področja. Drugi cilj: glede na izide, ugotovljene v prvem cilju,
predlagati nove rešitve, pri katerih bodo upoštevani gospodarski trendi tega področja in
pravne pomanjkljivosti dozdajšnjega predloga zakona. Tretji cilj: raziskati temelje za
postavitev koncepta inšpekcijskega nadzora na navedenem področju. Četrti cilj: glede na
rezultate, ugotovljene znotraj tretjega cilja, če bo potrebno in bodo ugotovljene
pomanjkljivosti, predlagati boljšo procesno ureditev (posameznih institutov) oblikovanja,
pobiranja oz. inšpekcijskega nadzora nepremičninskega davka.
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V Sloveniji in drugih evropskih državah so bile na obravnavanem področju že raziskane in
analizirane določene študije, zato bo magistrsko delo opredelilo in ocenilo aktualno temo
nepremičninskega davka ter izvirni pristop že raziskanega področja.
Da bi delo prineslo nove predloge kot nov prispevek k znanosti, je bilo treba najprej preučiti
razveljavljen nepremičninski zakon iz leta 2013, trg nepremičnin v povezavi z gospodarsko
rastjo in že opravljene raziskave po svetu s primerljivo kulturo.
V magistrskem delu sem kot prvi korak analiziral sodno odločitev URS (2014). Če
zakonodajalec napiše zakon, ki ni prestal ustavne presoje ter s svojimi pojasnili ni znal in
uspel v mejah ustavnosti obrazložiti predlaganega zakona, menim, da navedeni zakon ni
primeren za uvedbo in poseganje v vsakdanje življenje državljanov. Ravno USRS zagotavlja
najbolj temeljna ustavna načela, ki dajejo ljudem pravne pravice v upravnih zadevah in na
drugih področjih prava. Pri svojih odločitvah oz. presoji mora upoštevati standarde
Evropskega sodišča za človekove pravice. Zato je Vlada Republike Slovenije (Vlada RS) v letu
2018 ustanovila Projektni svet, ki koordinira in usmerja pripravo nove sistemske ureditve
obdavčitve nepremičnin.
Na obravnavano temo je nastalo tudi nekaj magistrskih del, ki so obravnavala enako
področje, vendar z raziskovanjem drugačne problemske vsebine. Ta dela bom upošteval, a
vendar sem sam izvirno oblikoval to delo in izvedel lastne analize.
Glede na obravnavano področje, do takrat opravljene raziskave in zastavljene cilje bo
magistrsko delo temeljilo na spodnjih treh zastavljenih in obrazloženih delovnih hipotezah.
1. HIPOTEZA
Leta 2013 sprejeti Zakon o davku na nepremičnine je Ustavno sodišče Republike Slovenije
spoznalo kot neustavno v več razsežnostih, zato je pri novem zakonu potrebna
konceptualna redefinicija tega davka oz. tudi njegove procesnopravne ureditve.
2. HIPOTEZA
Novi zakon o davku na nepremičnine mora vključevati učinkovita pravna sredstva, ki
zajemajo vse mogoče razloge za izpodbijanje odmere, tudi vrednotenje nepremičnin, kot
relevantno dejstvo za odmero davka, pri čemer pa naj se upoštevajo dejansko stanje in
trendi nepremičninskega trga.
3. HIPOTEZA
Pri pripravi novega zakona o davku na nepremičnine je treba upoštevati tudi smernice EU,
dobre prakse, npr. skandinavskih držav, in učinkovit inšpekcijski nadzor.
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Delo se nanaša na področje upravnopravne znanosti, pri čemer se uporablja različne,
predvsem kvalitativne raziskovalne metode, prek katerih se ustvarja novo izvirno znanje, ki
vodi v boljše in praktične zakonske rešitve. Ker je tematika davkov nujno večdisciplinarna,
sem analiziral tudi nekaj izbranih ekonomskih vidikov naslovne teme.
Pri nastajanju magistrskega dela sem uporabil znanstvenoraziskovalne metode, pretežno z
upravnopravnim vidikom problematike. Te so: metoda deskripcije in klasifikacije
(uporabljena je bila pri opredeljevanju teoretičnih in pojmovnih izhodišč v smislu
pomembnih pravnih in nekaterih tržnih pojmov), zgodovinska metoda (uporabljena za
kratek prikaz razvoja davkov skozi desetletja), primerjalna metoda (uporabljena za
oblikovanje stališč ureditve določenih sklopov nepremičninskega zakona v skandinavskih
državah), študija primera (uporabljena je bila za analizo Odl. US glede ZDavNepr iz l. 2014),
induktivno-deduktivne metode skupaj z metodo kompilacije ter aksiološke-deontološke
metode (uporabljene pri opredelitvi pravne narave nepremičninskega zakona ter
posledično nastale ustavne nesprejemljivosti in dilem pri odločanju o pravicah
davkoplačevalcev v upravnem postopku ter pozneje v sodnem postopku na temelju
ustavnih pravnih vrednot in norm).
V nadaljevanju so bile pomembne: metoda analize in sinteze, uporabljena pri analizi odl.
US, analizi letnih poročil inšpekcijskega sveta in podatkov FURS, analize nepremičninskega
trga v smislu sklenjenih nepremičninskih poslov ter pobranih davčnih obveznostih od
prometa nepremičnin v letih od 2014 do 2018. Ugotavljal sem tudi, kakšno vlogo in vpliv
imata NUSZ in starajoča se družba. Uporabljeni so intervjuji (kot povezovalni člen med
dejanskim dogajanjem (vsakodnevno prakso) in primernostjo oblikovanja novih predlogov
oziroma predstavljenih smernic v smislu izboljšanega pravnega reda ter varstva javne
koristi skozi učinkovit nadzor pobiranja zadevnega davka.
Tema magistrskega dela je tesno povezana z vsakodnevnim življenjem vsakega prebivalca
Republike Slovenije, javnim interesom in s posegom v premoženje državljanov, zato sta bili
v vseh obravnavanih sklopih potrebni še večja pozornost in natančnost. S pomočjo
izvedenih analiz sem skušal podati alternativne predloge, ki temeljijo na znanstveni in
praktični osnovi, kar je služilo tudi za potrditev/ovrženje predpostavljenih hipotez ter prikaz
dejanske slike obravnavane problematike.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh osnovnih strukturnih delov, in sicer: i) teoretičnega
in retrospektivnega dela ter ii) analitično-eksperimentalnega dela.
Jedro magistrskega dela obsega pet vsebinsko zaokroženih poglavij.
Prvo poglavje, ki je uvod v magistrsko delo, vsebuje predstavitev teme in obrazložitev
problema skupaj z namenom ter cilji raziskovanja. Pri tem so poudarjene tudi
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predpostavljene hipoteze in metode raziskovanja, sledi ocena že opravljenih raziskav na
tovrstnem področju. V drugem poglavju je obrazložena pravna hierarhija, pri čemer sta
poudarjena ustava ter njen pomen v pravni in demokratični družbi.
Tretje poglavje teoretičnega dela obravnava poimenovanja in teoretična izhodišča, ki
obsegajo opredelitev bistvenih pojmov in značilnosti pri oblikovanju nepremičninskega
davka ter kratek zgodovinski pregled. Predstavljeni so: splošna opredelitev pojma in
lastnosti davka na nepremičnine, trenutne davčne obremenitve obravnavanega področja
in pojasnila, kje lahko govorimo o javni koristi državljanov.
Primerjalne študije zajemajo preučitev pretekle sodbe osnutka nepremičninskega davka in
primerjavo z URS ter s poudarkom na procesnopravni ureditvi, ureditvi pravnih sredstev
zoper odmere, delitvi in pripadnosti prihodkov od davka med državo in občino, ob koncu
pa zajemajo predvidene temelje za davčno inšpekcijski nadzor pri pobiranju davčnih
obveznosti. Da bi študija zadovoljila sledenju svetovnim trendom dobre prakse, so
preučene ureditve obravnavanega področja v nekaterih skandinavskih državah (Danska,
Nizozemska, Švedska).
Empirični del vključuje analize, ki pripomorejo k oblikovanju ustreznejših in verjetnejših
predlogov z rešitvami, prav tako so v pomoč pri potrditvi/ovrženju hipotez. Na
obravnavanem področju je prva analiza usmerjena v ugotavljanje ekonomskega stanja
nepremičninskega trga v državi, druga je pokazatelj učinkovitosti inšpekcijskega nadzora. Iz
opravljenih analiz je bilo mogoče razbrati pomembna vprašanja in opozorila za pripravo
novega predloga zakona in postavitev osnovnih temeljev poteka inšpekcijskega nadzora.
Zadnje poglavje magistrskega dela je namenjeno dobljenim izsledkom raziskave, preveritvi
hipotez in navajanju ključnih ugotovitev. Ob koncu je predstavljeno, v čem je pomen
prispevka magistrskega dela k znanosti in stroki ter kakšna je možnost uporabe rezultatov
magistrskega dela v praksi.
Podani predlogi in smernice ne bodo napisani samo na papirju, ker bodo temeljili na
praktičnih dognanjih in uporabnosti (upoštevajoč smernice in dognanja znanosti) ter jih bo
mogoče uporabiti pri oblikovanju novega nepremičninskega zakona. V pomoč bodo lahko
vsem organom, ki so že oziroma bodo oblikovali nove predloge nepremičninskega zakona.
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2 USTAVNI OKVIRI ODMERE DAVKOV IN PROCESNIH PRAVIC
Novodobne družbe imajo za svoje delovanje vzpostavljena določena pravila. Pomembno
vlogo pri tem ima pravni red, ki ga zagotavljajo najvišji pravni akt in različni predpisi. V
evropskem prostoru je to ustava, ki je prilagojena politični kulturi države, zagotavlja
vladavino prava. Beseda »ustava« je bila prvič uporabljena v rimski sužnjelastniški državi.
Opredeljevali so jo kot edikte, ki so jih izdajali imperatorji za urejanje pomembnejših
ekonomskih in političnih vprašanj. Antično obdobje dejansko ni ustvarilo pojma ustave v
smislu enotnega akta, prve zametke moderne ustavnosti pa so ugotovili v 13. stoletju v
Angliji (Cerar, 2003, str. 1, 2). Različni totalitarizmi v posameznih državah (npr.
nacionalsocializem, fašizem, komunizem) so v 20. stol. za nekaj časa prekinili razvoj
konstitucionalizma. Dandanes ima večina svetovnih držav enovite ustave. Te se med seboj
razlikujejo (glede na politični sistem – demokracija, avtokracija, razlike v kulturnem,
gospodarskem in v drugačnem razvoju, razlike v obsegu in značilnostih ozemlja, razlike v
številu prebivalcev itn.) (Cerar, 2003, str. 1, 2).
V preteklosti so na slovenskih tleh veljale različne oblike ustave (npr. ustava Habsburške
monarhije leta 1848). Prva slovenska ustava je bila sprejeta leta 1947 (Ustava Ljudske
Republike Slovenije), tj. kot ustava federalne enote znotraj zvezne jugoslovanske države in
ne samostojne države. Enako velja tudi za ustavi iz let 1963 in 1974. Republika Slovenija je
leta 1991 postala samostojna država in je sprejela novo ustavo (Kaučič, 2013, str. 9).
Ustavnost in zakonitost sta temelja vsake sodobne in demokratične države, kar daje pravu
prednost pred samovoljo in arbitrarnostjo. Ustavnost v ožjem pomenu besede pomeni
skladnost zakonov, podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo, prav tako
obveznost organov, da sprejemajo splošne pravne akte skladno z ustavo. To je pravni akt z
najvišjo močjo, vsi drugi akti pa so ji podrejeni (načelo supremacije – nadvlada) (Kaučič &
Grad, 2008, str. 83).
Sprejem ZDavNepr 29. 11. 2013 z veljavnostjo od 1. 1. 2014 naprej je med državljani RS
povzročil veliko nejevolje. Tako so bile podane različne pritožbe na sprejeti zakon (zahteve
za spremembe določenih delov zakona, zahteve za razveljavitev celotnega zakona). USRS
je ta zakon razveljavil z odločbo 21. 3. 2019. Zahtevo za presojo ustavnosti zakona so podali:
skupina poslancev in poslank Državnega zbora, Državni svet, Skupnost občin Slovenije,
Združenje občin Slovenije, Mestna občina Koper, Občina Rogaševci. Reševanje pritožb in
razveljavitev zakona sta potekala precej hitro, tako da se določbe tega zakona v praksi niso
takoj uporabljale (državljani, institucije ... niso bili finančno obremenjeni z novimi določili
zakona).
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Vsaka država ima ustavo opredeljeno kot skupek temeljnih pravil, ki urejajo njeno državno
in družbeno ureditev. Posebnost ustave se opazi v njeni pisani obliki, kodifikaciji ustavnih
norm (pisan enovit pravni akt) in v najmočnejši pravni veljavi ustavnih norm (vrh hierarhije
pravnih aktov v državi). Ima elemente ideološko-političnega in programskega akta. Lahko
je pisana ali nepisana (sistem ustavnih običajev v določeni državi), lahko je kodificirana
(enovita) ali nekodificirana (sestavljena iz več pravnih aktov), lahko je toga ali gibka (glede
na postopek njenega sprejemanja in spreminjanja). Poznamo oktroirano (vsiljeno) ustavo,
ki jo enostransko sprejme monarh, ustavne pakte (sporazum med monarhom in
predstavniškim telesom) in ljudsko ustavo, ki jo sprejme ustavodajna skupščina oziroma
zakonodajni organ ali ljudstvo neposredno z referendumom. Najpogosteje je sestavljena iz
preambule, ki izraža cilje in načela, ki naj usmerjajo njeno uporabo. Osrednji del ustave je
njen normativni del, v katerem je ustavna vsebina razdeljena po posameznih vsebinskih
sklopih oziroma poglavjih. Poleg tega imajo ustave zaradi dopolnjevanj njene vsebine tudi
dodatke (anekse) in ustavne amandmaje (Lavtar, 2008, str. 4–6). Ustava se od drugih
pravnih aktov razlikuje v največji meri glede na svojo obliko, kar dokazujeta naslednja
dejavnika obravnave: 1) subjekt, ki ustavo sprejema; 2) postopek njenega sprejemanja. Z
vidika subjekta sprejemanja ustave poznamo v svetu različne sisteme. Ustavo lahko
sprejme, spremeni ali razveljavi: a) posebna ustavodajna skupščina, ki je posebej izvoljena
samo za ta namen; b) ljudstvo oziroma državljani na splošnem referendumu; c) zakonodajni
organ po posebej predpisanem ustavnorevizijskem postopku (Cerar, 2003, str. 2).
Slovensko ustavo (URS) uvrščamo med pisane, kodificirane in toge (težko se spreminja).
Preambula se opira na ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti. Normativni del ima
174 členov, razdeljenih v deset poglavij: splošne določbe o naravi in obliki države;
človekove pravice in temeljne svoboščine; gospodarska in socialna razmerja; državna
ureditev, samouprava, javne finance itn. (Lavtar, 2008, str. 4–6). URS se je lahko do leta
1997 spreminjala z ustavnimi amandmaji, prav tako so se lahko posamezne ustavne
določbe razčlenile ali dopolnile z ustavnim zakonom. Danes se lahko novelira le z ustavnim
zakonom. Spremembo sprejme državni zbor po ustavnorevizijskem postopku, ta pa se
razlikuje od zakonodajnega postopka. Drugačnost opazimo tudi v promulgaciji publikacije;
ustavni zakon namreč razglaša državni zbor z odlokom, medtem ko zakon z ukazom razglasi
predsednik republike. Če je vložena zahteva najmanj tridesetih poslancev, da naj se
sprememba ustave predloži v sprejetje volivcem (državljanom) na referendumu, se ta, če
je na referendumu potrjena, razglasi v osmih dneh. Tudi v tem primeru potrjen ustavni
zakon razglasi državni zbor, v nasprotnem primeru (če sprememba ustave ni potrjena) pa
se postopek konča (Kaučič, 2013, str. 13).
V nadaljevanju poudarjam pomembnejše člene ustave, ki so bili vključeni pri prvem
oblikovanju ZDavNepr, ki je bil pozneje razveljavljen, zaradi neupoštevanja splošnih
temeljnih ustavnih načel ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
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Prvi člen URS opredeljuje Slovenijo kot demokratično republiko (oblika političnega sistema
in vladavine). Državljanom je omogočeno vplivati na delovanje države, uveljavljanje njene
odgovornosti in nadzor nad njima. Jambrek (Avbelj idr., 2011) pravi, da načelo
demokratičnosti izraža tudi zahtevo, da poslanci neposredno v parlamentu sprejemajo
najpomembnejše odločitve, predvsem tiste, ki so vezane na državljane. Arhar pravi, da tako
omogoča izvršilni oblasti (vlada in upravni organ) pravno delovanje na vsebinski podlagi in
le v okviru zakona, nikakor pa ne na podlagi oblikovanih lastnih predpisov (Šturm idr., 2002,
str. 50, 51). Demokratičnost je izkazana tako, da so skupine pobudnikov podale predlog za
spremembo oz. razveljavitev ZDavNepr.
Slovenija je pravna in socialna država (2. člen URS). Ima urejeno delovanje vseh državnih
organov s predpisi, ki zagotavljajo pravno varstvo človekovih pravic in svoboščin. Kot
socialna država nudi materialno in socialno varnost državljanom. Korpič - Horvat opozori,
da je s tem načelom nastala določena obveznost države pri sprejemanju ustreznih politik,
programov, ukrepov in predpisov (zakoni in podzakonski akti) (Korpič - Horvat, 2017, str.
41). ZDavNepr je posegel v socialne pravice državljanov, saj bi se veliko zavezancem dajatve
povečale in bi hkrati ogrožale njihovo osnovne pogoje prebivanja (npr. kmetijska in
gospodarska dejavnost). Uporabljena so bila pravna sredstva zoper sprejet ZDavNepr. Pred
zakonom so vsi enaki – gre torej za pravno enakost. Zapis v 14. členu URS na področju vseh
treh vej oblasti označuje nearbitrarno uporabo prava in državnih organov v razmerju do
pravnih subjektov. Zakonodajalec mora presoditi, ali/in v katerih stvarnih pogledih je dvoje
življenjskih področij, dejanskih stanov ali skupin oseb med seboj, v tolikšni meri enakih, da
je treba z zakonom odrediti njihovo enako obravnavo ali nasprotno ob različnosti. Pri
različnosti so pomembni: karakteristike, prikazane oblike razlikovanja in razlogi situacije, ki
so odločujoči za različno obravnavo (Šturm idr., 2002, str. 174, 175). ZDavNepr je sicer
predpisal različne davčne stopnje za različne vrste nepremičnin, predvidel pa je tudi
določene oprostitve in znižanje davka za posebne kategorije, vendar je bilo med njimi veliko
neskladja z določili URS.
Pravica do enakosti in dostojanstva posameznika dobi svoj pravi pomen z upoštevanjem
treh ustavno zagotovljenih pravic: enako varstvo pravic (22. člen URS), pravico do sodnega
varstva (23. člen URS) in pravnega sredstva (25. člen URS). Pravno varstvo se zagotavlja
vsakomur v obliki pritožbe ali drugega pravnega sredstva, proti odločbam sodišč in drugih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Pravno sredstvo
mora biti tako, da lahko posameznik učinkovito brani in varuje svoje pravne interese. Če se
pri presoji ustavne pritožbe ugotovi kršenje pravice, USRS takšno odločitev razveljavi (npr.
razveljavitev ZDavNepr). Testen pove (Avbelj idr., 2011, str. 239), da so v dozdajšnjem delu
USRS ustavni pritožniki najpogosteje uspeli ravno s pritožbami, pri katerih so se opirali na
kršitev te človekove pravice. Če izključitev pritožbe ni utemeljena, lahko prizadeta stranka
poda pobudo za presojo ustavnosti takšne zakonske določbe, pri kateri bi zaradi izključitve
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pritožbe prišlo do neenakega varstva pravic (22. člen URS) (Jerovšek, 2011, str. 277). Pravica
do sodnega varstva se nanaša na ravnanje sodišč, pri katerih se obravnava postopek; vzrok
je kršenje pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Čebulj, 2011, str. 255).
Pravico do zasebne lastnine in dedovanja se zagotavlja s 67. členom URS. Z zakonskimi
določili se lahko določi način pridobivanja in uživanja lastnine, tako da so zagotovljene
gospodarska, socialna in ekološka funkcija, ter pogoje dedovanja. Ustava predpisuje dva
učinka: kvalitativnega (omejitve lahko predpiše samo zakon, ne pa nižji akt) in
funkcionalnega (omejitve smejo biti določene le zaradi enega izmed ustavno uvedenih
razlogov; Tratnik, Rijavec, Keresteš & Vrenčur, 2004, str. 12). V URS je 67. člen neločljivo
povezan s 33. členom, ki zagotavlja ustavno jamstvo lastninske svobode. Ustava določa, da
se lahko zakonsko določi načine in pogoje opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti.
Na primer: kdo lahko kupi/gradi nepremičnino, katero in na katerem območju (Triglavski
narodni park, Sečoveljske soline, Logarska dolina itn.). Zakonodajalec mora upoštevati oba
ustavna vidika lastnine; uravnotežiti mora individualni in skupnostni element lastnine
(Virant, 2002, str. 638). Npr. v ZDavNepr so bile podane različne višine davčnih stopenj
(0,15) za rezidenčna in nerezidenčna stanovanja (0,50), torej obdavčitev ni temeljila na
dejanski uporabi, ampak na prijavi stalnega prebivališča.
Lokalna skupnost (LS) ima v razmerju do države določeno stopnjo neodvisnosti (138. člen
URS). Vlaj pravi, da ji to daje možnost samostojnega urejanja svojega delovanja, v katero
država s svojimi predpisi ne sme samovoljno posegati (Avbelj idr., 2011, str. 958). Njen
glavni cilj je zagotovitev splošnih pogojev za življenje in delo ljudi v njeni skupnosti (140.
člen URS). Ustava enakopravno obravnava državno oblast in lokalno samoupravo (Avbelj,
2011, str. 959, 960). Npr. Občina Laško je sprejela Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Laško (Uradni list RS, št. 61/2019). V 142. členu URS je zapovedano, da
mora biti LS financirana z lastnimi viri (lokalni davki, druge davščine in donacije države).
Prevladujoč spekter je odvisen od gospodarskih zmogljivosti, njene velikosti in od vrste
skupnosti. Z njimi mora zagotoviti stabilne pogoje dolgoročnega razvoja (Vlaj, 2010, str.
964). V 147. členu URS je zapisano, da imajo LS možnost predpisovanja davkov in drugih
dajatev le ob pogojih, ki jih določita ustava in zakon. Država mora zagotavljati občinam
dodatna sredstva, v katera so všteti dohodki od premoženja (premičnine, nepremičnine,
denarna sredstva, ki so last države ali LS). Kot primer navajam Občino Laško, ki je na podlagi
zakonov sprejela odlok o NUSZ v svoji občini, upoštevajoč lastno stanje razvoja (merila za
določanje višine NUSZ po območjih glede na opremljenost zemljišč itn.).
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3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI DAVKA
UPRAVNEM IN DAVČNEM SISTEMU

NA

NEPREMIČNINE

V

Davki sprva niso bili obravnavani kot obvezna dajatev, ampak kot darilo vladarjem.
Zgodovina je bila vzrok za spreminjajočo se vlogo in pomen davkov v življenju ljudi. Danes
pa je bistvena novost ta, da države prek njih vršijo intervencije na trgu in poleg fiskalnih
ciljev udejstvujejo tudi številne druge cilje (Pernek, 1997, str. 107, 108). V Združenih
državah Amerike so javnofinančni prihodki iz naslova davka na nepremičnine bistveno večji
od javnofinančnih prihodkov držav OECD. Pri obeh pa velja, da so prihodki iz naslova
navedenega davka nižji od davkov na dohodke in davka na dodano vrednost (Kagan, 2019).
Davki na nepremičnine se v državah ZDA precej razlikujejo. Npr. povprečni lastnik
stanovanja v New Jerseyju plača davek na nepremičnine v višini 2,44 % vrednosti
stanovanja, na Havajih pa 0,27 % vrednosti stanovanja (Frankel, 2019). Leta 2016 so v
ameriški državni proračun prejeli 16 milijard usd od 36 držav, lokalne vlade pa so prejele
487 milijard usd. Za Veliko Britanijo so še vedno zanimiva vlaganja tujih investitorjev v
nepremičnine za razvoj podjetij (ZDA, Japonci, Kitajci), kar povečuje cene na
nepremičninskem trgu.
V Sloveniji se sistem obdavčenja dograjuje vse od osamosvojitve na področju obdavčitve
fizičnih in na področju obdavčitve pravnih oseb. V tem obdobju so se dogajale konkretne
spremembe na večini današnjih davčnih področij, ena izmed vrst davkov pa je tudi davek
na nepremičnine. RS želi uvesti pregleden in učinkovit davčni sistem, ki bo primerljiv s
sistemi razvitih držav (npr. skandinavske države, kot so: Kraljevina Nizozemska, Kraljevina
Švedska in Kraljevina Danska). Kraljevina Danska je sistem vrednotenja nepremičnin v
digitalni obliki uvedla že leta 1960, od takrat naprej pa ga nadgrajuje in izpopolnjuje.
Posebej pa želim poudariti, da so te države precej večje od RS in imajo veliko več
prebivalstva. Npr. na Nizozemskem imajo več kot 17 milijonov prebivalstva in 41.528 km2
površine (priseljevanje iz drugih držav EU, Indije, Kitajske, itn.), na Švedskem več kot 10
milijonov prebivalstva (približno 2 milijona mlajših od 18 let) in 410.340 km2 površine (manj
kot 3 % zazidana zemljišča) ter na Danskem več kot 5,8 milijonov prebivalstva in 41.990 km2
površine. RS ima malo več kot 2 milijona prebivalcev in le 20.273 km2 površine. Ne glede na
razvitost države in njihovega davčnega sistema pa se tudi te države srečujejo s
problematiko določanja pravične davčne stopnje za nepremičnine. Rast prebivalstva na
Švedskem je povzročila povišanje cen nepremičnin in daljše čakalne dobe za pridobitev
bivalnih prostorov ter povečanje novih gradenj. Socialno šibkejši so se pritoževali nad
visokimi cenami nepremičnin in od občin zahtevali zagotovitev gradnje cenejših stanovanj
(Lind, 2017, str. 159).
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Zavezanci se bodo vedno upirali in navajali dejstvo, da so davki previsoki, da je
nepremičnina njihova lastnina itn., država pa mora za nemoteno delovanje sistema in
razvoja države zagotoviti dovolj javnofinančnih prihodkov, s katerimi mora ravnati
racionalno in gospodarno. Visoka vlaganja v razvoj sodobne infrastrukture (moderne
avtoceste, mostovi, letališča, pristanišča, zdravstvene in izobraževalne ustanove, elektroin telekomunikacijsko omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje itn.) posledično
zahtevajo več finančnih sredstev. Država jih lahko hitreje in učinkovito zagotovi, le če je
njeno gospodarstvo dobro razvito, in prebivalstvu zagotavlja primeren življenjski standard
glede na višino pobranih davkov in njihovo prerazporeditev za različne namene v korist
njenemu prebivalstvu.

3.1 OPREDELITEV POJMA NEPREMIČNINE
V rimskem pravu ni bilo bistveno izvedeno razlikovanje med pravnima režimoma,
premičnim in nepremičnim. Stvari so ločili po splošni delitvi glede na gospodarsko
pomembnost na res mancipi in res nec mancipi. Razlikovanje je dosledno izvedeno šele v
modernih pravnih redih, zlasti tistih, ki slonijo na germanskem pravnem sistemu (Tratnik,
Rijavec, Keresteš & Vrenčur, 2004, str. 13).
Poleg enotnih pravil, ki veljajo za vse vrste stvari, sta se v pravnih redih oblikovala posebna
pravna režima glede urejanja premičnih in nepremičnih stvari. Posledica tega razlikovanja
je zlasti v različnih pravilih, ki veljajo za prenos lastninske pravice na nepremičninah,
nekatere stvarne pravice pa je mogoče konstituirati le na nepremičninah (Tratnik, 2002,
str. 39).
Dasso in Ring pravita, da je nepremičnina premoženje, dobrina ali vrsta imetja, ki se začne
z zemljiščem in vsebuje vse stalne izboljšave zemljišča. To je fizična, materialna stvar, ki jo
lahko vidimo in otipamo, skupaj z vsemi gradnjami nad zemljo ali pod njo (Dasso & Ring,
1985, str. 240).
Amadeo pravi (2019), da so nepremične stvarna ali fizična lastnina, med katere štejemo
zgradbe in zemljišča, zračne pravice nad zemljiščem ter podzemne pravice pod zemljiščem.
Navaja štiri vrste nepremičnin: stanovanjske, komercialne in industrijske nepremičnine ter
zemljišča. Med stanovanjske nepremičnine prišteva enodružinske domove, mestne hiše,
štirikolesnike, večgeneracijske in počitniške domove, domove višjih vrednosti itn. Med
komercialne nepremičnine prišteva trgovska središča, zdravstvene in izobraževalne
ustanove, hotele, poslovne prostore itn. Industrijske nepremičnine zajemajo zgradbe,
namenjene raziskavam, proizvodnji, distribuciji ali skladiščenju produktov.
Slovenska zakonodaja opredeljuje pojem nepremičnine v Zakonu o evidentiranju
nepremičnin (ZEN, Uradni list RS, št. 47/06, 65/07-odl. US, 79/12 – odl. US, 7/18-ZEN-A,
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33/19-ZEN-B), ki določa: »1) Nepremičnina je/so zemljišče/zemljišča s pripadajočimi
sestavinami; 2) zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru; 3)
pripadajoče sestavine zemljišča so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb.«

3.2 ZGODOVINA NEPREMIČNINSKEGA DAVKA V SLOVENIJI
Danes v svetu prevladujejo različni davki, s katerimi država obdavčuje zavezance; tako lažje
dosega želene in ugodnejše ekonomske učinke, prav tako je sprejemljivejši s socialnega
vidika (Pernek, 1997, str. 135–137).
Že leta se RS zavzema za enakopravno in pravično sistemsko ureditev obdavčenja
nepremičnin. Do začetka leta 2014 je sistem temeljil na Zakonu o množičnem vrednotenju
nepremičnin (ZMVN) in drugih pravnih podlagah, ki so določale davčno obremenitev na
področju nepremičnin.
Sistem, ki smo ga imeli do takrat, je bil nesodoben, nepregleden, nedosleden ter ni bil
prilagojen razvijajoči se družbi in novim ekonomskim standardom. Neizpopolnjene
nepremičninske evidence, različno določanje zavezancev za plačilo in neenotne metode
določanja davčne osnove so predstavljali ovire pri oblikovanju plačila dajatev državljanov.
Da bi vzpostavili enakopravno in pravično sistemsko ureditev obdavčenja nepremičnin, je
Državni zbor RS novembra 2013 sprejel ZDavNepr, katerega namen je bil reformirati
obstoječi sistem. Nova ureditev naj bi vsem lastnikom nepremičnin zagotavljala
enakopravnejši položaj, vendar je rezultat ustavne presoje pokazal nasprotne učinke takrat
oblikovanega in sprejetega zakona.
V pravnem kontekstu je danes davek na nepremičnine po svoji naravi premoženjski davek,
tj. zaradi njegovega obdavčevanja določene vrste premoženja, in sicer nepremičnine, hkrati
pa vzpostavlja neposredno povezavo nepremičnine z lokalnim okoljem. Je davek, ki je
primeren vir za pokrivanje splošnih storitev in ugodnosti, kot so zagotavljanje komunalne
opremljenosti in zagotavljanje druge družbene infrastrukture, katerih namen je koriščenje
lastnikov nepremičnin. Če izpostavimo eno izmed ugodnosti, ki neposredno vpliva na tržno
vrednost nepremičnin, lahko iz tega sklepamo, da se davek odmerja glede na vrednost
nepremičnin. Povezanost nepremičnin z lokalnim okoljem ponazarja, da je v mednarodnem
okolju davek na nepremičnine v veliki večini izključno prihodek občin (DSDCJP, 2018, str.
6). Podlipnik (2019, str. 371) navaja, da so davščine v ustavnopravnem pomenu besede
davki, ki so določeni z zakonom, imajo opredeljeno denarno obliko in namen financiranja
javne porabe. Opredeljeni so lahko tudi drugi nameni, in sicer spodbujevalni (npr. davek na
dobiček v povezavi z vlaganji v naložbe) ali odvračalni (npr. davek na motorna vozila v smislu
onesnaževanja). Menim, da bi lahko tudi pri oblikovanju novega nepremičninskega davka
predvideli spodbujevalni in odvračalni učinek. Ob spodbujevalnem učinku bi veljale davčne
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olajšave za določene naložbe v nepremičnine, ki bi prispevale k večji uporabnosti in
povečanju njene vrednosti (dodatna vlaganja v njeno vzdrževanje ali rekonstrukcijo,
uvajanje novih tehnoloških rešitev pri njeni uporabi itn.). Davčne olajšave bi opredelili po
različnih stopnjah glede na vrsto nepremičnin, vrednost naložb, učinke naložb in njihovo
časovno dobo vračanja. Odvračalni učinek pa ima nasprotni učinek spodbujevalnega. To
pomeni, da bi določena vlaganja v nepremičnine obdavčili z določeno stopnjo, ki jo je
mogoče zniževati glede na izpolnjevanje ustreznih pogojev. Npr. lastniki nezazidanih
stavbnih zemljišč, ki so komunalno že opremljena in omogočajo takojšnjo gradnjo objekta,
naj bi v treh letih po pridobitvi vseh soglasij in dovoljenj začeli gradbena in druga dela in jo
končali v predpisanem roku do določene faze.

3.3 DAVEK KOT SESTAVNI DEL MAKROEKONOMSKE POLITIKE
V današnjem času je obdavčenje sestavni del makroekonomske politike; vanjo je vključen
dejansko vsak državljan. Že kateri koli nakup, npr. hrane, oblačil, goriva, pomeni tudi plačilo
dodeljene oblike davka, obdavčena je tudi večina zaslužkov oziroma dohodkov (npr.
oddajanje stanovanja v najem). Nekaterih davkov se zavedamo bolj, drugih nekoliko manj,
njihov osnovni namen pa je zbiranje javnofinančnih prihodkov, ki so namenjeni
zagotavljanju različnih javnih dobrin in s tem zadovoljevanju javnih potreb državljanov. Ker
so davki obvezna oziroma prisilna dajatev, morajo zanje veljati določena pravila pri
njihovem pobiranju na eni strani ter pravila porabe pobranih javnih prihodkov na drugi
strani. Za državljane velja pravilo, da je treba plačevati davke, vendar samo in toliko, kot je
določeno z zakonom, in nič več (Klun & Jovanovič, 2016, str. 12). Davčna politika je močen
instrument razdelitve dohodkov in ima pomemben vpliv na izvajanje socialne politike, prav
tako pa imata pomembno vlogo tudi davčna morala in razumevanje davčnih zavezancev do
uresničevanja navedene politike (Feuš, 2014, str. 33).
Osrednja in najpomembnejša značilnost davkov so zakonitosti davčne obveznosti, kar
pomeni, da je plačilo davka obvezno, organi oblasti pa skrbijo za izterjavo davčne
obveznosti ob neplačilu davčnih zavezancev. Razumeti je treba, da davki niso neposredno
nadomestilo davčnih zavezancev. Ti namreč služijo za zagotavljanje javnih dobrin, ki so
zagotovljene vsem. To lastnost lahko definiramo kot ključno, ki ločuje davčne prihodke od
nedavčnih. Davki imajo dvojni učinek: država z njihovo pomočjo dosega fiskalne in
nefiskalne cilje. Davki se pobirajo za opravljanje nalog javnega interesa; tako je omogočeno
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, obenem pa to vpliva na prerazdelitev dohodka,
stabilizacijo gospodarstva ter na globalni, strukturni in socialni razvoj. Vse prej naštete
značilnosti lahko dosežemo neposredno (npr. z zmanjšanjem porabe gospodinjstev, s
povečanjem vlaganj v naložbe), lahko pa posredno prek sprememb v ravnanju ekonomskih
subjektov (npr. zmanjšanje ali povečanje porabe visoko- ali nizko obdavčenih dobrin)
(Rupnik & Stanovnik, 1995, str. 195, 198).
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3.4 JAVNA KORIST DAVKA NA NEPREMIČNINE
Davčna politika države je sestavni del makroekonomske politike. Najpomembnejša vloga je
gotovo prerazdelitvena oziroma distribucijska funkcija javnega sektorja. To je le ena izmed
štirih funkcij države oziroma javnega sektorja – poleg alokacijske, stabilizacijske in fiskalne
funkcije (Klun & Jovanovič, 2016, str. 12, 13).
V kontekstu fiskalne funkcije se je treba navezati na cilj davka. Davek na nepremičnine ne
more ostati bistveno izdatnejši davčni vir, kot je že zdaj NUSZ. Davki na premoženje se glede
na mednarodno klasifikacijo delijo na davke, nepremičnine, neto premoženje (ta davek pri
nas ne obstaja), davek na dediščine in darila ter na davke na promet nepremičnin in
kapitalske transakcije ter na nekatere druge davke premoženja). V celinskih državah EU so
sicer ti davki skoraj v vseh državah veljavni, ampak imajo majhno fiskalno vlogo, in sicer
manjšo kot v drugih razvitih državah. V Sloveniji smo na spodnjem robu tudi tega; edino
fiskalno pomembnejši tovrstni davek v Sloveniji je NUSZ, ki dosega skoraj polovico odstotka
BDP. Predstavlja pa tudi najpomembnejši lasten finančni vir vseh prihodkov občin. V
fiskalno funkcijo spada tudi administrativna učinkovitost davka, saj je na koncu pomemben
priliv v proračune, zmanjšan za stroške njihovega pridobivanja (Lavrač, 2010, str. 62, 63).
Prerazdelitvena oziroma distribucijska funkcija skrbi za prerazdeljevanje dohodka
prebivalcev; tako se lahko dohodek premožnejših prerazdeli k revnejšim. V večini davčnih
sistemov naj bi veljalo, da premožnejši plačujejo višje davke ne samo v absolutnem znesku,
ampak tudi sorazmerno (progresivne stopnje). Prerazdelitvena funkcija pa ima tudi
značilnost solidarnosti, kar pomeni, da enako vplačan znesek sredstev le redko pomeni tudi
enake koristi od javnega sektorja (Klun & Jovanovič, 2016, str. 12).
Če se v kontekstu distribucijske funkcije osredinimo na davek nepremičnin, ugotovimo, da
tudi ta do določene mere predstavlja prerazporeditve dohodka. Nobena davčna politika naj
ne bi povečevala socialnih razlik med prebivalstvom, pa vendarle so nekateri prebivalci ob
na novo oblikovanem sistemu v slabšem položaju, kajti zavezanec ni nujno tudi ekonomski
nosilec davčnega bremena, če ga le ima možnost prevaliti na koga drugega. To v praksi
pomeni, da naj bi zakon omogočal možnost prenosa bremena z najemodajalca na
najemnika pa tudi s podjetij na njihove kupce ali dobavitelje (Lavrač, 2010, str. 66, 67).
Na razdelitev sredstev v družbi lahko javni sektor vpliva z alokacijsko funkcijo; tako je državi
omogočeno posegati na trg zaradi več razlogov; eden izmed najpomembnejših je
nepopolnost trga, kot je na primer nastanek monopolov. Pomembna so tudi tveganja pri
proizvodnji nekaterih javnih storitev (izvajanje pokojninskega sistema), zunanjih negativnih
učinkov proizvodenj (onesnaževanje okolja) ter zagotavljanje obstoja javnih dobrin (Klun &
Jovanovič, 2016, str. 12).
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Prevladuje stališče, da je davek na nepremičnine manj vpliven na obnašanje kot alternativni
davki, kot je na primer davek na dohodek, saj je ponudba nepremičnin precej neelastična,
vsaj na kratek rok in upoštevajoč zemljišča. Realno so v svetu najvišje davčne stopnje do tri
oziroma štiri odstotke za najbolj komercialne nepremičnine, kot so trgovska središča zaradi
njihove neprohibitivnosti. V Sloveniji so lastniško zasebna stanovanja najpomembnejši
segment nepremičnin z vidika vrednosti nepremičnin in nezmožnosti prevaljevanja
davčnega bremena, zato bi pri tisti polovici gospodinjstev, ki bi se jim davčno breme
povečalo (če agregatno v prvi fazi ne bi prišlo do povišane davčne obremenitve glede na
NUSZ), lahko pričakovali proteste in zmanjšanje dohodkov, kar bi pripeljalo do zmanjšane
porabe teh gospodinjstev (Lavrač, 2010, str. 64).
Za uravnavanje razvoja gospodarstva, inflacije, nezaposlenosti itn. je pomembna
stabilizacijska funkcija (Klun & Jovanovič, 2016, str. 12, 13).
Če se bodo javni prihodki od davka na nepremičnine le malo povečali glede na vrednosti
zdajšnjega NUSZ, kar je tudi najverjetnejši scenarij, če bi uveljavili novi davek, in glede na
nizki delež teh prihodkov v BDP je v kontekstu kratkoročnosti vpliv takšnega davka na
gospodarski cikel agregatno nepomemben (Lavrač, 2010, str. 69). Urejene in usklajene
evidence nepremičnin pa lahko prispevajo k povečanju javnih prihodkov, posebej v
primerih, ko se zavezanci želijo namerno izogniti plačevanju davkov (npr. uporaba
nezakonitih nepremičnin, predvsem na odročnih območjih).

3.5 ANALIZA OBSTOJEČIH OBLIK OBDAVČITVE NEPREMIČNIN
Glede na odločitev USRS, ki je 21. marca 2014 razveljavilo ZDavNepr in presodilo, da je v
neskladju z ustavo, prav tako tudi ZMVN, če se nanaša na množično vrednotenje
nepremičnin zaradi obdavčenja, smo v uporabo ponovno dobili prvotne tri dajatve; te so:
davek od premoženja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest. Projektni svet za koordinacijo in usmerjanje je podal svoje
predloge za oblikovanje novega zakona. Obremenitev naj ne bi bila bistveno drugačna od
seštevka zdajšnjih treh nepremičninskih dajatev (Križnik, 2018). Najprej je treba popraviti
baze podatkov ter dopolniti pa tudi popraviti sistem in modele vrednotenja. Najzanesljivejši
je bil model za vrednotenje stanovanj, ki je s pomočjo analize pokazal, da je odstopanje
vrednosti od tržnih cen le petodstotno. Zaradi tega so bili predlagani poteki zakonodajnih
postopkov za izvedbo sprememb štirih zakonov (ZDavNepr, ZUreP-1, ZEN, ZMVN).
ZDavNepr naj bi v decembru 2016 usklajevali med resorji in občinami, januarja 2017 je bila
načrtovana javna razprava, aprila naj bi jo obravnaval Državni zbor RS in v juliju sprejel nov
ZDavNepr, ki naj bi začel veljati od 1. januarja 2018 naprej. Prve odločbe o odmeri novega
davka bi bile izdane v letu 2019 (Križnik, 2016).
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Med oblikovanjem novega zakona se niso izvajale odmere predhodno omenjenih davkov.
Trenutne obremenitve nepremičnin zaradi jasnejše ponazoritve prikazujem v tabeli 1.
Smiselno so razdeljene glede na vrsto davčne obremenitve, vzrok nastanka, področje
zakonske ureditve in pripadnost davka glede na vrsto proračuna.
Tabela 1: Trenutne obremenitve nepremičnin

VRSTA
DAVČNE
OBREMENITVE

VZROK
NASTANKA
NUSZ
Davek od
premoženja

Stalne (letne)
obremenitve
nepremičnin

Pristojbina za
vzdrževanje
gozdnih cest

ZAKONSKA UREDITEV
Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ,
Uradni list RS, št. 44/97)
Zakon o davkih občanov (ZDO,
Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89,
Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93)
Zakon o gozdovih (ZG, Uradni list RS,
št. 30/93, 67/02-ZG-A, 110/07-ZGB, 106/10-ZG-C, 63/13-ZG-D, 17/14ZG-E, 24/15-ZG-F, 77/16-ZG-G)
Uredba o razporejanju pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list
RS, št. 42/15, 25/19, 38/19 – popr.;
Uredba RPVGZ)

PRIPADNOS
T DAVKA
Občina
Občina

Občina

Vir: DSDCJP (2018, str. 7, 8)

Pri prometu z nepremičninami se prodajna cena določi na podlagi plačila (v denarju,
stvareh, storitvah, v prevzetih dolgovih nekdanjega lastnika in podobno), ki ga prodajalec
prejme od kupca nepremičnine. Davčna obveznost se plačuje po stopnji 2 % od davčne
osnove in nastane na dan sklenitve pogodbe.
NUSZ se ne odmerja samo za zazidana, ampak tudi za nezazidana stavbna zemljišča, ki so v
lasti oziroma uporabi fizičnih ali pravnih oseb (neposredni uporabniki zemljišča, stavbe ali
neposrednega dela stavbe – tudi najemnik). Občine za določitev višine dajatve uporabljajo
metodo točkovanja in določanja vrednosti točke. Z odlokom določijo kategorijo območij,
merila za komunalno opremljenost, namen uporabe nepremičnine, delne ali celotne
oprostitve itn. S sklepom določijo vrednost točke; običajno je to šestmestno decimalno
število. FURS odmerja dajatev enkrat letno na podlagi podatkov o nepremičninah v
občinskih evidencah (DSDCJP, 2018, str. 7, 8). Odmero NUSZ izvaja Finančna uprava
Republike Slovenije (FURS). Občine v svojih odlokih upoštevajo osnove za odmero NUSZ,
kot so npr.: lega, namembnost in smotrnost izkoriščanja zemljišča, opremljenost stavbnega
zemljišča s komunalnimi in z drugimi objekti ter napravami, izjemne ugodnosti v povezavi
s pridobivanjem dohodka gospodarskih dejavnosti, merila za oprostitev NUSZ. Ker NUSZ že
zdaj upošteva določena merila, kot so razdelitev občin na območja in vrednostne cone,
vrsta površine in dejavnosti nepremičnin ob določanju točk za odmero davka, lahko
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najdemo povezavo med njim in modeli množičnega vrednotenja nepremičnin, vendar je
povezava obeh modelov zahtevna, ker bi morala oba temeljiti na isti osnovi. NUSZ ni
vseboval identifikatorjev nepremičnin, REN (Register nepremičnin) je vseboval določene
identifikatorje, kot je parcelna št. ali št. stavbe in dela stavbe (Kavdik & Šubič Kovač, 2015,
str. 73). Pri pregledu ene izmed odločb za plačilo NUSZ v Občini Hrastnik za leto 2018
(fizična oseba; NUSZ za uporabo stanovanja) sem ugotovil, da so v tem letu že zajeti
navedeni identifikatorji. Navedeni so: katastrska občina (k. o. 1855; to je Hrastnik mesto),
identifikacijska številka stavbe in enote v stavbi (1855-208-3; stavba št. 208, stanovanje št.
3), vrsta nepremičnine (stanovanje), območje občine (I. območje – območje naselij
mestnega značaja; 90T), navedba posamezne infrastrukture in pripadajoče točke za
posamezno infrastrukturo (npr. EL 20T, KA 20T, VO 20T, TE 20T itn.), število mesecev
uporabe zemljišča in površina stanovanja v m2. Vrednost točke je znašala 0,0003133.
Odmerjene davčne obveznosti so se poravnavale različno. Davčna obveznost do 25 EUR se
je morala poravnati v 30 dneh po prejemu odločbe, preostale davčne obveznosti pa so se
poravnavale v obrokih. Odmerjena davčna obveznost nad 200 EUR se je lahko poravnala v
štirih obrokih. NUSZ je moral plačati neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela
stavbe (npr. najemnik stanovanja). Presenetil me je datum odpreme, saj je bila odločba
izdana 7. junija 2018 (Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Uradni vestnik
Zasavja, št. 17/88, 4/92, 18/96, 14/00 in 81/04).
Med uvajanjem nepremičninskega davka so se popravljali in dopolnjevali podatki v REN na
podlagi pobud lastnikov nepremičnin in Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS).
Popravljeni podatki se niso prenesli v evidence Zemljiške knjige, Zemljiškega katastra in
Katastra stavb (Ribič, 2016, str. 64).
Zidana stavbna zemljišča so zemljiške parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi
inženirskimi objekti, pri čemer so izvzeti objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Med GJI prištevamo: prometno infrastrukturo (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
energetsko infrastrukturo (za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina,
toplotne energije, nafte in njenih derivatov), komunalno infrastrukturo (vodovod,
kanalizacija, odlagališča odpadkov), vodno infrastrukturo, infrastrukturo za gospodarjenje
z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja, elektronske komunikacije. NUSZ
se plačuje za stanovanjske oziroma poslovne površine. Pri stanovanjskih površinah se
upošteva neto tlorisna površina zaprtih prostorov stanovanja. Med te površine se štejejo
tudi hodniki, stopnišča, podstrešja, shrambe, kleti, delavnice, pralnice, garaže itn. Poslovne
površine zajemajo neto tlorisne površine poslovnih prostorov. Mednje štejemo tudi vse
prostore, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (pokrita in nepokrita
skladišča, parkirišča in dvorišča, delavnice na prostem, površine za obratovanje bencinskih
servisov, odprte športnorekreacijske površine – odprti bazeni, kampi, igrišča za tenis itn.).
Nezazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih je dopustna gradnja skladno s
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prostorskimi načrti, razen objektov GJI (če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo,
odvajanje odplak, odstranjevanje odpadkov, oskrba z energijo, dostopna javna pot). Med
ta zemljišča prištevamo tudi zemljišča, na katerih je dopustno površinsko izkoriščanje
mineralnih surovin, za odlaganje odpadkov, nasipanje zemlje itn. Občine v odlokih določijo
posamezna območja kot npr. I. območje, II. območje ...). Za posamezno območje določijo
podrobna območja, naselja ..., ki se prištevajo v to območje (npr. v Občini Radeče: 2.
območje vključuje naselja: Stari Dvor, Jagnjenica, Njivice, Hotemež, Obrežje, Vrhovo, Log
pri Vrhovem, Prapretno in ulica Trubarjevo nabrežje kot del naselja Radeče). Območje I je
območje, ki ima na voljo največ urejene komunalne opreme in infrastrukture, torej je višje
točkovano. V Mestni občini Ljubljana imajo opredeljenih sedem območij, v Občini Žalec,
Dol pri Ljubljani, Občini Solčava in Občini Radeče pa le tri območja. Opremljenost stavbnega
zemljišča s komunalnimi objekti in z opremo se točkuje glede na individualno ali skupno
rabo, glede na vrsto opremljenosti (vodovodno omrežje, električno omrežje, javna
kanalizacija, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje, kabelska TV, javna razsvetljava,
makadamska cesta, asfaltna cesta). Točkuje se tudi namembnost stavbnih zemljišč (za
stanovanja, individualne hiše, vrstne hiše, blokovna gradnja, počitniške hiše, stanovanja, v
katerih se izvaja poslovna dejavnost, stavbe za različne vrste poslovnih dejavnosti ...). NUSZ
se izračuna tako, da se skupen seštevek točk pomnoži s površino (m2) in z vrednostjo točke.
Vrednost točke je navedena kot večmestno decimalno število, pogosto šestmestno (npr.
Mestna občina Ljubljana; leto 2018: 0,000496 evrov/m2/mesec za zazidana stavbna
zemljišča in 0,000744 evrov/m2/mesec za nezazidana stavbna zemljišča).
Primer izračuna NUSZ na območju občine Hrastnik za leto 2018:
površina stanovanja v m2 × št. točk × št. mesecev × vrednost točke = odmera NUSZ
53,56 m2 × 270 T × 12 × 0,0003133 EUR/točko = 54,37 EUR (plačilo NUSZ v dveh obrokih).
V odlokih so navedene tudi določene oprostitve plačil NUSZ, delne ali v celoti, pri čemer se
občine same odločijo o tem, kaj in v kolikšni meri bodo določile oprostitve. To pa povzroča
velike razlike med občinami. NUSZ se običajno ne plačuje za objekte in zemljišča, ki so v
lasti občin (npr. šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice, muzeji, športne dvorane, javna
kopališča, galerije in kulturni domovi, kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena
itn.), za objekte, ki so namenjeni za diplomatsko in konzularno dejavnost oziroma delovanje
mednarodnih organizacij, običajno tudi ne za objekte, v katerih se izvaja verska dejavnost,
dejavnost društev, ki imajo status delovanja v javnem interesu (Rdeči križ, Karitas, Zveza
paraplegikov Slovenije, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije, Društvo zaupni telefon Samarijan ...). Nekatere občine prištevajo med
oprostitve tudi povzročanje hrupa železniške proge na določenih območjih kot motnje
uporabe stanovanjskega prostora (npr. Občina Žalec, 10-odstotna oprostitev za hrup v
štiridesetmetrskem pasu ob železniški progi Celje–Velenje). V Občini Žalec so v celoti
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oproščeni plačila NUSZ zavezanci, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega
dodatka (tudi v Občini Radeče). Za najemnike stanovanj, ki so upravičeni do
subvencionirane neprofitne najemnine, velja oprostitev NUSZ v višini 50 %. Oprostitve
veljajo tudi za zavezance, ki vlagajo v nova stanovanja ali družinske hiše (gradnja, dozidava,
nadzidava) in imajo tam stalno prebivališče (oproščeni plačila NUSZ pet let od dneva prijave
stalnega prebivališča). Podobna oprostitev velja tudi v Občini Solčava, pri čemer upoštevajo
le nakup prvega novega stanovanja v delu stavbe ali gradnjo prve družinske stanovanjske
hiše (omejitev oprostitve plačila). Menim, da ta omejitev diskriminatorno obravnava
zavezance. Če se v gospodinjstvu poveča število družinskih članov, se lahko pojavi potreba
po večji bivalni površini (rojstvo otrok, prevzem obolelih staršev, nastanek invalidnosti in
podobne življenjske situacije). V Občini Radeče veljajo oprostitve plačila NUSZ za dobo
največ dveh let za objekte, ki so poškodovani zaradi posledic elementarnih nesreč, ter za
novozgrajene poslovne in proizvodne objekte od pridobitve uporabnega dovoljenja
(spodbujanje razvoja gospodarstva). Tudi Občina Solčava spodbuja gospodarstvo z
oprostitvami plačila NUSZ (za eno leto), če so zavezanci kupili ali zgradili novo stavbo in
zaposlili nove delavce za nedoločen čas. Za zaposlitev od 1–10 novih delavcev velja 25odstotna oprostitev, za 11–30 novih delavcev velja 50-odstotna oprostitev, za 31–50 novih
delavcev velja 75-odstotna oprostitev delavcev in za zaposlitev 50 ali več novih delavcev
100-odstotna oprostitev. Na območju Občine Bled velja oprostitev plačila NUSZ
zavezancem, ki imajo objekte za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu
(gospodarska poslopja itn.). V nekaterih občinah zavezanci uveljavljajo začasne oprostitve
plačevanja NUSZ ob težji bolezni ali nesposobnosti za pridobitno delo, če bi plačevanje
NUSZ ogrožalo socialno varnost zavezanca ali njegove družine (npr. Občina Kozje). Občine
so v odlokih določile različne denarne kazni za neplačevanje NUSZ; te so običajno višje za
pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike v primerjavi z denarnimi kaznimi za
fizične osebe (npr. Mestna občina Koper: denarne kazni v razponu od 150 do 5.000 EUR;
Mestna občina Maribor: od 200 do 1.200 EUR; Občina Bled: denarne kazni v razponu od
100 do 1.000 EUR; Občina Radeče: denarne kazni v razponu od 83,46 do 834,59 EUR). Višino
denarnih kazni bi bilo treba omejiti z zakonom (določiti najnižjo in najvišjo vrednost
denarne kazni).
Davek od premoženja se plačuje le za stavbe v lasti fizičnih oseb, in sicer ne glede na to, ali
ga sami uporabljajo ali ga dajejo v najem. Plačujejo ga za stavbe, dele stavb, stanovanja,
garaže, prostore za počitek ali garaže. Do 31. januarja morajo oddati vlogo za odmero
davka. Osnova za davek je vrednost stavbe ali prostora. Zavezancem, ki imajo v tem
prostoru stalno prebivališče, ki meri manj kot 160 m2, se davek ne odmeri. Lastniki novih
stanovanjskih hiš oziroma stanovanj so začasno oproščeni plačila tega davka, in sicer za
določeno dobo (npr. 5–10 let). Določene oprostitve veljajo ponekod tudi za stavbe, ki so
bile obnovljene/adaptirane in je njihova vrednost povečana za 50 % prvotne vrednosti.
Oprostitev plačila tega davka velja ponekod tudi za lastnike kmetijskih gospodarskih
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poslopij in lastnike stanovanjskih stavb, ki so zavezanci davka iz kmetijstva ter so invalidsko
in pokojninsko zavarovani (ali njihovi družinski člani) na podlagi dohodkov iz kmetijstva.
Oprostitve veljajo tudi za lastnike poslovnih prostorov ter za stavbe, ki so razglašene za
kulturno dediščino, itn. Ponekod velja 10-odstotna oprostitev za zavezance, ki živijo v lastni
stanovanjski hiši ali stanovanju in imajo več kot tri družinske člane.
Zaradi obsežne oprostitve stanovanj, v katerih prebiva lastnik ali njegov ožji družinski član
in ki ne presegajo 160 m2, je glede na stanje lastniške in velikostne strukture našega
stanovanjskega fonda ta dajatev sorazmerno majhen davčni vir. Davčna osnova se določi
na podlagi administrativnega točkovanja in vrednosti točke, ki jo povsem prosto določajo
občine same (DSDCJP, 2018, str. 7, 8).
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se določi na osnovi katastrskega dohodka. Zavezanci
za plačilo pristojbine so lastniki gozdov na podlagi določil ZG in Uredbe RPVGZ. Vzdrževanje
gozdnih cest je treba izvajati zaradi različnih razlogov (ohranjanje funkcij gozdov in dobro
gospodarjenje z njimi, omogočiti dostop gorsko-hribovskim domačijam, ukrepati ob
elementarnih nesrečah itn.). Navedena pristojbina se ne plača za varovalne gozdove in
gozdove s posebnim pomenom. Ne plača se tudi za gozdove, ki so v območjih, ki s cestami
niso odprti. To so območja, ki so večja od 100 ha in zanje velja povprečna spravilna razdalja
več kot 1.200 m ter več kot 800 m za spravilo z žičnico. Zavod za gozdove Slovenije vsako
leto pošlje FURS podatke o posameznih območjih gozdov in njihove parcelne številke, za
katere velja oprostitev. Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom
(Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15; Uredba VGGPP) podrobneje
opredeljuje navedene gozdove, kako se določajo po gozdnogospodarskih enotah in
njihovih območjih ter na kak način. Pri določanju tovrstnih gozdov se stroka posvetuje tudi
z lastniki na osnovi možnosti vključevanja v javne obravnave posameznih
gozdnogospodarskih območij. Zbrana sredstva iz naslova omenjenih pristojbin so namenski
prihodek občine. Porabijo ga lahko le za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi sprejetega
programa pristojne območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Uredba RPVGZ
posameznim občinam določa delež razdelitve zbranih sredstev (Priloga Uredbe, razdelilnik
sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest). V RS imamo 12.165 km gozdnih cest.
Občina Sveti Andraž v Slov. goricah prejme iz tega naslova najmanjši delež od vseh zbranih
sredstev (v letu 2018: 0,005 %), Občina Kočevje pa največji delež sredstev (v letu 2018:
5,325 %).
Višino takse na neizkoriščeno zemljišče določi občina z odlokom. Namen takse je spodbuditi
občane k urejanju komunalno popolno opremljenih zemljišč, ki ne služijo svojemu namenu
najgospodarnejše rabe. Občine se lahko odločijo za takšne ukrepe samostojno (DSDCJP,
2018, str. 7, 8).
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4 ŠTUDIJA PRIMEROV IN PRIMERJALNA ANALIZA
Nepremičninski davek je v teoriji in primerjalnih ureditvah priznan kot najboljša mogoča
rešitev z več družbenih vidikov, zato je RS novembra 2013 poskušala uvesti ZDavNepr, ki pa
ni bil realiziran zaradi razveljavitve v ustavnosodni presoji. Nepremičninski davek naj bi bil
delno nov davek in delno kot inkorporacija npr. NUSZ. Za razveljavitev ZDavNepr so bila
uporabljena izredna pravna sredstva. Ta je mogoče uporabiti le v določenih primerih, med
njimi tudi takrat, ko gre za kršitev zakona v zadevah, ki se pojavljajo v večjem številu, v
zadevah kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin itn. (Jenull, 2014, str. 19).
Vlada RS pripravlja nov nepremičninski zakon. V njem naj bi bila odpravljena vsa neskladja
z URS ter Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah (EKČP,
Uradni list RS, št. 33/94), ki so bila predmet razveljavitve predhodnega zakona. To me je
pripeljalo do odločitve, da podrobneje preučim pretekli osnutek nepremičninskega zakona
ter pripravim svoje predloge in izhodišča za pripravo novega zakona o davku na
nepremičnine.

4.1 USTAVNA PRESOJA NEPREMIČNINSKEGA ZAKONA
Davki so neizogibni za obstoj države; ta jih lahko pobira le tako, da poseže v premoženje
svojih državljanov in pravnih oseb, torej s podržavljanjem dela njihove lastnine. Pri tem
mora paziti, da varuje zasebno lastnino svojih državljanov ter da zagotavlja in uresničuje
varovanje drugih človekovih pravic. Tudi davek na nepremičnino je poseg v lastnino, saj
posega v ustavno jamstvo lastnine (67. člen URS). Kot primer navajam stanovanje, s katerim
se zagotavljajo tri temeljne človeške pravice. Stanovanje je eden izmed osnovnih
življenjskih pogojev prebivanja. Človeku daje občutek varnosti prebivanja, je temeljna
sestavina življenja v miru, dostojanstva.
USRS je leta 2014 v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da se ZDavNepr razveljavi, prav
tako pa je spoznalo neskladje z ustavo tudi pri ZMVN, če se ta nanaša na množično
vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja. Prav ta zakon pa je temelj za določitev višine
davčnih obveznosti državljanom. Vzrok za takšno odločitev je bila presoja skladnosti
zakonske ureditve glede na URS. Sodniki namreč pri opravljanju sodniške funkcije odločajo
neodvisno ter vezano na ustavo in zakon, kar pomeni, da naj na njihovo odločanje ne
vplivajo drugi dejavniki pa tudi ne dejanske okoliščine. Nepristranskost sodnika je še
dodatno zahtevana z določbo četrtega odstavka 3. člena Zakona o sodiščih, po katerem
morajo sodniki o pravicah in dolžnostih ter o obtožbah odločati brez nepotrebnega
odločanja, neodvisno in nepristransko, kar se je tudi v obravnavani sodbi izkazalo (Bošnjak
idr., 2005, str. 56). Spornih členov je bilo več kot npr. metode množičnega vrednotenja,
postopkovni procesi, izvotljene pravice do pravnih sredstev itn. Zataknilo se je že pri
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formiranju davčne obveznosti, kar pomeni določitev dajatve za državljane. Ta mora izhajati
iz načela zakonitosti predpisovanja davkov, ki ga najdemo v 147. členu URS. Govori namreč,
da mora biti davčna obveznost jasno razvidna že iz zakona in ne šele iz podzakonskih
predpisov ter da mora zakon med drugim opredeliti davčno osnovo. V predlogu zakona se
oblikujejo obveznosti z ZMVN; ta je v celoti prepuščen urejanju s podzakonskimi predpisi, s
tem pa se pristojnost zakonodajalca prenese na Vlado RS. ZMVN je pomanjkljivo opredelil
določene sestavne elemente modela, kot so npr.: vrednostne cone in ravni, bistvene
značilnosti nepremičnin in dejavniki oddaljenosti od cest 1. in 2. reda (Mešinović, 2014, str.
47). Določitev davčne osnove je namreč odločilnega pomena, zato mora biti vrednost
nepremičnin pravilno in dejansko ugotovljena, da lahko v nadaljevanju določimo vrednosti
za obdavčitev. Davčna osnova za odmero davka na nepremičnine je posplošena tržna
vrednost nepremičnine, ki naj bi se jo ugotavljalo v postopku množičnega vrednotenja
nepremičnin. Za to vrednotenje sta ključna oblikovanje modelov vrednotenja nepremičnin
in določitev metod množičnega vrednotenja. V teh modelih bi morali biti posamezni
elementi, kot so vrednostne cone, vrednostne ravni in podatki o nepremičninah, ki se
uporabijo v izračunu vrednosti nepremičnin, dovolj jasno in določno opredeljeni, a to ni bilo
tako. Zakon tudi ne določa metod množičnega vrednotenja za posamezne modele
vrednotenja, prav tako tudi ne meril za izbor posamezne metode, uporabljeni standardi
ocenjevanja vrednosti so ostali neznanka. Množično vrednotenje bi se moralo nasloniti na
mednarodne standarde. V nadaljevanju navajamo njihov prikaz, kdo metode in modele
vrednotenja sprejema in skladno s čim, kako se ugotavljata ponudba in povpraševanje ter
kdo in po kateri metodologiji ju ugotavlja. Ker naj ZMVN (v devetem odstavku 10. člena) ne
bi določno opredelil, katere pripombe lastnikov naj se upoštevajo pri vrednotenju
nepremičnin, naj bi bil v neskladju tudi z 2. in s 120. členom URS. Zaradi pomanjkljivih
zakonskih meril je vrednotenje nepremičnin in s tem določitev davčne osnove po oceni
predlagateljev premalo predvidljivo in zato neskladno z 2. členom URS. Pomanjkanje
zakonskih meril, po katerih bi se pripombe lastnikov enakopravno upoštevale, je po mnenju
predlagateljev v neskladju s 14. členom URS. Ta namreč ne omogočajo enakopravnosti
(enakopravne obravnave) vseh lastnikov nepremičnin pri odmeri davka. Z vidika temeljnih
ustavnih načel so zahteve, ki jih 147. člen URS nalaga zakonodajalcu, izraz načela
demokratičnosti (1. člen URS) in načela delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena URS). Iz teh
načel na temeljni ravni ustavne ureditve države izhaja, da davke predpisuje demokratično
izvoljeno predstavniško telo, ki ima funkcijo zakonodajalca, in ne izvršilna veja oblasti, ki
sicer s temi davki razpolaga pri izvrševanju nalog države. Ta zahteva izhaja tudi iz drugega
odstavka 120. člena URS. Decembra 2017 je bil sprejet nov Zakon o množičnem
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, Uradni list RS, št. 77/17, 33/19-ZMVN-1A, 66/19ZMVN-1B). Evidence vrednotenja se začnejo uporabljati aprila 2020.
Zagotavljanje pravnih sredstev iz drugega odstavka 14. člena ZDavNepr zagotavlja le
navidezno pravico do pritožbe zoper posplošene tržne vrednosti nepremičnin (odmerjene
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vrednosti davkoplačevalcev), zato pomeni izvotlitev pravice do pravnega sredstva iz 25.
člena URS. To v praksi pomeni, da če se davčni zavezanec pritoži nad zaračunano vsoto,
dodeljeno v obliki davka, pritožba ne bi bila uspešna. Vrednost nepremičnin je namreč le
podatek v registru nepremičnin, ki je nastal na podlagi modelov in metod, ki ga niti
geodetski niti davčni organ ne more spremeniti in pojasniti. Zatakne se tudi pri možnosti
navajanja dejstev in predlaganja dokazov pri varstvu pravic davkoplačevalcev. Ti lahko
predloge o dejstvih predlagajo le zunaj davčnega postopka. V nadaljevanju naj se ne bi
odločalo o njegovih pravicah v upravnem postopku in z izdajo določbe ali sklepa. Posledično
zavezanec ne more uporabiti pravnih sredstev in ne sodnega varstva, kar pripelje do
odvzema pravice »izjaviti se« (odvzeta pravica sodelovanja v postopku pred izdajo davčne
odločbe). Davčni zavezanec je tako z odločitvijo o svoji davčni obveznosti seznanjen šele s
prejetjem davčne odločbe, ki pa je takrat že izvršljiva. To je v neskladju s 14., z 22. in s 23.
členom URS. Bistvo procesnega prava je namreč v kontekstu pravne varnosti zagotoviti
možnost udeležbe vseh legitimiranih udeležencev posamezne zadeve. To omogoča – ne
glede na vsebino zadeve – usklajevanje njihovih interesov in sklepno čim širše ravnanje v
smislu pravne države (Kovač, 2015, str. 16).
Ustavna izhodišča iz 138., 140., 142. in iz 147. člena URS zagotavljajo občini finančno
avtonomijo. Te morajo biti sposobne zadovoljevati potrebe in interese prebivalcev na
svojem območju. Tudi drugod po Evropi in svetu je davek na nepremičnine običajno
občinski in ne državni davek. V takratnem predlogu zakona naj bi se prihodki od davka delili
po ključu 50 % v proračun občin (razen davka, odmerjenega od gozdnih zemljiščih) in 50 %
v proračun Republike Slovenije. V letih od 2014 do 2017 pa naj bi celotni prihodki od davka
pripadali državnemu proračunu; občina bi dobila sredstva le v zakonsko določeni višini, kar
bi pomenilo odvzem finančne avtonomnosti in neodvisnosti občin od države.
Zakon je opredeljeval različne stopnje obdavčenja glede na skupino (vrsto) nepremičnin,
kot je prikazano v tabeli 2.
Tabela 2: Stopnje obdavčenja glede na skupino (vrsto) nepremičnin
Skupine

Vrsta nepremičnine

Za stavbe in dele stavb, skupaj z Rezidenčne stanovanjske površine
zemljišči, na katerih stojijo
Nerezidenčne stanovanjske nepremičnine

DS, v %
0,15
0,50

Poslovne, industrijske nepremičnine

0,75

Energetske površine

0,40

Kmetijske stavbe

0,30
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Zemljišča brez stavb

Nezakonite gradnje

Druge stavbe

0,50

Kmetijska zemljišča

0,15

Gozdna zemljišča

0,07

Zemljišča za poslovno in industrijsko rabo

0,75

Zemljišča za namene energetike

0,40

Zemljišča za gradnjo stavb

0,50

Preostala zemljišča

0,50

Zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna
zemljišča)

0,15

Rezidenčne stanovanjske nepremičnine

0,50

Druge vrste nepremičnin – opredeljene zgoraj

Trikrat
več od
osnovne

Vir: ZDavNepr

Tako je npr. za nerezidenčna stanovanja znašala davčna stopnja 0,50 % (kadar lastnik nima
prijavljenega stalnega prebivališča na naslovu nerezidenčnega stanovanja), medtem ko je
pri rezidenčnih stanovanjih davčna osnova 0,15 % (ima prijavljen stalni naslov). Te lahko
občine še zvišajo glede na peti odstavek 6. člena ZDavNepr. Različne davčne stopnje so
veljale tudi za energetske nepremičnine ter za druge poslovne in industrijske nepremičnine.
Zgornja meja obdavčitve je bila določena le za kmetijska zemljišča, ne pa tudi za zemljišča
za dejavnost podjetnikov in obrtnikov.
Zakon je določal nosilca osebne služnosti za davčnega zavezanca, le če je služnost vpisana
na celotni nepremičnini. Prav tako je bil zavezanec za plačilo davka lizingojemalec in ne
lastnik nepremičnine. ZDavNepr je pri davčnih oprostitvah razlikoval med stavbami za javno
rabo s posebno vsebino in namenom, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti (npr. šole, vrtci,
zdravstveni zavodi), ter sakralnimi objekti in kulturnimi spomeniki). Znižanje davka bi bilo
mogoče le za stanovanjske nepremičnine določene kategorije, ne pa za nepremičnine, ki
služijo kmetijski in poslovni rabi. Kmetijska in gozdna zemljišča bi bila po ZDavNepr dvojno
obdavčena; omenjeni zemljišči sta namreč že obdavčeni iz katastrskega dohodka, ta pa se
kot oblika dohodka iz kmetijstva všteva v dohodnino (Podkrajšek, 2015, str. 33). Davčna
oprostitev pa bi obstajala le za humanitarne organizacije, za invalidske organizacije pa ne.
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Davčno breme naj bi bilo, kolikor je mogoče, enakomerno porazdeljeno med davčne
zavezance (zagotovljena davčna enakost). To je zapisano tudi v URS kot načelo enakosti
pred zakonom. Sistem mora upoštevati davčno (ne)sposobnost zavezancev, pri čemer
mora posebej opredeliti socialno šibkejše, da ne bi z davki ogrozili njihovega eksistenčnega
minimuma. To načelo se zagotavlja z davčnimi olajšavami (Hribar, 2016, str. 19, 20).
Ureditev, po kateri invalidske organizacije niso oproščene nepremičninskega davka, po
oceni predlagateljev tudi ni skladna s 33. in 67. členom URS. Sporna je tudi 70-odstotna
obdavčitev, ki nastopi, če davkoplačevalec ne prijavi dohodkov (po navadi izhajajo iz
nepremičninskih poslov) in premoženja, kar pomeni poseg v ustavno jamstvo lastnine, ki
ga je treba presojati po strogem testu sorazmernosti, ko ta preseže magično mejo 50 %
donosa. Gre torej za očitno nesorazmernost davčne obveznosti. URS namreč zahteva, da je
vsakomur zagotovljeno enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem in drugimi organi,
nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih
(22. člen URS), to pa je mogoče, le če so z zakonom določena enotna pravila postopka za
vse primere odločanja (Androjna & Kerševan, 2006, str. 31).

4.2 ŠTUDIJA IZBRANIH SODNIH PRIMEROV
V nadaljevanju želim prikazati nekaj vsebin sodne prakse davčnega področja, povezanih z
nepremičninami.
Parametri analize so razdeljeni na tri glavna področja, in sicer:
1. Vrsta davka (davek na nepremičnine, NUSZ, DDPO-davek od dejavnosti pravnih oseb,
drugi davki – davek od dobička iz kapitala, davek na dediščine in darila, DDV, dohodnina,
davek od dohodka iz premoženja ...).
2. Tip davčnega postopka (odmera, obračun, nadzor, davčno inšpekcijska kontrola,
preiskava).
3. Vrsta problema (status zavezanca, raba predpisa, pogoji odmere – glede davčne osnove
in olajšave, cenitev davčne osnove, pravna sredstva – izbrana in uporabljena).

Vsa tri področja imajo podpodročja; njihova določitev je temeljila na smiselnosti nadaljnje
obdelave podatkov in prikazov rezultatov. Analiza je bila izvedena s pomočjo spletnega
mesta sodnapraksa.si, na katerem so bili pridobljeni izbrani podatki. Merila sem omejil, pri
čemer sem pregledal izdane sodbe Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča za obdobje od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. Osredinil sem se samo na področje nepremičnin, pri čemer sem
od najdenih 73 sodb in glede na institut ter jedro izbral in analiziral 20 sodb, posamezna
sodba pa lahko zajema več vrst davkov (v analiziranih sodbah sta bila obravnavana dva
davka). Izsledki so pokazali, da glede na vrsto davka pripisujemo največ obravnav drugim
davkom, in sicer 53,6 %, davku na nepremičnine 32,1 %, DDPO-ju pa 14,3 %. NUSZ med
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izbranimi sodbami ni bil obravnavan. Pri analiziranju tipa davčnega postopka so davčne
odmere predstavljale kar 46,2 % izbranih sodb, nadzor DIN, kontrola in preiskava pa
42,3 %, obračun 7,7 % in izvršba 3,8 %. Glede na vrsto problema največji delež pripisujem
cenitvi davčne osnove (28,6 %), najmanj pa statusu zavezanca (21,4 %). Pri vseh sodbah je
bilo uporabljeno izredno pravno sredstvo revizija; ta je bila zavrnjena v 17 primerih, v 2
primerih ugodena in v enem primeru delno ugodena (Priloga 8).
Navajam primer v celoti ugodene revizije, Sodba VSRS X lps 282/2016 (problem: napačen
status zavezanca). Pri navajanju stavbne pravice na nepremičnini je bilo ugotovljeno, da
lastnik stavbe ni hkrati tudi lastnik zemljišča. V tem primeru je zavezanec za plačilo davka
na premoženje imetnik stavbne pravice, ki je tudi lastnik stavbe in ne lastnik zemljišča (156.
člen ZDO). Zavezanec za plačilo davka na premoženje je skladno s 15. členom ZDO lastnik
oziroma uživalec (najemnik) nepremičnine. Ustanovitev stavbne pravice pomeni za lastnika
obremenitev nepremične, kar je razvidno iz uradnih podatkov Zemljiške knjige. VSRS je
ugotovilo napačno uporabo materialnega prava in napačno razlago instituta stavbne
pravice; zaradi tega je bil napačno odmerjen davek, ki se nanaša na zemljišče, na katerem
leži stavba. Določila razveljavljenega ZDavNepr so opredelila nosilca osebne služnosti za
davčnega zavezanca, le če je bila služnost vpisana na celotno nepremično (zemljišče in
stavba na njej). Zakon ni opredelil institutov v primerih, v katerih lastnik stavbe ni hkrati
tudi lastnik zemljišča.
Pri Sodbi VSRS X lps 217/2014 je bilo ugotovljeno, da je bil uporabljen napačen materialni
predpis pri odmeri davka na nepremično premoženje večje vrednosti za leto 2012, napačno
pa je bil voden tudi postopek upravnega spora. Davek na nepremično premoženje večje
vrednosti je bil začasni davek, uveden med krizo; prihodke iz naslova tega davka je
prejemala RS, preostala dva davka pa so prejemale občine (Viler Kovačič, 2009, str. 2).
Revident je bil na dan 1. 6. 2012 vpisan v register nepremičnin kot lastnik oziroma solastnik
petih nepremičnin. Skupna vrednost navedenih nepremičnin je znašala 1,335.967,41 evra
(seštevek posplošene tržne vrednosti nepremičnin). Omenjena vrednost je bila opredeljena
kot davčna osnova po 193. in 244. členu ZUJF, po stopnji 0,50 %, pri čemer je bila davčna
osnova za leto 2012 znižana za 0,50 %. Prvostopenjski davčni organ (DU Kranj) je revidentu
naložil plačilo davka na nepremično premoženje večje vrednosti v višini 3.339,92 evra. Ta
davek je bil uveden v letu 2012 na podlagi 193. člena ZUJF, pri čemer je bilo navedeno, da
je to davčna osnova nepremičnega premoženja, ki je v lasti istega lastnika. Ta vrednost
premoženja je bila ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in
pripisane nepremičninam v register nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se
odmerja davek. ZUJF je začel veljati 31. 5. 2012. Četrti odstavek 244. člena ZUJF je določal
davčno osnovo za uvedbo davka za prvo leto, ki pravi, da je za določitev davčne osnove
merodajna posplošena tržna vrednost nepremičnin, ki je prvega dne v mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem je ta zakon uveljavljen, pripisana nepremičnini v registru nepremičnin.
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Odmera davka se je nanašala na posplošeno tržno vrednost iz ZMVN. Ureditev modelov in
metod vrednotenja nepremičnin po tem zakonu ni sledila načelom zakonitosti pri
predpisovanju davkov (kršenje URS). V postopku ugotavljanja posplošene tržne vrednosti
sta bili kršeni dve pravici: pravica do izjave in pravica do pravnega sredstva. VSRS je
ugotovilo, da v letu 2012 tega davka ni bilo mogoče odmeriti, ker so bile ugotovljene
pomanjkljivosti v ZMVN, ZUJF, pa se je skliceval na ta zakon. Ugotovljena je bila kršitev 22.,
25. in 147. člena URS (enako varstvo pravic, pravica do pravnega sredstva, načelo
zakonitosti – skladno z ustavo in zakonom).
V nadaljevanju navajam dva primera sodb, pri katerih VSRS revizijam ni ugodilo.
VSRS je izdalo sodbo X lps 290/2015, v kateri je bilo ugotovljeno, da je imel revident status
kmeta, ki je prodajal les. Davčni urad Brežice mu je z odločbo dodatno naložil davek od
dohodka zavezanca za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 po petem odstavku 68. člena
Zakona o davčnem postopku. Davek je bil izračunan od davčne osnove 95.484,61 evra po
povprečni stopnji dohodnine 27,85 % v znesku 26.529,46 evra. Naložena so mu bila tudi
plačila davka na dodano vrednost v višini 18.077,90 evra, plačilo neupravičeno
zaračunanega pavšalnega nadomestila v skupni višini 6.410,27 evra in pripadajoče obresti
v skupni višini 1.077,99 evra. Revident ni dokazal, da pri navedeni prodaji ni šlo za les, ki je
izviral iz njegovih gozdov; les je posekal v gozdovih, v katerih ni bil zemljiškoknjižni lastnik,
niti ni razpolagal s pogodbami, ki bi bile sposobne za vpis v Zemljiško knjigo. Revident ni
predložil nobenega dokaza v smislu 69. člena Zakona o dohodnini oz. 313 člena ZDavP-2.
Podal je tožbo, da v tem primeru ne gre za prihodke, ki so zajeti v oceni potencialnega
tržnega dohodka od dejavnosti pridelave na zemljiščih, na katerih ni lastnik in ni uporabnik
teh zemljišč. Zaradi zmotne razlage, ko je prek pravil civilnega prava poskušal zaobiti davčno
zakonodajo, je USRS zavrnilo revizijo. Ugotovilo je, da v tem primeru ni šlo za dohodke, od
katerih se davek ne plača (prek katastrskega dohodka). Davčni organ je zavezancu dodatno
naložil plačilo vseh davčnih obveznosti v skupni višini 51.017,63 evra in pripadajoče obresti
v skupni višini 1.077,99 evra, kar pomeni skupaj 52.085,62 evra. Za posamezno fizično
osebo je ta znesek precej visok, vendar je treba upoštevati tudi obdobje neplačevanja
davčnih obveznosti. Za državo to pomeni pomemben vir prihodkov, ki ga zavezanec ni želel
poravnati. V tem primeru je bila inšpekcijska služba pri opravljanju kontrole uspešna, saj je
ugotovila, da zavezanec ni poravnaval zakonsko predpisanih obveznosti; v nekaterih delih
je celo poskušal obiti davčno zakonodajo prek civilnega prava.
Kot drugi primer navajam sodbo VSRS X lps 172/2014, v kateri je bil problem sporen čas
pridobitve kapitala in posledično odmera davka na dobiček kapitala. Davčni organ Ljubljana
je revidentu odmeril davek od dobička iz kapitala ob prodaji nepremičnine leta 2010 (za
stanovanje). To nepremičnino je revident pridobil kot darilo svojega očeta. Revident in
njegov oče sta uveljavljala odlog ugotavljanja davčne obveznosti skladno s 100. členom
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ZDoh-2. Oče je stanovanje pridobil leta 2008 na podlagi sklenjene sodne poravnave
Okrajnega sodišča v Domžalah. V tej sodni poravnavi je bilo ugotovljeno, da je bila leta 1992
sklenjena kupna pogodba za nakup predmetnega stanovanja med tem očetom in
prodajalko. Navedena pogodba ni vsebovala zemljiškoknjižnega dovolila za vpis stanovanja
v Zemljiško knjigo. Oče ni uveljavljal desetletne pravice za vložitev tožbe na izstavitev
listine, s katero bi lahko vpisal nepremičnino v Zemljiško knjigo. Temu sledi, da oče ni bi
lastnik stanovanja po podpisu pogodbe oziroma lastnik kapitala, ki je bil osnova za odmero
davka. Pravna naslednica prodajalke je dovolila vknjižbo lastninske pravice tega očeta, v
omenjeni sodni poravnavi, ob pogoju določenega plačila. Revident ni bil lastnik stanovanja
(po uradnih evidencah) najmanj tri leta, zato mu je bil pravilno odmerjen davek na dobiček
kapitala. V tem primeru bi omenil, da je neuka stranka bila zavedena, ker je podpisala
kupno pogodbo s pomanjkljivostmi glede zemljiškoknjižnega dovolila. Po sodni poravnavi
je lahko to izvedla, vendar ob zahtevanem plačilu 61.800,00 evrov. Pri nakupu oziroma
prodaji nepremičnin nastopajo različne stranke, ene dobro poznajo zakonodajo na
navedenem področju, drugi malo ali celo nič. Stroški pravnih pomoči (notarjev, odvetnikov)
so dokaj visoki, vendar v primerjavi s tem, da lahko nekdo zaradi pomanjkljive pogodbe
izgubi premoženje, veliko manjši.
Pri analiziranju odločb VSRS sem ugotovil, da so materialni predpisi na področju urejanja
nepremičnin lahko vzrok za napačno izdajanje davčnih odločb, ker niso preučili vseh
mogočih dejavnikov, ki bi bili lahko vzrok pri končnih odločitvah prvostopenjskih organov
(različne kombinacije določanja davčne osnove v različnih primerih). Posledično prihaja do
nejevolje med zavezanci za plačilo davkov, ker niso imeli možnosti do enakopravne
obravnave (kršitev 147. člena URS); v nekaterih primerih ni natančno opredeljena dikcija,
kdo je zavezanec za plačilo davka. ZDavNepr je zagotavljal le navidezno pravico do pritožbe,
kar je pomenilo izvotlitev pravice do pravnega sredstva (25. člen URS), saj so se črpali
podatki za določanje davčnih osnov iz uradnih evidenc, ki niso bile povsem urejene in
dokazljive. Zavezanci so imeli pravico do pritožbe, vendar so bile te neuspešne zaradi
črpanja podatkov iz teh evidenc. V nekaterih primerih so bili ti podatki napačni; zavezanci
za plačilo davka so bili o tem seznanjeni šele pri odmeri davka. Tu nastopajo neskladja med
dejanji različnih organov (finančna uprava – davčni urad, geodetska uprava, sodišče itn.).
Glede na pridobljene podatke iz izbranih dvajsetih sodb VSRS sem ugotovil, da je bila pri
sedemnajstih sodbah revizija zavrnjena. Iz tega lahko sklepam, da je bilo delo pristojnih
organov in sodišč opravljeno strokovno, postopki so bili vodeni korektno in skladno z
zakonodajo. Zavezanci za plačilo davkov so v postopkih lahko uporabljali pravna sredstva
zoper izdanih odločitev, vendar navedeni zakoni niso bili v neskladju z ustavnimi načeli.
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4.3 VPLIV EKONOMSKIH KAZALNIKOV NA NEPREMIČNINSKI ZAKON
Gospodarska razvitost Slovenije še vedno zaostaja za povprečjem EU, čeprav se je
gospodarska rast v zadnjih letih povečevala, po času gospodarske krize (2008–2009). Z
izvedbo različnih ukrepov na različnih področjih za stabilizacijo razmer v RS (krepitev
gospodarskega cikla, upravljanje z javnimi financami itn.) je bil manjši zaostanek
gospodarske razvitosti za povprečjem EU prvič zaznan leta 2016 (Jankovič, 2018). Od takrat
naprej gospodarska rast napreduje in se navedeni povprečni razvojni zaostanek za
državami EU zmanjšuje, vendar se je v letu 2018 začel umirjati. Leta 2017 je BDP dosegel
že 83 % BDP EU, v letu 2018 pa se je začel že umirjati zaradi večjega uvoza od izvoza. Tržni
delež slovenskega blaga v EU se je postopoma povečeval, tako da je v letu 2017 predstavljal
že tri četrtine izvoza blaga (medicinskih in farmacevtskih proizvodov, elektronskih in
telekomunikacijskih naprav, letalskih izdelkov, vozil, strojev itn.). Stabilizacijski ukrepi so s
pospeševanjem privatizacije vplivali tudi na pospešeno rast neposrednih tujih investicij, pri
katerih so se prodajali lastniški deleži slovenskih podjetij. V veliko primerih so se
nepremičnine podjetij ponovno aktivirale, ponekod pa tudi reaktivirale (UMAR, 2018, str.
9). Gospodarski razvoj družbe vpliva na blaginjo njenega prebivalstva. V recesiji in stagnaciji
negativno vpliva nanjo, ravno nasprotno velja med gospodarsko rastjo ali razcvetom. To
ima neposredni vpliv na varčevanje in investicijska vlaganja v nepremičnine. V ugodnem
okolju so pričakovana obsežnejša vlaganja v novogradnje ali adaptacije objektov in večje
število nepremičninskih poslov. Nekaterim to pomeni varnost v prihodnosti, drugim
večanje dobička, tretjim pa možnost najema kakovostnejše nepremičnine. Investicije v
stanovanja so bile v drugi polovici leta 2016 v porastu; te so se namreč med gospodarsko
krizo zmanjšale za skoraj 60 % (UMAR, 2018, str. 10). Večina prebivalstva v državah EU je v
letu 2017 živela v stanovanjih, ki jih posedujejo lastniki (npr. Nemčija: 51,4 %; Romunija:
96,8 % - prenaseljena stanovanja). V Grčiji je 83,9 % najemnikov stanovanj porabilo
povprečno 40 % svojih dohodkov za najemnine. Vse te navedene dejavnike je treba
upoštevati pri pripravi novega nepremičninskega davka (določanje višine dajatev, ki morajo
biti razumne in sprejemljive glede na dejansko ekonomsko stanje v državi).

4.3.1 Ekonomsko stanje v državi in priprava nepremičninskega zakona
Recesija v letih 2008 in 2009 je v Evropi povzročila zmanjšanje poslov in stagnacijo cen na
nepremičninskem trgu (30-odstotni padec – Irska, Španija, VB, baltske države). Banke so
zaračunavale višje obrestne mere, poostrile pogoje kreditiranja in zmanjšale obseg
kreditiranja. V RS se je promet z nepremičninami zmanjšal, padale so cene stanovanjskih
nepremičnin, na nekaterih območjih so bile nepremičnine precenjene (Ljubljana, Obala,
turistični kraji), novogradnja objektov se je marsikje ustavila. V Sloveniji je od leta 2008
naprej BDP padal (pod 37.000 evrov), šele v letu 2015 pa je bilo zaznano povečanje (Priloga
1); leta 2018 je znašal 45.754,80 evra. Najvišji BDP na prebivalca še vedno dosega
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osrednjeslovenska regija, najmanjšega pa zasavska regija, saj ima osrednjeslovenska regija
več kot eno tretjino delovnih mest (regija: 290.901; RS: 845.454) in največ delovnih migracij
(Priloga 2) (SURS, Delovno aktivno prebivalstvo). Nihanje BDP vpliva na dohodke
prebivalstva, njihov življenjski standard in na vlaganja v premoženje. Promet nepremičnin
v letu 2014 še vedno ni dosegal prometa iz leta 2007. Še vedno so se čutili zastoji v
stanovanjski gradnji ali prodaji stanovanjskih enot (GURS, 2014, str. 8). Na ta promet je v
letu 2014 vplival tudi energetski zakon, ki je uvedel novosti. Lastniki stanovanj ali stavb
morajo pred prodajo ali najemom prostora pridobiti energetsko izkaznico za posamezno
nepremičnino. Konkurenca na trgu poslovnih nepremičnin je bila zelo velika (prazna
stanovanja), kar je povzročilo, da so se cene najemnin precej znižale, bolj kot cene tovrstnih
nepremičnin. Gradbena dejavnost je med krizo in po njej močno upadla (stečaji in
likvidacije podjetij), ta pa ima velik vpliv na nepremičninski trg. V letih 2014 so gradili
predvsem manjše objekte in za znane kupce, velikih gradenj skoraj ni bilo (izjema Ljubljana,
340 stanovanj). V obdobju 2015–2018 so na nepremičninskem trgu vidni pozitivni premiki,
saj je število poslov naraslo s 30.600 na cca 33.200, vrednost teh poslov pa z 1,8 milijarde
evrov na 2,3 milijarde evrov (na portalu SURS so na voljo podatki za leta 2011, 2015, 2018).
Promet stanovanjskih nepremičnin je v letu 2018 predstavljal nekaj manj kot 80 % vrednosti
celotnega prometa nepremičnin (stanovanja – 869 mio. evrov, hiše – 590 mio. evrov,
zemljišča za gradnjo – 264 mio. evrov). Deleži vrednosti prometa po glavnih skupinah
nepremičnin se v letih 2015–2018 niso bistveno spreminjali (GURS, 2018, str. 8, 9).
Prebivalstvo RS pričakuje od države, da bo nov nepremičninski zakon zanj pravičen, za
strokovne službe pregleden, preprost, za državo in občino pa učinkovit z vidika pobiranja
davkov. Na eni strani nastajajo dileme, katere nepremičnine vključiti v sistem obdavčevanja
in katere ne, kako pravilno določiti metodo vrednotenja nepremičnin, kolikšne bodo
stopnje obdavčitve za posamezne vrste nepremičnin, katere nepremičnine bodo oproščene
in po kateri stopnji. Nekateri menijo, da je treba vključiti v sistem obdavčitve poleg stavb
tudi stavbna zemljišča, nepozidana stavbna zemljišča ter kmetijska in gozdna zemljišča. Pri
vrednotenju nepremičnin naj bi upoštevali tri osnovne dejavnike: lokacijo, površino in leto
gradnje. Približno 85 % lastnikov nepremičnin ima v lasti eno nepremičnino, zato nastajajo
dileme, ali povečati davek tistim, ki imajo v lasti več nepremičnin oziroma večje
nepremičnine, itn. Poslovne nepremičnine je treba obdavčiti različno, saj te ne ustvarjajo
enakega dobička. Veliko dilem je nastopilo glede obdavčevanja ali oprostitve obdavčevanja
cerkvenih in državnih objektov in zemljišč (vse, delno, katere objekte ne itn.). Pri
vrednotenju nepremičnin je treba lastnikom omogočiti uveljavljanje posebnih okoliščin
(mikrolokacija, kakovost gradnje, zunanji vplivi – poškodbe zaradi naravnih nesreč, višje sile
...). USRS je v razveljavitvi ZDavNepr navedlo, da je neustavno določitev različnih davčnih
stopenj za isto vrsto nepremičnin (npr. rezident in nerezident, energetske in druge
poslovne nepremičnine); zgornja meja obdavčitve je veljala le za kmetijska zemljišča,
vendar ne za poslovna zemljišča. V sistem obdavčitve niso bili vključeni zavezanci, ki niso
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imeli služnostne pravice vknjižene v Zemljiško knjigo, čeprav se je ta uporabljala. Pri
določbah za obdavčitev nepremičnin, ki se uporabljajo v javne namene (nedobičkonosna
dejavnost), so bile določene različne davčne oprostitve za sakralne objekte in kulturne
spomenike. Oprostitve so veljale le za humanitarne organizacije, invalidske organizacije pa
so bile izvzete. Posebne olajšave so bile predvidene le za določene nepremičninske
kategorije, ne pa za nepremičnine, ki so namenjene kmetijskim ali poslovnim dejavnostim.
Izračuni so pokazali, da bi bile v letu 2014 obdavčene nepremičnine kmetov (NUSZ,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) večje za 177,6 %, v letu 2016 (ko bi bilo obdavčeno
100 %) pa kar za 198,9 % (Šnepf, 2016, str. 40, 41).

4.3.2 Analiza pomembnejših ekonomskih kazalnikov
Poleg BDP, ki sem ga podrobneje opisal v predhodnem besedilu, menim, da je treba pri
oblikovanju novega nepremičninskega davka preučiti še nekatere druge ekonomske
kazalnike in prikazati njihovo povezanost z obravnavano temo. Če vzamemo za primer
stopnjo brezposelnosti v RS, se je med gospodarsko krizo povečevala, od leta 2014 naprej
pa se znižuje in je bila leta 2017 nižja od povprečja v EU (Priloga 3).
Povprečna bruto plača v RS je bila v letih 2014–2016 še vedno pod 1.600 evrov, od leta
2018 naprej pa presega to mejo (Priloga 4). To posledično vpliva na večjo porabo
prebivalstva, tudi na vlaganja v nepremičnine (nakup ali obnova stanovanj/hiš, najem
komercialnih stanovanj, nakup zemljišč itn.). Daljše in varnejše zaposlitve poleg varnosti
predstavljajo pomemben faktor pri dodelitvi kredita za vlaganja v različne vrste in višje
vrednosti nepremičnin. Prebivalci, ki nimajo stalne zaposlitve ali imajo nizke dohodke,
težko pridobijo kredite za nakup stanovanja ali druge vrste nepremičnin.
Tako kot v EU je tudi v RS zaslediti velike razlike po regijah. Zasavska regija zaznava veliko
stopnjo brezposelnosti (2018: 9,2; RS: 8,2), povprečne bruto plače so pod republiškim
povprečjem (v letu 2018: 1.506,10 evra). Ravno nasprotno pa velja za osrednjeslovensko
regijo (npr. povprečna stopnja brezposelnosti v letu 2018: 7,6; povprečna bruto plača v letu
2018: 1.851,58 evra). To pomeni, da se cene na trgu nepremičnin zelo razlikujejo glede na
lokacijo posamezne nepremičnine, dohodki prebivalstva so različni, plačilna sposobnost
prebivalstva je različna.
Naša država je glede na višino stopnje stanovanjske prikrajšanosti v EU na zgornji lestvici,
kar ni v redu. To pomeni, da veliko prebivalstva še vedno živi v slabih razmerah oz. v
pomanjkljivih stanovanjih (slaba streha, vlažna stanovanja itn.). Več kot 30 % prebivalstva
živi v takšnih razmerah v pomurski, zasavski in v goriški regiji. Stanovanjski fond je
sorazmerno slab, saj je bilo 83 % stanovanj zgrajenih do leta 1990. Kreditiranje in
dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud je od leta 2014 naprej vplivalo na izboljšanje
stanovanjskega fonda (izvedeno veliko število energetskih sanacij blokov in stanovanjskih
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hiš, zamenjava stavbnega pohištva, vlaganja v novejše oblike ogrevanja – toplotne črpalke,
odstranitev salonitnih streh idr.; UMAR, 2019, str. 8, 69, 71, 75, 80, 82, 83, 107, 112).
Leta 2015 je bilo v RS 845.415 stanovanj, v letu 2018 pa že 882.181 stanovanj. V letu 2018
je bilo v naseljenih stanovanjih največ stanovanj z uporabno površino od 50 do 80 m2
(22,7 %, v grafikonu 1), najmanj stanovanj pa z uporabno površino manj kot 30 m2 (3,6 %).
Kar 36 % zajemajo stanovanja z uporabno površino nad 80 m2. Pri pripravi predloga davka
na nepremičnine oziroma vrednotenju nepremičnin je treba poleg lokacije nepremičnine
upoštevati tudi uporabno površino in njen osnovni namen oziroma dejansko rabo. Socialno
šibkejši si običajno priskrbijo slabša stanovanja, na manj zanimivih lokacijah, z manjšimi
uporabnimi površinami, v tem stanovanju živi več ljudi. To dejstvo je treba upoštevati, da
ne ogrožamo njihovega osnovnega življenjskega standarda in da ne poglabljamo
regionalnih razlik.
Grafikon 1: Število naseljenih stanovanj v RS v letih 2015 in 2018, po uporabni površini
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Vir: SURS. Življenjska raven. Naseljena in nenaseljena stanovanja. Naseljena stanovanja po:
uporabni površini, občine, Slovenija, večletno

Iz navedenega lahko sklepam, da je treba podrobneje preučiti posamezne vrste
nepremičnin (stanovanjske, poslovne, industrijske, kmetijske, nepremičnine s posebnim
pomenom) ter podvrste znotraj njih (naseljena in nenaseljena stanovanja, počitniške hiše,
poslovni objekti – glede na vrsto dejavnosti ...). Ugotoviti je treba, na kakšnih območjih so
locirane, npr.:

̶

̶

̶

urbana in neurbana naselja, gosto in premalo naseljena območja itn.;
lega in orientiranost (strmo ali ravno, sončna ali temna stran ...);
v kateri regiji, IRO-regije (indeks razvojne ogroženosti);
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̶
̶

posebnosti območja – Natura 2000, vodovarstveno območje, varovano naselbinsko
območje itn. – veljajo določene omejitve;
velikost in oblika nepremičnine (velika ali majhna, podolgovata, visoka, sovpada z
identifikacijo okolja, v katerem se nahaja ...).

4.4 PRETEKLI TRENDI OBRAVNAVANJA PRIMEROV INŠPEKCIJSKEGA
NADZORA IN PRAVNI TEMELJI
Slovenija se že nekaj let trudi oblikovati primeren in sodoben sistem obdavčevanja
nepremičnin, ki naj bi bil primerljiv z evropskimi sistemi. V 33 državah OECD so sredstva iz
naslova obdavčitev premoženja v letu 2015 predstavljala v povprečju 1,9 % BDP, v naši
državi pa smo v letu 2016 prispevali le 0,646 % BDP, torej trikrat manj. Menim, da bi se
morali približati skandinavskim državam, v katerih je delež tega davka približno 1,2 % BDP
(Žlogar, 2018). Leta 2014 se je oblikoval nov organ (FURS); ta je združil naloge davčnega
organa in carine ter prejel pooblastila za opravljanje še nekaterih drugih nalog. S pomočjo
integriranega informacijskega sistema se delo tega organa poenostavlja, je bolj racionalno
in pregledno, za zavezance bolj prijazno in hitrejše. Velik del nalog je vezan na elektronsko
poslovanje. Na tem področju poslovanja je pomembno tudi mednarodno medsebojno
upravno sodelovanje; na tak način se namreč ugotovijo številne čezmejne transakcije, kar
omogoča učinkovitejše upravljanje našega notranjega sistema obdavčenja. V tem
segmentu ima pomembno vlogo tudi avtomatska izmenjava podatkov o računih davčnih
zavezancev v tujini. Glede na vse prej napisano je bilo treba urediti različne evidence, ki se
še nadgrajujejo in posodabljajo, te pa omogočajo preprostejši in hitrejši pregled in nadzor
nad upravljanjem s premoženjem itn. Urejene evidence so osnova za izvedbo davčne
odmere. FURS opravlja več oblik nadzorov glede na vrsto obravnavanega področja in
postopkov za izvajanje nadzora (carine, trošarine, okolijske dajatve, davki itn.). Prvi nadzor
se izvaja neposredno že ob predložitvi obračunov, napovedi, deklaracije in drugih
dokumentov, pri katerih že programska oprema omogoča izvajanje določenih kontrol.
V Prilogi 5 so navedeni podatki o delu inšpekcijskih organov in izvedenih ukrepih v obdobju
2014–2018. Število rešenih zadev je upadlo za 13 % oziroma s 150.897 na 131.2017. Število
prekrškovnih zadev je upadlo za 13 %. Omeniti moram tudi, da se je v teh letih zmanjšalo
število inšpekcijskih nadzorov in pregledov. Postopki se izvajajo počasneje, podrobneje in
temeljiteje. Tudi elektronsko poslovanje omogoča boljši pregled nad stanjem in hitrejši
nadzor nad posameznimi dogodki, povezave baz omogočajo ugotavljanje razlik, nasprotij,
prekrškov itn. To naj bi vplivalo na kulturo zavezancev, da prijavljajo dejansko stanje, da je
manj »izkrivljanja« podatkov, da imajo možnost izvedbe popravkov pri določenih vlogah v
dovoljenem času, da svoje obveznosti poravnavajo pravočasno ali zaprosijo za plačevanje
na obroke. Davčni zavezanci lahko predložijo obračun na podlagi samoprijave, ki jim
omogoča, da pozneje ugotovljene nepravilnosti pri obračunih davkov lahko posreduje

33

FURS-u. Samoprijavo lahko odda do vročitve odmere odločbe, do začetka davčnega
inšpekcijskega nadzora, začetka postopka o prekršku in začetka kazenskega postopka. Pri
oddaji samoprijave tudi plača premalo obračunan davek s pripadajočimi obrestmi (fiksna
obrestna mera 3 %) (FURS, 2019a). V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora lahko
davčni zavezanec v 20 dneh po prejemu zapisnika predloži obračun (popravljen, popoln
itn.) in plača davčno obveznost s pripadajočimi obrestmi (fiksna obrestna mera 5 %). V teh
primerih se zavezanec izogne plačilu dodatnim stroškom vseh postopkov (kazen za
prekršek itn.), država pa hitreje in učinkoviteje pridobi sredstva (FURS, 2019b).
To je ena izmed oblik davčnega procesa, ki spodbuja zavezance, da samostojno in brez
celotnega postopka nadzora poročajo FURS-u o svojih davčnih obveznostih in jih plačajo v
čim krajšem času.
Toda iz podatkov o izvedenih upravnih in prekrškovnih ukrepih je razvidno, da imajo
inšpekcijski organi še vedno precej dela, saj je število prekrškovnih ukrepov naraslo za
18 %, število zabeleženih zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu pa je naraslo za
327 %. Število izdanih odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti me je najbolj presenetilo,
saj je naraslo za 43 %. To stanje ni dobro za državo, ki lahko stabilno deluje s pomočjo
pobranih davkov, in tudi ne za zavezance, ki ustvarjajo dohodek za preživetje. Na tem
mestu bi poudaril, da težko sodim o učinkovitosti tega organa. V tehniki je ta pojem precej
lažje opredeliti, pomeni razmerje med izložkom in vložkom, rezultat je čim večja
produktivnost in ustvarjena dodana vrednost. Delo inšpekcijskih služb je precej zapletenejši
proces, tega ne moremo izraziti v obliki količine, časovno opredeliti in denarno ovrednotiti.
Primeri med seboj se razlikujejo, prav tako njihova kompleksnost in zahtevnost. Lahko pa
iz dobljenih podatkov trdim, da se je njihova učinkovitost po letu 2014 precej povečala
(takrat se je oblikoval današnji FURS). Spremembe so bile uvedene na vseh ravneh, kar je
osnovni pogoj za povečanje učinkovitosti.
Po vsem svetu lahko zasledimo različne oblike prikrivanja ali izogibanja obveznostim (siva
ekonomija). Velik delež sive ekonomije zasledimo v davčnih obveznostih, kamor uvrščamo
tudi različne davke, vezane na področje nepremičnin. Področje davčnih obveznosti je
občutljivo; davki namreč posežejo neposredno v premoženje državljanov. Na drugi strani
pa so davki nujni pogoj za delovanje države in izvajanje nalog v javnem interesu. Med
državo in posameznikom mora biti pravno urejena korelacija, ki vključuje tudi nadzor
plačevanja in pobiranja obveznih dajatev državljanov. Kovač poudarja, da se poleg običajno
represivne funkcije nadzora, ki sledi varstvu javne koristi, čedalje bolj poudarja vloga
svetovanja in sodelovanja (Kovač, Remic & Sever, 2015, str. 282).
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Grafikon 2: Ponazoritev trenda upravnih in prekrškovnih ukrepov od leta 2014 do leta 2018
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Osrednji predpis za področje pobiranja davkov je Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2,
Uradni list RS, št. 117/06, 13/11-UPB, 32/12-ZDavP-2E, 94/12- ZDavP-2F, 111/13- ZDavP2G, 90/14 ZDavP-2H, 91/15- ZDavP-2I, 63/16- ZDavP-2J, 69/17- ZDavP-2K, 36/19 ZDavP-2L,
66/19- ZDavP-2M). Sprejet je bil leta 2006; pozneje je bil večkrat spremenjen, z njim naj bi
dosegli učinkovitejše pobiranje davkov in ob tem večje spoštovanje dodeljenih pravic
davčnih zavezancev. Davčni postopek dopolnjujejo še Zakon o finančni upravi (ZFU, Uradni
list RS, št. 25/14), Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 56/02, 43/07,
UPB1, 40/14-ZIN-B), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99,
24/06-UPB2, 126/07-ZUP-E, 65/8-ZUP-F, 8/1-ZUP-G, 82/13-ZUP-H) in izvršilni akti
navedenih predpisov (Kovač, 2010, str. 100).
Davčni inšpekcijski postopek obravnava določeno upravno zadevo, če je že nastal konflikt
ali pa potencialna nevarnost za nastanek konflikta interesov med individualno in javno
koristjo še sledi (Kovač, 2006, str. 273). Inšpekcijske službe morajo pri svojem delu
upoštevati štiri temeljna načela, da bi zadostile pogojem ustreznega nadzora, državne
uprave nad izvajanjem zakonov oz. drugih predpisov (načelo samostojnosti in
odgovornosti, načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov – ugotavljanje
kršitev zakonov, načelo javnosti – obveščanje javnosti o ugotovitvah in ukrepih, načelo
sorazmernosti – kazen mora biti sorazmerna s težo kršitve) (Pečarič, 2015, str. 247).
Tudi davek na nepremičnine je vključen v davčni nadzor, pri čemer se ugotovi, ali davčni
zavezanec redno izpolnjuje davčne obveznosti. Če je to podjetje in ne fizična oseba, pa
obsega tudi preverjanje zakonitega delovanja računovodskih servisov oziroma računovodij,
ki za davčnega zavezanca opravlja določene naloge, kot so obračun davka in posredovanje
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podatkov davčnim organom oziroma FURS. Z uvedbo aplikacije eDavki lahko zavezanci
svoje podatke posredujejo v elektronski obliki s pomočjo spleta. Če se pojavi utemeljen
sum utaje davka, se z inšpekcijskem pregledom preverjata pravilnost in pravočasnost
obračunavanja davkov, pregleduje poslovne knjige itn., lahko se ugotavljajo neprijavljeni
dohodki in poslovanje davčnih zavezancev. Zavezanci morajo imeti možnost dokazovanja
za drugačno stanje v evidencah, če se ne strinjajo z davčno odmero. Imeti morajo
zagotovljena pravna sredstva, s katerimi lahko izpodbijajo vse elemente davčne odmere. V
poglavju 4.1. tega dela so prikazani nekateri primeri sodne prakse in delovanja davčnih
organov, pri čemer zavezanci poizkušajo obiti davčno zakonodajo (primer prodaje lesa).
V tabeli 3 sem analiziral delo davčno inšpekcijskih organov v obdobju 2015–2018.
Tabela 3: Delo davčno inšpekcijskih organov
KONTROLE

2015

2016

2017

2018

Carine, trošarine, okoljske dajatve
Število kontrol (pregledov) – uvozne
carinske deklaracije
39.509
40.343
41.402
44.242
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
676.351
683.604 766.439,01
818.574
Število kontrol (pregledov) –
izvozne carinske deklaracije
17.155
17.447
17.743
19.083
Učinkovitost (v %)
5
6,1
5,6
4,7
Število sprotnih kontrol – trošarine
– 20,081.520
214.453
218.438
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
–
9,846.405 11,939.577
8,972.050
Število sprotnih kontrol – okoljske
dajatve
–
3,568.821
31.916
28.947
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
–
3,499.178
943.574
667.807
Število naknadnih kontrol – carine,
trošarine, okoljske dajatve
939
720
627
749
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
1,092.168
823.049
610.762
1,024.432
Število predloženih samoprijav
0
12
17
17
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
0
2.429
68.644
51.102
Davki
Število pozivov za predložitev
davčnih obračunov ali napovedi
173.651
168.286
153.099
133.691
Znesek ugotovljenih obveznosti v € 135,183.714 178,771.945 113,786.256 134,871.602
Število opravljenih kontrol – davčni
obračuni in napovedi
731.467
849.522
904.876
915.000
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
70,624.260 62,625.647 90,047.152 88,662.200
Število opravljenih kontrol v okviru
projektov, s samoprijavami
1.407
285
55
583
Znesek ugotovljenih obveznosti v
2,430.946
628.413
240.330
2,219.415
okviru projektov s samoprijavo €
Znesek ugotovljenih obveznosti v
2,430.946
628.413
240.330
2,219.415
okviru projektov s samoprijavo €
1,813.284
1,847.255 121,347.458
7,827.157
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Znesek posrednih obveznosti na
osnovi kontrol v €
Število predloženih samoprijav
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
INŠPEKCIJSKI NADZOR
Carine, trošarine, okoljske dajatve
Število inšpekcijskih pregledov
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
Nepravilno izplačana sredstva
Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada
Število predloženih samoprijav
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
Število nadzorov z odpravo
nepravilnosti po 140. a-čl. ZDavP-2
Znesek odprave nepravilnosti po
140. a-členu ZDavP2 na osnovni
inšpekcijskih pregledov, v €
Davki
Število inšpekcijskih pregledov
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
Znesek posrednih obveznosti na
osnovi inšpekcije v €
Število predloženih samoprijav
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
Število nadzorov z odpravo
nepravilnosti po 140. a-členu
ZDavP2
Znesek odprave nepravilnosti po
140. a-členu ZDavP2 na osnovni
inšpekcijskih pregledov, v €
PREISKAVE
Število inšpekcijskih pregledov
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
Posredne obveznosti na osnovi
preiskav v €
Število predloženih samoprijav
Znesek ugotovljenih obveznosti v €
Nadzor nad igrami na srečo
Število postopkov nadzora
NADZOR MOBILNIH ODDELKOV
Število postopkov nadzora

16.156
17,691.513

17.102
14,076.129

337
585.073

242
1,687.606

52.852
0
0

23.784
1
249.729

47.894
0
0

7.471,0
3
7.796

–

–

8

22

–

–

119.693

479.733

5.834
10.294
97,737.595 108,658.828

15.316
18,012.716

17.011
19,335.833

230
272
499.569 1,850.339,0

5.957
5.548
91,074.887 122,457.669

53,764.456 299,053.884 105,957.353
84
133
348
2,029.349
3,745.583
8,646.864

39,561.853
458
36,159.125

70

71

3.666.873

5.966.328

78
18,735.234

97
45,545.040

83
38,594.063

79
38,606.544

6,883.946
36
477.049

5,860.149
4
265.842

10,724.337
9
940.435

30,240.400
17
839.687

351

320

348

373

60.699

70.415

56.685

57.050

Vir: FURS. Letno poročilo Finančne uprave RS za leto (2017, str. 67–69, 2018, str. 69, 70)

Število davčnih kontrol na področju obravnav davkov je v letu 2018 v primerjavi z letom
2015 naraslo za 25 %, posledično so za 26 % narasle tudi ugotovljene obveznosti. V tem
obdobju je za 5 % naraslo število samoprijav, na podlagi katerih so za 9 % narasle tudi
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ugotovljene obveznosti (za 1,644.320 evrov). Inšpekcijskih pregledov je bilo v navedenem
obdobju izvedenih za 5 % manj, vendar je znesek ugotovljenih obveznosti narasel za 25 %
oz. 24,720.074 evrov. Ti podatki ponazarjajo, da davčni organi izvajajo kontrole in inšpekcije
nadzore ter preiskave, v katerih so še vedno ugotovljeni prekrški in neporavnane davčne
obveznosti. Inšpekcijski nadzor skladno s svojimi pooblastili ustrezno ukrepa z namenom,
da prepreči škodljive posledice. Odredi lahko ukrepe za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi; izvede postopke skladno z zakonom o prekrških,
naznani kaznivo dejanje ali poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje (Bizjak, 2010, str. 27).
Državna uprava opravlja tudi nadzor nad izvajanjem predpisov (inšpekcijske službe). Za
svoje delovanje imajo posebna pooblastila in tudi odgovornost, da s svojim ravnanjem ne
povzročijo inšpekcijskim zavezancem premoženjske ali nepremoženjske škode. Država
jamči pravno varnost oz. odgovarja za protipravna ravnanja javnih funkcionarjev (sodnikov,
ministrov itn. (Bizjak, 2009, str. 64).

4.4.1 Statistična analiza poročil Finančne uprave Republike Slovenije
Z uveljavitvijo ZFU 1. avgusta 2014 je nastal nov organ (FURS), ki je istega leta pripravil
Strategijo Finančne uprave Republike Slovenije 2015–2020. Eden izmed njenih ciljev je bil
oblikovanje preglednega davčnega sistema, ki bo zagotavljal učinkovito pobiranje davkov
ob sočasnem ohranjanju socialnih pravic davčnih zavezancev; sledil naj bi sistemom
razvitejših držav EU (FURS, 2014). V preteklosti so bili podatki raztreseni, nepopolni in med
seboj nepovezani. Niso zadostili potrebam uporabnikov in davčnega organa, bili so
neustrezni kot osnova za uvedbo novega nepremičnega davka, zato je bilo treba
preoblikovati vsebinsko in informacijsko osnovno o podatkih nepremičnin (Munišič, 2016,
str. 63). Finančna uprava kot nov organ naj bi bila racionalna in prijazna do zavezancev,
zagotovila naj bi uspešno pobiranje javnofinančnih prihodkov. Posebno pozornost namenja
tudi utajam davkov, goljufijam, organiziranemu kriminalu itn.
Procesi, postopki in ukrepi naj bi bili učinkovitejši, izterjave uspešnejše. Poudarjajo se
hitrost in varčnost vodenja postopkov v smislu povzročanja manjših stroškov ter čim
manjše časovno obdobje reševanja postopkov za stranko in druge udeležence. Pri vsem
tem je treba upoštevati vsa načela ZUP (Grafenauer, Ivanc, & Brezovnik, 2012, str. 41). S
pomočjo integralnega informacijskega sistema naj bi dosegli štiri strateške cilje: učinkovito
pobiranje dajatev; varovanje družbe in finančnih interesov; sodelovanje z okoljem in razvoj
partnerstev; usmerjena organizacija v razvoj in k rezultatom. Vse te spremembe in izvajanje
posameznih nalog se že vidno odražajo na različnih segmentih. Postopoma se uvaja
elektronsko poslovanje, kar znižuje stroške in čas poslovanja, nudi boljšo preglednost in
nadzor (eDavki, mobilna aplikacija eDavki, eCarina, eKartica, Davčne blagajne, eVročanje,
eOglasna deska, Testni izračun dohodnine, Informativni izračun obresti itn.). Ustanovljen je
kompetenčen center za preverjanje zavezancev pred vstopom za DDV. Registrirani izvozniki
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lahko prek eCarina sami potrjujejo izvor blaga. FURS odloča tudi o obročnem odplačevanju
dolga (odločbe prekrškovnih organov), izvaja naloge prodaje najdenih stvari (prevzete od
Policije) itn. Na spletnih straneh FURS-a je veliko pojasnil za posamezna področja, tako da
si lahko zavezanci tudi sami preberejo navodila ali se osebno javijo na pristojne urade, v
nekaterih primerih preverijo podatke, v evidence sami vnašajo svoje podatke in imajo
možnost, da javijo popravke (vključevanje stranke v različne davčne postopke).
Učinkovitejše poslovanje FURS-a se odraža v pobiranju javnofinančnih prihodkov. V letu
2018 je ta organ pobral 16.613,623.060 evrov javnofinančnih prihodkov (vse štiri blagajne)
oz. 22 % več kot leta 2015. Štiri blagajne javnega financiranja so proračun RS, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) in proračuni občin. Davčni dolg se je zadnjih pet let zniževal; tako je v letu
2018 znašal 1.204,717.178 evrov oz. 15 % manj kot leta 2014. Trend povečevanja prihodkov
in zmanjšanja davčnega dolga je prikazan v grafikonu 3. Država si želi z uvedbo
nepremičninskega davka znižati del javnega dolga.
Grafikon 3: Javnofinančni prihodki FURS-a in stanje davčnega doga v letih 2014–2018
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Vir: FURS (2015a, str. 54, 2016a, str. 12. 2018a, str. 10, 81)

Javnofinančni prihodki so se povečali tudi v deležu davkov na premoženje, saj so se ti v letu
2018 v primerjavi z letom 2014 povečali za 13,4 % (grafikon 3).
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Grafikon 4: Davek na premoženje, v RS, v letih 2014 – 2018, v evrih
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Vir: FURS. (2017a, str. 12, 2018a, str. 12, 2019a, str. 10)

V nadaljevanju želim prikazati pobrane davke od nepremičnin (davek od premoženja,
NUSZ). Tudi ti davki so se v zadnjih dveh letih povečali. Iz priloge 6 je razvidno, da je
prihodek NUSZ največji prihodek občin iz naslova davkov na nepremičnine (283.393.133
evrov oz. 56 % več kot leta 2014). Davki so se najbolj povečali v letu 2018 kot posledica
predhodnega urejanja evidenc, spreminjanja in dopolnjevanja občinskih odlokov, izvajanja
poostrenega nadzora nad pobiranjem davkov in uspešne izterjave le – teh, uporabe
integralnega informacijskega sistema FURS in povezovanja z institucijami. Razviden je tudi
padec prihodkov v letu 2014, posebej na davku za premoženje, kar je posledica
razveljavitve ZDavNepr.
Grafikon 5: Prihodki posameznih davkov v letih od 2014 do 2018, v evrih
NUSZ (z upoštev. zamudnimi obrestmi)
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Vir: FURS (2017a, str. 41, 2018a, str. 42, 43, 2019a, str. 42)
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4.4.2 Učinki finančnih prihodkov nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča
V trenutnem sistemu nastopajo tri dajatve, povezane z nepremičnino: davek od
premoženja, NUSZ, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Vsaka dajatev je samostojna,
ima drugače določeno osnovo, drugačen predmet obdavčitve in zavezanca, odmerja se v
različnih rokih in postopkih, uporablja različno bazo podatkov o nepremičninah. Nobena
izmed naštetih dajatev ni nepovezana z drugima dvema dajatvama. To pa pripelje do
hkratne obremenitve določene nepremičnine z dvema dajatvama (davek na nepremičnine
in NUSZ). Za odmero NUSZ ima vsaka občina svojo samostojno bazo podatkov, ker sama
določi različna merila za odmero NUSZ. Te samostojne baze večinoma niso neposredno
povezljive z uradnimi evidencami GURS. Pomanjkljive baze nas pripeljejo do necelovite
odmere davkov in na uhajanje prihodkov lokalnih skupnosti. Vsi ti administrativni postopki
vnašanja in ažuriranja podatkov v posamezne baze, podvajanje nalog v določenih primerih
(vnašanje istih podatkov v različne baze) so neracionalni in običajno časovno predolgi. Baze
podatkov je treba poenotiti v eno bazo, ki bo vsebovala podrobne in kakovostne podatke,
primerne za odmero različnih davkov in analiziranje podatkov. Sistem je treba poenostaviti
ter znižati stroške z vidika vzdrževanja in uporabe baz podatkov o nepremičninah. V letu
2016 je FURS pripravil priporočila in pojasnila glede evidenc NUSZ in vodenja postopkov o
pritožbah z namenom, da izboljšajo sistem za odmero NUSZ. Učinki tega so se poznali na
zmanjšanju števila pritožb v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, in sicer za 17 % manj (le
9.943 pritožb).
FURS izvaja odmero NUSZ na podlagi določb občinskih odlokov, v katerih so določene
odmere za posamezna območja, ter višine nadomestil za posamezne vrste nepremičnin.
Pritožbe se nanašajo predvsem na nepravilno zavedene podatke in nezakonite vsebine v
občinskih odlokih. Ne glede na zakonitost odlokov oziroma njihovih določb mora FURS
izvesti davčne postopke na podlagi sprejetih odlokov, sklepov o vrednosti točke za izračun
NUSZ, podatkov o nepremičninah. Zavezanci lahko oddajo pritožbo ali tožbo na izdano
odločbo o odmeri NUSZ. Nadzor nad veljavnostjo odlokov izvaja tudi ministrstvo, pristojno
za okolje. USRS je obravnavalo veliko primerov skladnosti občinskih odlokov glede NUSZ.
Veliko odlokov je v določenih določbah razveljavilo oziroma delno ali v celoti odpravilo (npr.
Občina Radeče, Mestna občina Koper, Mestna občina Maribor, Mestna občina Celje,
Mestna občina Nova Gorica, Dol pri Ljubljani, Pesnica, Hoče - Slivnica, Krško, Starše, Divača,
Rače - Hram, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Gorišnica, Laško, Lenart, Cerkvenjak, Kidričevo,
...) (USRS, Uradni list RS, št. 11/02 – odl. US; 40/03 – odl. US; 29/04 – odl. US).
Občina Rogaševci do leta 2017 ni obračunavala NUSZ. Menim, da je treba pri tem nekatere
zadeve poenotiti, saj imamo 212 občin in skoraj toliko različnih odlokov. Posamezne občine
so spreminjale in dopolnjevale odloke v različnih delih: spremembe pri določanju območij,
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podrobnejša določila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, podrobnejša določila za
nezakonite objekte, spremembe pri določanju delnih ali celotnih oprostitev itn. Komunalno
opremljenost območij je treba enotno kategorizirati glede na njihovo vrsto, kakovost in
vrednost vlaganj, določiti namene ter minimalne in maksimalne oprostitve, da ne bo
tolikšnih odstopanj (zakonski okvir). Da bi bila merila enotna, moramo funkcijo ocenjevanja
centralizirati, v prvi fazi na regionalni ravni, nato še na centralni. Stroka, ki bi izvajala
ocenjevanje, mora uporabiti enake standarde; to bi zagotavljali z izobraževanjem in
usposabljanjem ocenjevalcev (Novak, 2013, str. 20, 21). V nadaljevanju želim v tabeli 4
prikazati le nekaj primerov določanja vrednosti točk za odmero NUSZ. FURS izvaja odmero
tega davka, torej za vsako občino drugače, po posameznih merilih in kategorijah. Na tem
področju bo treba poenostaviti in poenotiti določena merila. Tudi nadzor nad izvajanjem
odloka je otežen zaradi različnih meril in pogojev vseh občin oziroma zahteva preveč časa
za njihovo podrobno raziskovanje in preučevanje.
Tabela 4: Vrednost točk za NUSZ v izbranih občinah v letu 2018
Mestna občina Ljubljana

Za zazidana stavbna zemljišča: 0,000496 €/m2
Za nezazidana stavbna zemljišča: 0,000744 €/m2

Občina Kočevje

Letna vrednost: 0,00150 €

Občina Domžale

Za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča: 0,00158 €
Za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča: 0,10298 €

Občina Žužemberk

Mesečna vrednost:
za stanovanja, počitniške hiše, garaže zasebnih lastnikov:
0,000177 €
za objekte družbene dejavnosti: 0,000112 €
za poslovne površine v stavbah in nezazidana stavbna zemljišča
za gradnjo poslovnih površin: 0,000225 €
nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski pozidavi:
0,000042 €

Občina Bohinj

za fizične in pravne osebe: 0,00017485 €
za nezazidana stavbna zemljišča: 0,00017485 €
za pravne osebe, ki imajo sedež na območju občine Bohinj in
zaposlujejo več kot 50 oseb: 0,00012965 €
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Občina Kranjska Gora

za stanovanjski najem
**za stanovanjsko ali poslovno površino: 0,0001206 €
**za zazidano stavbno zemljišče – gradbena parcela: 0,000042 €
**za nezazidano stavbno zemljišče: 0,000042 €
za poslovni namen
**za stanovanjsko ali poslovno površino: 0,0003364 €
**za zazidano stavbno zemljišče – gradbena parcela: 0,000042 €
**za nezazidano stavbno zemljišče: 0,000042 €
Vir: Uradni list RS in vestniki posameznih občin

Iz tabele 4 je razvidno, da so osnovna merila za točkovanje precej različna. Z zakonom bo
treba natančnejše določiti vrste in njihove podvrste nepremičnin ter njihovo namembnost,
seveda tudi mogoča odstopanja v določenih primerih (lega nepremičnine glede na indeks
razvojne ogroženosti, socialno stanje fizične osebe itn.).
Tabela 5: Odmerjen NUSZ na površino v letu 2017, v RS, v evrih/m2
Stanovanjske

Industrijske
in poslovne

Druge
stavbe

Javne
stavbe

Kmetijske
stavbe

NSZ

Povprečna

0,518

4,03

1,07

0,89

0,50

0,46

Minimalna

0,02

0,08

0,07

0,14

0,003

0,01

Maksimalna

1,85

40,19

5,51

7,2

2,49

6,21

Vir: DSDCJP ( 2018, str. 8, 9)
*NSZ – nezazidana stavbna zemljišča

Pri odmeri davka na nepremičnine in NUSZ prihaja med občinami do velikih razlik, ponekod
tudi do velikih razlik znotraj občine kot posledica upoštevanja različnih vrst in višin
oprostitev itn. Iz analiziranja podatkov o povprečno odmerjenem NUSZ na površino v letu
2017 po občinah je ugotovljeno, da so odmere med občinami in znotraj posamezne občine
zelo raznolike. V zgornji tabeli 5 so navedene minimalne in maksimalne povprečne
vrednosti za odmerjen NUSZ na posamezno vrsto nepremičnine, in sicer v evrov/m2
površine. Največja odstopanja sem ugotovil pri industrijskih in poslovnih površinah (min.:
0,08 evrov/m2; maks.: 40,19 evrov/m2), najmanjša pa pri stanovanjskih površinah (min.:
0,02 evrov/m2; maks.: 1,85 evrov/m2). Velik razkorak je tudi pri odmeri NUSZ za javne
stavbe. Povprečna vrednost NUSZ za industrijske in poslovne prostore je znašala 4,03
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evra/m2, toda razlike med občinami so zelo velike, saj maksimalna povprečna vrednost za
navedene površine znaša 40,19 evra/m2. Odmere za enakovrstne nepremičnine so zelo
raznolike, ponekod prihaja tudi do desetkratnih razlik. V letu 2017 so prihodki iz naslova
NUSZ vseh občin predstavljali približno 15 % celotnih davčnih prihodkov oz. 215,925.801
evrov (preostala dva omenjena davka pa približno 3,5 %). Deleži po posameznih občinah se
precej razlikujejo, saj je v treh občinah v razponu 30–60 %, v 13 občinah 20–30 %, v 182
občinah je manj kot 15 %, v 62 občinah pa pod 5 %. Največji delež NUSZ so prispevale
pravne osebe (144,92 mio. evrov). Občine so v zadnjih letih pristopile k posodabljanju
evidenc nepremičnin (usklajevanje površin, evidentiranje novih objektov, evidentiranje
novih zavezancev – izbris pokojnikov) ... V zadnjih treh letih so se prihodki iz naslova NUSZ
povečevali (povečanje površin, povečanje št. zavezancev, povečanje vrednosti točke itn.)
(DSDCJP, 2018, str. 8, 9).
Slika 1: Odmera in realizacija NUSZ v izbranih občinah v letu 2017
Št. nepremičnin

Površina nepremičnin
v m2

Odmerjen NUSZ, v eur

Realizacija NUSZ, v eur

Kozje

1.481

78

180.799

35.215

68.323

34.596

102.919

69.857

SKUPAJ z
zamudnimi
obrestmi
38.837
109.356

Radeče

2.584

86

237.294

79.234

76.272

46.228

122.500

76.543

44.200

121.065

366

27

62.310

7.204

9.016

2.895

11.911

5.315

1.611

6.996

514.817

839.014

1.353.674

Občina

Fizične Pravne
osebe osebe

Fizične
osebe

Pravne
osebe

Fizične
osebe

Pravne
osebe

Skupaj

Fizične
osebe

Pravne
osebe

Solčava
Ajdovščin
a
Bled

9.698

749 2.690.827 1.001.073

572.532

876.540

1.449.072

4.951

756

583.180

557.215

542.379

821.560

1.363.939

534.480

815.969

1.353.226

Brežice

8.713

638

953.962

302.158

428.416

460.810

889.226

430.806

433.212

867.434

Maribor

50.018

5.788 4.143.903 3.701.817

3.577.029 11.284.251 14.861.280

3.642.568 12.986.093 16.031.727

Koper

31.661

3.204 5.200.694 2.387.285

1.602.873

1.705.646

Ljubljana 144.519

3.612.894

5.215.767

8.817.178 10.543.977

18.388 8.342.589 8.865.865 10.719.901 44.930.762 55.650.663 10.661.035 43.500.405 54.396.662

Vir: DSDCJP (2018, Priloga 2, str. 26–28)

Pri analiziranju podatkov o NUSZ po občinah v letu 2017 sem si naključno izbral tri majhne
(Kozje, Radeče, Solčava), tri srednje (Ajdovščina, Bled, Brežice) in tri velike občine (Maribor,
Koper, Ljubljana). Med njimi vsekakor izstopa Občina Ljubljana, ki ima največ nepremičnin
in je pobrala 54,3 mio. evrov, Solčava pa samo 6.996 evrov. Iz podatkov na sliki 1 je
razvidno, da velikost občine zelo vpliva tudi na površine nepremičnin in posledično na
odmero ter realizacijo NUSZ. Običajno je odmera NUSZ večja, realizacija pa manjša, ker
nekateri zavezanci niso pravočasno poravnali dolga. Občina Solčava je imela odmero NUSZ
v višini 11.911 evrov, realizacija pa je bila 6.996 evrov. Iz tega bi lahko razbral, da je bil velik
del NUSZ nepobran ali pa mogoče poravnan v naslednjem letu (odvisno, kdaj so časovno
poravnavali – knjižili te obveznosti). Mestna občina Koper je imela manjšo odmero NUSZ
(5,215.767 evrov), realizacijo pa veliko večjo (10,543.977 evrov). Če primerjam Občino
Brežice z Občino Ajdovščino, lahko ugotovim, da imajo v Brežicah skoraj trikrat manj
evidentiranih površin (302.158 m2), NUSZ pa ni trikrat manjši (889.226 evrov; Ajdovščina:
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1,449.072 evrov). Predvidevam, da bi to lahko bil odraz kakovosti in vrednosti nepremičnin
ter njihova starost. Pri izdajanju odločb za plačilo NUSZ predlagam zakonsko določen enak
rok za vse občine. Ugotovil sem, da FURS izdaja odločbe po občinah precej različno, ker
občine urejajo baze podatkov in te oddajajo na FURS s precejšnjo zamudo. To posledično
vpliva na prilive občinskih prihodkov, realizacijo načrtovanih naložb ali tudi na likvidnost v
določenem trenutku.
Težave nastopijo pri kakovostnem in pravilnem vrednotenju nepremičnin in izvajanju
nadzora nad vrednotenjem posameznih nepremičnin. Nepremičnine se velikokrat
obnavljajo, nadgrajujejo itn., njihovi lastniki pa velikokrat ne prijavljajo pravočasno
povečane vrednosti teh nepremičnin. To pomeni izpad prihodka občine, saj je odmera
davka napačna, ker upošteva staro oziroma nižjo vrednost nepremičnine. Na tem področju
bo treba poiskati primerne rešitve za preverjanje vrednosti nepremičnin, lastnike
nepremičnin pa naučiti kulture, da pravočasno prijavljajo višje vrednosti nepremičnin.
Preveriti je treba tudi pravilnost vnesenih podatkov v bazah GURS. Napake se pogosto
odkrivajo v primerih, ko se je nov lastnik nepremičnine poglobil v posamezne podatke in
sporoči GURS njihov popravek, seveda z utemeljitvijo. Ti postopki pa bi morali biti hitri in
učinkoviti.

4.4.3 Ureditev skandinavskih držav kot primer dobre prakse v Sloveniji
Slovenija se že nekaj let trudi oblikovati primeren in sodoben sistem obdavčevanja
nepremičnin, ki naj bi bil primerljiv z evropskimi sistemi. V 33 državah OECD so sredstva iz
naslova obdavčitev premoženja v letu 2015 predstavljala v povprečju 1,9 % BDP, v naši
državi pa smo v letu 2016 prispevali le 0,646 % BDP, torej trikrat manj. Manj sredstev od
nas so zbrali v Estoniji, na Češkem in Slovaškem. Na Hrvaškem še nimajo enotnega davka
na premoženje, odmerjajo davek na počitniške hiše in komunalno nadomestilo. Tudi na
Madžarskem še nimajo določenega enotnega davka na premoženje; vsaka občina se sama
odloča o višini davka in na katere nepremičnine (večinoma stavbe, zemljišča). V Avstriji
odmerjajo davek na podlagi ocenjene vrednosti (ki je nižja od tržne) zemljišča ali
nepremičninskega premoženja. Njena povprečna stopnja znaša 0,8 %. Uveljavili so tudi
določene oprostitve za dobrodelne, izobraževalne in za javne ustanove. V Italiji odmerjajo
davek na podlagi tržne vrednosti na določenem območju za stavbna in druga zemljišča.
Povprečna stopnja davka za rezidenčna stanovanja znaša 0,4 %, za nerezidenčna pa 0,76 %.
Tudi pri njih imajo velik seznam davčnih oprostitev, med katerimi so tudi izobraževalne,
verske in kulturne ustanove (Žlogar, 2018).
Na Švedskem velja eno izmed splošnih načel o obdavčenju, da morajo biti odmerjeni davki
sorazmerni s sposobnostjo plačevanja zavezancev in nevtralni. V nadaljevanju bom opisal
njihova pojasnila navedenega načela. Za lokalne skupnosti je to prihodek, ki naj bi bil
osnovan tako, da zagotavlja stabilno davčno osnovo. Številne naložbe na razvitejših lokalnih
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območjih, kot so naložbe v infrastrukturo, koristijo predvsem lastnikom nepremičnin, zato
lahko povečujejo njihovo vrednost. Ta dejavnik bi morali upoštevati pri višini odmerjanja
davka na nepremičnino zaradi javne koristi, ki je zagotovljena davkoplačevalcem na
posameznih območjih, zaradi vlaganj v javno infrastrukturo. Zagovorniki obdavčitve
nepremičnin trdijo, da mora biti davčni sistem nevtralen. Ta se nanaša na različne
dejavnike, in sicer na nevtralnost najemnikov hiš. Tretji argument zagovarja nevtralnost
med varčevanjem denarja na bančnem računu in vlaganja v lasten dom. Ta argumentacija
nakazuje, da bi mogel biti davčni sistem obdavčitve nepremičnin nevtralen med vrstami
stavb ali lastništvom in za različne vrste naložb. Vlaganja v stanovanja ali hiše so
neprofitnega značaja in ne ustvarjajo dobička ali višje vrednosti nepremičnin, so pa
pomembne za izboljšanje kakovosti prebivanja in doseganja osnovnega življenjskega
standarda. Naložbe v te prostore ali objekte na manj razvitejših območjih so veliko večje
od njihovih dejanskih donosov. Ni nujno, da davek na stanovanje plačuje lastnik. Ta ga lahko
preusmeri na najemnika v obliki višje najemnine. Davki za komercialne zgradbe in
industrijske objekte bodo vplivali na dobiček podjetij, kar lahko na koncu vpliva na končne
cene za potrošnike in izbiro potrošnika. Med zmanjševanjem stopnje brezposelnosti so tuji
vlagatelji dovzetnejši za nakup nepremičnin na tem trgu, kar je pokazatelj, da ta država
dobro deluje in se gospodarsko razvija, to pa investitorjem zagotavlja večjo varnost
(Johansson & Kvarfordt, 2017, str. 31–32). Obdavčitev nepremičnin običajno tako ali
drugače temelji na ocenjeni vrednosti premoženja. Zato se od leta 2006 vrednost
nepremičnin določa vsako leto za različne vrste nepremičnin (stanovanjske stavbe, eno- ali
dvostanovanjske stavbe itn.). Vrednost nepremičnin ocenijo tako, da upoštevajo
vsakoletne spremembe tržnih cen nepremični, davčna osnova davka te nepremičnine ne
presega 75 % tržne vrednosti nepremičnine. Kot druga možnost je lahko uporaba
Kalifornijskega modela, pri katerem velja, da lahko davek na nepremičnine temelji na
nakupni vrednosti nepremičnin ali tržni vrednosti ob nakupu nepremičnine. Prednost tega
sistema je predvidljivost višine davka na nepremičnine, hkrati pa zmanjšuje fluktuacijo
prebivalstva. Do leta 2008 je bil na Švedskem davek na nepremičnine le državni prihodek,
vračunan v dohodnino zavezanca. Od tega leta naprej je deljen na dva dela, in sicer na
državni davek in lokalno pristojbino v nepremičnine. Državnega davka ne plačujejo lastniki
zasebnih hiš in lastniki stanovanj, ki v njih tudi živijo. Plačujejo ga lastniki različnih poslovnih
prostorov in industrijskih objektov. Od leta 1996 plačujejo tudi davek na vetrnice in
hidroelektrarne. Državni davek na nepremičnine je v letu 2013 znašal 0,4 % od celotnega
BDP države, enak delež pa je veljal tudi za lokalno pristojbino. Če zavezanci odplačujejo
kredit za nepremičnino (hišo ali stanovanje, v kateri/katerem prebivajo), se od osnove
izračunanega davka na nepremičnine odštejejo obresti za najem kredita (oblika olajšave)
(Stenkula, 2015, str. 4, 5, 11, 14, 28). Švedska je ena izmed držav, ki ima visoke davke glede
na druge evropske države. Tudi oni se srečujejo s težavami glede utaj bogastva in izogibanju
plačevanju davkov, predvsem bogatih ljudi. Funkcija davka na premoženje (nepremičnine)
naj bi imela vlogo alokacijske funkcije. Pripravljali so različne variante izračunov, pri katerih
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bi država prejela več javnofinančnih prihodkov. Ugotovili so, da bi z obdavčenjem
premoženja (predvsem bogatejših) prejeli 24 odstotkov več prihodkov v primerjavi z
obdavčitvijo dohodkov prebivalstva (Seim, 2017, str. 419). Po finančni krizi se je na
Švedskem oblikoval tako imenovani dolžniški sklad, ki ima vlogo pri financiranju poslovnih
nepremičnin. Ta je slabše razvit kot v ZDA in Veliki Britaniji, saj švedska podjetja raje
najemajo bančna posojila ali se usmerijo na kapitalski trg (Svensson & Holmen, 2019, str.
1).
Na Nizozemskem so občine upravičene do določenih virov prihodkov, med katerimi so tudi:
davek na nepremičnine in lastnino, pristojbine za odvoz smeti in stroški za kanalizacijo. Ti
trije davki predstavljajo 18 % stroškov gospodinjstva, ki niso povezani z lastništvom oziroma
najemom hiše. Približno 16 % gospodinjstev plačuje 716 evrov letno občinskih davkov (več
kot 40 % dohodka za stroške), povezanih s prebivanjem v hiši. Poleg nakupa ali najema
bivalnega prostora so obremenjeni z dodatnimi stroški javnih služb (plin, elektrika, voda), s
stroški zavarovanja nepremičnin, vzdrževanja in občinskim davkom za vodo. V primerjavi s
Francijo (povprečje: 5 %) in z drugimi evropskimi državami (povprečje: 11,4 %) imajo na
Nizozemskem visoke stroške prebivanja. Višina stroškov je v večini predelov države
približno enaka, zato ne vpliva na lokacijo ali prostor nepremičnine in posledično na
fluktuacijo prebivalstva. Temu sledi, da imajo prebivalci zelo majhen vpliv na delež svojih
stroškov, ki niso povezani z najemnino. Kljub temu pa vseeno obstaja velika razlika
obdavčitve (skupen seštevek vseh občinskih davkov) med najnižjo in najvišjo obdavčitvijo.
V Aaltenu v pokrajini Gelderland znaša 520 evrov, v pokrajini severne Holandije pa 1.158
evrov (skoraj enkrat več). Davek na nepremičnine pa je jabolko spora med lastniki hiš in
občinskih organov, npr. 31 velikih mest z več kot 100.000 prebivalci, ker imajo
podpovprečne vrednosti davka na nepremičnino in lastnino. Veljajo tudi izjeme na severu,
vzhodu in na jugu države (Groningen, Emmen, Enscade, Nijmengen, Arnhem, Breda).
Dogaja se tudi to, da veljajo v isti regiji nizke in visoke obdavčitve (npr. na severu ima
Leeuwarden nizko stopnjo davka na nepremičnine in lastnino, Groningen pa visoko). Cene
na stanovanjskem trgu posredno vplivajo na določanje višine davkov. Tam, kjer so cene na
trgu zelo visoke, so lahko davki nižji, ker občine prejmejo dovolj sredstev, tam, kjer so cene
nizke, pa so davki žal višji, in sicer z namenom, da lahko občine zagotovijo dovolj sredstev
za zagotavljanje javnih storitev in razvoj kraja (vlaganja v javno infrastrukturo) (van Steen,
Pellenbarg, & Groote, 2016, str. 502–504). Nepremičninski sektor ima pomembno vlogo pri
razvoju gospodarstva in je tesno povezan s finančnim sektorjem. Pri analiziranju
nepremičninskega trga dajejo poudarek velikosti, strukturi in financiranju nepremičnin;
tako lažje spremljajo dogajanja v nepremičninskem sektorju z vidika finančne stabilnosti.
Ugotavljajo velikost trga poslovnih nepremičnin in medsebojno povezanost z
gospodarstvom ter s finančnim sektorjem. Spremljajo tudi potek bančnih pristopov
financiranja naložb v nepremičnine (Klapwijk, 2017, str. 1).
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V raziskavo sem vključil tudi Kraljevino Dansko, saj se ta država uvršča med visoko razvite
evropske države in ima dobro razvit davčni sistem, v katerega je vključen tudi davek na
nepremičnine, ki vključuje zemljiški davek, davek na stavbe in davek na premoženjsko
vrednost. Davčni zavezanci so lastniki nepremičnin. Predmet obdavčitve davka na
premoženjsko vrednost so stanovanja in počitniške hiše. Davek na nepremičnine določa
centralna vlada, pri čemer prihodke prejemajo občine in okrožja. Občine odločajo o plačilu
in pobiranju zemljiškega in poslovnega davka z možnostjo plačila na dva polletna obroka.
Pri tem so zelo uspešni, kar dokazuje visok delež prihodkov iz naslova navedenih davkov
(približno 99 %). Davčna stopnja je sestavljena iz seštevka dveh davčnih stopenj – eno določi
država, drugo pa občina. Davek na zemljišča določi parlament s fiksno stopnjo, ki je
opredeljena s spodnjo in z zgornjo mejo. Drugi del davčne stopnje določi občina. Registre
vrednotenja so vzpostavili v digitalni obliki že leta 1960, nekaj let pozneje pa še register
prodaje, ki temelji na osnovi kupoprodajnih pogodb; njen namen je lažja vzpostavitev
modelov vrednotenja nepremičnin. Njihova posebnost je povezanost sistema davka na
nepremičnine in civilnim registrom, pri čemer se podatki o davku na nepremičnine
samodejno posodobijo na osnovi prijavljenih sprememb (vnos kupoprodajne pogodbe itn.).
Registra za vrednotenje in prodajo nepremičnin sta javnega značaja. Plačila davka so
oproščene elektrarne, plinarne, vodovodi, toplotne postaje, različni športni objekti in
površine, šole, knjižnice, bolnišnice, dobrodelne in socialne, ustanove, kraljevi gradovi, tuja
veleposlaništva, zgodovinsko zaščitene stavbe, občinske nepremičnine itn. V tej državi
imajo urejena pravna sredstva, s katerimi lahko zavezanci skozi pritožbeni postopek
uveljavljajo svoje pravice. Te se rešujejo na treh ravneh: Lokalni odbor za vrednotenje,
Regionalni nadzorni svet in Tribunal nacionalnega davka. Največ pritožb je bilo
obravnavanih na področju vrednosti nepremičnin, te pa so se zmanjšale, ker so oblasti
zavezance podrobneje informirale, kako so določene njihove vrednosti nepremičnin
(Hižman, 2013, 24, 25). Skandinavske prestolnice so v preteklih letih hitro rastle;
predvidevajo, da bodo v naslednjih desetletjih med najhitrejše rastočimi evropskimi mesti.
Ker je povpraševanje po nakupu hiš vse večje, so nastala trenja, ki vodijo k neusklajenosti
regulacijskih normativov glede gradnje in zagotavljanja spodbud za gradnje. Npr. V Oslu so
omejili povpraševanje po stanovanjskih kreditih (Torstensen & Roszbach, 2019, str. 138).
Iz zgoraj navedenega sklepam, da bi Slovenija morala upoštevati tudi prakse skandinavskih
držav. Moje mnenje je, da se pri oblikovanju stopenj davka na nepremičnine upoštevata
vrsta nepremičnine in njen namen. Za hiše oziroma stanovanja, v katerih prebivalstvo
prebiva, bi uvedli nižje obdavčitve (kot npr. na Švedskem). Posebne olajšave bi predvideli v
posebnih primerih, npr. vlaganja v hiše in stanovanja, najem kredita za nakup ali
rekonstrukcijo ... V Slovenji se je največ stanovanj zgradilo v sedemdesetih in osemdesetih
letih prejšnjega stoletja; takrat namreč ni bilo težko pridobiti ugodnega financiranja,
izvajala se je prodaja družbenih stanovanj. Glede na prej napisano so danes lastniki teh
nepremičnin starejši od šestdeset let. Veliko med njimi jih ima majhne pokojnine; iz tega
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lahko sklepamo, da bi lahko postali socialno ogroženi ali celo pahnjeni v revščino (Lovrenčič,
2015, str. 17). Cene stanovanj in hiš se na trgu spreminjajo, zato bi pri odmeri davka na
nepremičnine zajeli prodajno in tržno vrednost posameznih nepremičnin in upoštevali
posamezne vrednosti 50 % (določitev povprečne vrednosti nepremičnine). S tem naj bi
dosegli manjše odklone od dejanske vrednosti prodane nepremičnine. V primerjavi s
skandinavskimi državami je treba upoštevati, da je v naši državi manj prebivalcev, kar velja
tudi za posamezna mesta in kraje. Občine z manjšim številom prebivalcev so že zdaj slabše
razvite in zaostajajo v razvoju v primerjavi z razvitimi občinami v RS. V razvitih mestih so
prodajne cene ali najemnine za nepremičnine precej višje kot v nerazvitih, vendar so
obratovalni stroški v marsikaterih primerih nižji zaradi porazdelitev stroškov na več
prebivalcev oziroma uporabnikov javnih storitev. Zaradi navedenih dejstev bi bilo treba
pripraviti posebno strategijo, s katero bi dosegli večje ravnovesje med gosteje in redkeje
poseljenimi občinami. V njej bi opredelili minimalno in maksimalno višino obdavčitve
določenih vrst davkov, povezanih z nepremičninami. Posebno pozornost je treba nameniti
posameznim vrstam olajšav, ob pogoju, da še vedno zagotavljamo načelo enakosti pred
zakonom, v smislu, da ne bi eni imeli preveč olajšav, drugi pa bi bili preveč obremenjeni. V
nadaljevanju želim prikazati delež izdatkov gospodinjstev za stanovanjske stroške v RS v
letu 2018.
Slika 2: Delež izdatkov gospodinjstev za stanovanjske stroške v Sloveniji za leto 2018

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor. Prostorski in informacijski sistem. Sistem spremljanja stanja
prostorskega razvoja (2018)

Slika prikazuje delež izdatkov gospodinjstev za stanovanjske stroške v Sloveniji za leto 2018.
Na njej so posamezna območja obarvana z različno barvo, ki ponazarja posamezne skupine
deležev izdatkov za stanovanja v razponu od 11 do 16 % dohodka na gospodinjstvo, torej
je delež navedenih stroškov v primerjavi s povprečjem evropskih držav višji. V raziskavi so
zajeta samo zasebna gospodinjstva, izvzeti so samostani, socialnovarstveni zavodi, domovi
za ostarele, zapori, študentski domovi itn. Med stanovanjske stroške prištevamo vse
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stroške, ki so povezani s stanovanjem, kot so: najemnine za stanovanje, zavarovanje
stanovanj ter redno vzdrževanje in popravila stanovanj, rezervni sklad, hipotekarne obresti,
stroški za vodo, kanalizacijo, elektriko, ogrevanje in za odvoz odpadkov.
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5 REZULTATI RAZISKAVE
Urejeni sodobni politični in družbeni sistemi pobirajo davke z namenom, da zagotovijo
delovanje države. Na eni strani se zagotavljajo javnofinančni prihodki države, na drugi strani
pa so zavezanci, ki davke plačujejo. Predvideno je, da imajo zavezanci posredni ali
neposredni učinek javne koristi, ki jo zagotavlja država. Interesi države ne smejo prevladati
nad interesi davčnih zavezancev, saj lahko zamajejo gospodarski razvoj ter kakovost
življenja in blaginje prebivalstva, kar lahko oslabi tudi delovanje države. Poraba
javnofinančnih prihodkov mora biti gospodarna, transparentna, demokratična in
trajnostna, kar zagotavlja stabilnost države.
V magistrskem delu sem raziskoval davek na nepremičnine, ki je bil oblikovan s sprejetjem
ZDavNepr, vendar je bil v ustavni presoji marca 2014 v celoti razveljavljen. V nadaljevanju
želim prikazati posamezne pomanjkljivosti navedenega zakona in posledic razveljavitve
zakona, ki sem jih ugotovil skozi raziskovanje in analiziranje podatkov.

5.1 ANALIZA IN OBRAZLOŽITEV REZULTATOV
Namen in cilji magistrskega dela so bili raziskati vsebinski del redefinicije nepremičninskega
zakona v Sloveniji (ZDavNepr) glede na upravno in sodno prakso; s pomočjo analize odločbe
USRS, št. U-I- 313/13-88, ugotoviti, zakaj je prišlo do neskladja predlaganega zakona z URS,
na področjih procesno-pravne ureditve, ureditve pravnih sredstev zoper odmere, delitve in
pripadnosti prihodkov od davka med državo in občine. Ugotovljena dejstva sem dodatno
podkrepil še z analizo upoštevanja dogajanj na trgu nepremičnin, gospodarski razvoj in
stanje BDP v Sloveniji med letoma 2014 in 2018 (ekonomski kazalniki). Vzporedno sem
ugotavljal ustreznost davčno inšpekcijskega nadzora pri pobiranju davčnih obveznosti s
poudarkom na nepremičninskih dajatvah (davek od premoženja, NUSZ, pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest). Pri tem sem analiziral dvajset izbranih sodb Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije, ki so bile povezane z odločbami davčnih organov, in pri tem ugotovil,
ali je bila revizija utemeljena ali zavrnjena. Dodatno so bile narejene analize delovanja FURS
kot novega organa, s katerim naj bi Slovenija zagotovila preglednejši davčni sistem. Ta naj
bi zagotavljal učinkovito in hitrejše pobiranje davkov, a pri tem zagotavljal socialne pravice
davčnih zavezancev. Preučena je primerljivost skandinavskih držav (Švedske, Danske in
Nizozemske) kot države s podobnim kulturnim okoljem, vendar na davčnem področju bolje
razvite države. Ker so davki nujno več disciplinarna tematika, sem v svojo raziskavo vključil
več različnih področij; ta se medsebojno povezujejo in menim, da se le tako lahko
približamo realnejšim in bolj praktičnim rešitvam. Za posamezna področja, ki so bila
predmet raziskave, sem podal tudi svoje rešitve, ki temeljijo na praktičnih dognanjih in
uporabnosti, upoštevajoč smernice znanosti.
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Sodobne evropske in druge države po svetu imajo za svoje delovanje urejen pravni red z
najvišjim pravnim aktom, ki ga imenujemo ustava. Ta zagotavlja vladavino prava, ki so jih
podrejeni vsi preostali pravni akti (npr. uredbe, zakoni, pravilniki itn.), urejajo njeno
državno in družbeno ureditev. Ustave se med seboj razlikujejo, kar izhaja iz razlik v
političnem sistemu (demokracija, avtokracija itn.), v gospodarskem in kulturnem razvoju, v
številu prebivalstva, obsegu ozemlja in njegovih značilnosti. V demokratičnih sistemih daje
pravu prednost pred samovoljo in arbitrarnostjo. Uporablja se načelo ustavnosti, kar
pomeni, da so vsi drugi pravni akti neke države podrejeni ustavi oziroma velja za državne
organe to kot obveznost, da upoštevajo pravne norme najvišjega pravnega akta. Državljani
lahko na podlagi določil ustave uveljavljajo svoje temeljne človekove pravice.
Skozi ustavno presojo se je znašel tudi ZDavNepr, ki ga je USRS razveljavilo zaradi
neupoštevanja temeljnih ustavnih načel. Ker je bil ZDavNepr povezan z ZMVN, se tudi ta
razveljavi, če se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja. Prvi
predlog nepremičninskega zakona je bil podan že v letu 2004, 15. julija 2010 je bil dopolnjen
in spremenjen, ta se je večkrat spreminjal in dopolnjeval (Druzovič, 2011, str. 63), do leta
2013, ko je bil uradno sprejet 29. 11. 2013, in prenehal veljati 21. 3. 2014. Novi zakon še
vse do začetka leta 2020 ni bil niti pripravljene, kaj šele sprejet.
Siva ekonomija in izogibanje davčnim obveznostim zmanjšujeta javnofinančne prihodke
države in lokalnih skupnosti. Zato je država prisiljena vzpostaviti učinkovit sistem davčno
inšpekcijskega nadzora, ki kontrolira davčne osnove in odmere za posamezne vrste
nepremičnin v evidencah in dejanskem stanju ter njihove napake in nepravilnosti. V
postopkih obravnave zavezancev se uporabljajo tudi nove metode pri sankcioniranju z
namenom, da se davčne obveznosti poravnajo čim prej in v nekaterih primerih tudi z nižjimi
stroški v primerjavi s stroški celotnih izterjav obveznosti s spremljajočimi obrestmi,
postopkov sodnih obravnav, odvzema nepremičnine (npr. Samoprijava, Zapisnik
inšpekcijskega nadzora). Takšni postopki so za zavezance prijaznejši, posebej v primerih, ko
so zašli v finančne težave in težko poravnajo svoje obveznosti (mogoč dogovor za obročno
odplačevanje obveznosti ali znižanje plačevanja davčnih obveznosti). Neukost in strah
zavezancev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti večkrat vodi do dodatnih in
nepotrebnih težav (naraščanje dolga in zamudnih obresti ter stroškov dodatnih postopkov).
Izguba službe, nepredvidena huda bolezen ali poškodba, invalidnost, ločitev, izguba
partnerja, izguba gospodarskih poslov itn. marsikoga pahne v novo življenjsko situacijo, ko
zavezanec ni več zmožen plačevati vseh davkov, ki jih je poravnaval do zdaj. V teh primerih
je pomembno, da se čim prej obrnejo na pristojne organe, ki jim zaračunavajo davčne
obveznosti, da upoštevajo novo socialno stanje zavezancev in preverijo možnosti
uveljavljanja posebnih oprostitev. Osebi pristojnega davčnega organa lahko neplačana
davčna obveznost pomeni le številke na papirju ali v bazi podatkov, zavezancu pa lahko
pomeni zelo veliko breme, ki posega v njegovo življenje in ga lahko ogrozi (nastopi resna
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bolezen ali smrt, težnja k samomoru, zapiranje vase in izogibanje družbi itn.). Menim, da je
treba osebje državnih organov usposabljati tudi v to smer, da znajo razumeti in se odzvati
primerno posameznim situacijam, ne le v primerih, ko nekdo namerno ne plačuje davkov
in išče priložnosti, da se jim izogne oziroma da jih ne poravnava. Tudi razvite države s
sodobnimi davčnimi sistemi se še vedno srečujejo z davčnimi utajami in načini izogibanja
plačevanja davkov, saj človeška inovativnost in bistrost rojevata vedno nove rešitve in
priložnosti.

5.2 PREVERITEV HIPOTEZ
Pri nastajanju magistrskega dela sem si zadal tri hipoteze, ki sem jih preverjal in presojal v
obravnavani temi.
Hipoteza 1: Leta 2013 sprejeti Zakon o davku na nepremičnine je Ustavno sodišče RS
spoznalo kot neustavno v več razsežnostih, zato je pri novem zakonu potrebna
konceptualna redefinicija tega davka oz. tudi njegove procesnopravne ureditve.
ZDavNepr je bil kmalu po objavi razveljavljen. Vzrok za ustavno presojo je bilo več spornih
členov, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju.
Formiranje davčne obveznosti mora izhajati iz načela zakonitosti predpisovanja davkov, kar
narekuje tudi 147. člen URS. Davčna obveznost mora biti jasno razvidna že iz zakona in ne
šele iz podzakonskih predpisov. Zakon mora med drugim opredeliti tudi davčno osnovo, ki
je v pristojnosti zakonodajalca, saj tako lahko določimo pravi pravni položaj davčnega
zavezanca. Davčna osnova je bila oblikovana z ZMVN, vendar so bila merila opredeljena v
podzakonskem aktu – Pravilniku o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja
nepremičnin. V ZMVN ni bilo zakonske podlage za navedena merila. 5. člen ZDavNepr, ki
nas usmeri na uporabo protiustavnega zakona (ZMVN), ne sme biti osnova za odmero
davka na nepremičnino. Poleg navedenega je bilo v neskladju s 147. členom URS tudi
pravno dejstvo, da je ZDavNepr prepustil izvršilni veji oblasti določitev modela vrednotenja.
Pomanjkanje zakonskih okvirov se pojavi pri različnem položaju lastnikov (kmetje,
podjetniki), ki nimajo enakopravne obravnave pri odmeri davka. Norma ni bila dovolj jasno
opredeljena ali se nanaša na kmete in podjetnike oziroma na nepremičnine za kmetijsko ali
podjetniško dejavnost. Če navedene osebe in predmeti niso v enakem položaju, naj bi bil
15. člen ZDavNepr v neskladju z drugim odstavkom 14. člena URS (pred zakonom so vsi
enaki). Tako je drugi odstavek 6. člena ZDavNepr neustaven.
V neskladju s 14. členom URS je veliko členov ZDavNepr. V 8. členu ZDavNepr so
opredeljene davčne oprostitve. Opredeljena je davčna oprostitev za sakralne objekte, ne
pa za druge objekte, v katerih se izvaja verska dejavnost. Pri nekaterih zavezancih so
opredeljene popolne oprostitve, pri drugih pa delne (humanitarne in mednarodne
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organizacije, organizacije tujih držav). Občine so bile v 25. in 26. členu ZDavNepr neenako
obravnavane, ker prihodke ne bi prejele občine, ki v letu 2012 niso odmerile NUSZ (Občina
Rogaševci), njihovi prebivalci pa bi ta davek plačali (prihodek države).
Davek na nepremičnine je v Evropi in drugod po svetu običajno občinski in ne državni davek.
ZDavNepr je v nekaj členih posegel v avtonomnost občin in je zato protiustaven. V 8. členu
ZDavNepr je opredeljena delitev prihodkov od davka po ključu 50 % na državo in 50 % na
občine, z izjemo davka od gozdnega zemljišča. V 25. in 26. členu ZDavNepr so bile
opredeljene delitve prihodkov od davka na nepremičnine na državo in občino v letih 2014–
2016 (z določeno izjemo) kot prehodno obdobje. Država naj bi v letu 2014 prejela celoten
prihodek, določen del tega prihodka pa bi odstopila občinam. Vsaka občina bi prejela del
tega prihodka, in sicer v enakem znesku, ki ga je sama odmerila leta 2012 za NUSZ. Iz
navedenega sklepam, da ta določila ZDavNepr niso enako obravnavala prebivalcev različnih
občin in občine, glede na to, v kateri višini so posamezne občine v letu 2012 odmerile NUSZ.
Pri tem pa želim posebej izpostaviti Občino Rogaševci, ki v letu 2012 ni odmerila NUSZ. To
pomeni, da ne bi prejela dela prihodkov od davka na nepremičnine, in še več, lastniki
nepremičnin dotične občine bi plačali omenjeni davek, vključno z Občino Rogaševci.
Omenjena člena ZDavNepr sta v neskladju s 138. členom URS, ker lokalne skupnosti ne
morejo enakopravno uresničevati pravice do lokalne samouprave. Oba člena ZDavNepr sta
bila v neskladju tudi s 140., 142. in s 147. členom URS. Tako je bila občinam odvzeta
finančna avtonomnost v smislu funkcionalne samostojnosti občine (neskladje tudi z 9.
členom Evropske listine lokalne samouprave – finančni viri lokalnih oblasti), ker je bil
prihodek od davka na nepremičnine le odstopljen davčni vir in ni bil razumljen kot lastni vir
financiranja občin. V tem primeru bi lahko to povzročilo odvisnost občin od države, njihova
avtonomnost pa bi se oslabila, saj niso sodelovale v postopkih pri pripravi predpisa glede
razporejanja finančnih virov (Rakar, b. d.).
V 6. členu ZDavNepr so bile opredeljene različne obdavčitve glede na posamezne vrste
nepremičnin (stavbe in deli stavb skupaj z zemljišči, zemljišča brez stavb), v 8. členu pa
posamezne oprostitve za določene vrste nepremičnin. Davčni stopnji za rezidenčna (0,15
%) in nerezidenčna stanovanja (0,50 %), ki jih lahko občine še zvišajo, so v neskladju s
človekovo pravico do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen URS). Celo davčna stopnja
0,50 % za nerezidenčna stanovanja bi te lastnike kaznovala, ker imajo več kot eno
stanovanjsko nepremičnino, in bi jih usmerjala k prodaji ter obremenitvi teh nepremičnin.
V zakonu so bile opredeljene tudi različne davčne stopnje za energetske nepremičnine
(0,40 %) ter za druge poslovne in industrijske nepremične (0,75). Zgornja meja ni bila
določena za zemljišča, na katerih se opravlja poslovna dejavnost podjetnikov in obrtnikov,
medtem ko je bila za kmetijska zemljišča opredeljena. Pri osebni služnosti je bil davčni
zavezanec le tisti, čigar služnost je bila vpisana v zemljiško knjigo (4. člen ZDavNepr). Sporno
je bilo tudi določilo osmega odstavka 4. člena ZDavNepr, ki za davčnega zavezanca opredeli
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lizingojemalca, ne pa lastnika nepremične. Lizingojemalec v obdobju plačevanja svojih
finančnih obveznosti do nepremične je le njen uporabnik. V 8. členu ZDavNepr so bile
opredeljene sporne oprostitve za različne podskupine nepremičnin. Znižanje davka ni bilo
mogoče za nepremičnine, ki služijo poslovni in kmetijski rabi, medtem ko so bile za
določene kategorije stanovanjskih nepremičnin opredeljene. Pri davčnih oprostitvah za
nepremične je razlikoval stavbe za javno rabo s posebno vsebino in namenom; te namreč
ne ustvarjajo dodane vrednosti. Posebej so opredeljene oprostitve za humanitarne
organizacije, medtem ko za invalidske organizacije ne. Iz napisanega izhaja sklep, da niso
bile obravnavane vse nepremičnine enako, kar po ustavnem načelu enakosti
(neenakomerno porazdeljeno davčno breme) pred zakonom ni skladno s 33. in 67. členom
URS. Sporna sta tudi 6. in 7. člen ZDavNepr, ki določata davčne stopnje in obdavčitev (70
%) za nezakonite gradnje (davkoplačevalec ni prijavil dohodka ali premoženja).
Nesorazmerna obdavčitev davčnih zavezancev, ki opravljajo podjetniško oziroma
gospodarsko dejavnost, je v neskladju s 33. členom URS, ker je posegala v pravice
zavezancev do zasebne lastnine, kajti te obdavčitve so presegale mejo 50 % donosa
(Androjna & Kerševan, 2006, str. 31).
Na podlagi zgornjih obrazložitev Hipotezo 1 potrdim.
Hipoteza 2: Novi zakon o davku na nepremičnine mora vključevati učinkovita pravna
sredstva, ki zajemajo vse mogoče razloge za izpodbijanje odmere, tudi vrednotenje
nepremičnin, kot relevantno dejstvo za odmero davka, pri čemer pa naj se upošteva
dejansko stanje in smernice nepremičninskega trga.
ZMVN je bil v devetem odstavku 10. člena in s tem posledično tudi 5. (davčna osnova) in 6.
člen (davčna stopnja) ZDavNepr v neskladju z 2. in s 120. členom URS, ker ni določno
opredelil, katere pripombe lastnikov se lahko upoštevajo pri vrednotenju nepremičnin.
Posledično naj bi upravnemu organu dopuščal velik spekter arbitrarnosti in diskrecije pri
sprejemanju odločitev, ki je dokončna in nanjo ni mogoče podatki ugovora (takoj izvršljiva).
Pomanjkljiva zakonska merila so vrednotenje nepremičnin in s tem tudi posledično
določitev davčne osnove; to je v neskladju z 2. členom URS (pravna in socialna država), ker
so premalo predvidljivi. Zasedenost praznih nerezidenčnih stanovanj naj bi dosegli s
pretirano obdavčitvijo (več kot trikrat v primerjavi za rezidenčna stanovanja), kar pomeni
prekomernost.
Drugi odstavek 14. člena ZDavNepr opredeljuje pravico do pritožbe zoper posplošeno
tržnost vrednost nepremičnine, ki določi davčno osnovo. Vrednost nepremičnine je bila le
podatek v registru nepremičnin, GURS. Takratni davčni organ DURS ni mogel spremeniti
tega podatka, enako velja tudi za GURS, ker so se upoštevali podatki na osnovi modelov in
metod vrednotenja, ki jih ni bilo mogoče spreminjati. Pravica do pritožbe zoper posplošene
tržne vrednosti nepremičnin je bila navidezna oziroma izvotljena, saj ni bilo mogoče
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spremeniti vrednosti nepremičnin ter s tem tudi davčne osnove in položaja davčnega
zavezanca. Vsaka stranka v postopku mora namreč imeti možnost »izjavljati se« (pravica
sodelovanja v postopku pred izdajo davčne odločbe). V nadaljevanju ji je treba zagotoviti
učinkovito pravno sredstvo. Upravno odločanje pa stranki zagotavlja tudi sodno varstvo.
Tako sta bili pravica do pravnega sredstva (25. člen URS) in pravica do izjave (22. člen URS)
izvotljeni (Kovač, 2015, str. 16). Navedeni odstavek ZDavNepr je v neskladju tudi s 14. in 23.
členom URS (rok za izdajo izvršilnih predpisov).
Davčna osnova za odmero davka po ZDavNepr je izhajala iz neurejenih evidenc
nepremičnin na GURS, ki je ni bilo mogoče spreminjati, torej niso bile dovolj natančne in se
niso sproti ažurirale. V razvitih evropskih državah, kot sta npr. Nizozemska in Danska, imajo
razvit davčni sistem, ki je digitalno podprt in se evidence lahko spreminjajo v določenem
obdobju. Na Švedskem se evidence ažurirajo enkrat letno za različne vrste nepremičnin, pri
čemer naj davčna osnova davka na nepremičnine ne bi presegala 75 % tržne vrednosti
nepremičnine. Danska ima urejeno odmero davka na nepremičnine tako, da so registri
nepremičnin povezani z davčnim sistemom, podatki v registrih pa se ažurno spreminjajo na
podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb. Na Danskem imajo urejena pravna sredstva.
Zavezanci lahko skozi pritožbeni postopek uveljavljajo svoje pravice na treh ravneh (Lokalni
odbor za vrednotenje, Regionalni nadzorni svet, Tribunal nacionalnega davka). Število
pritožb se je pri določanju vrednosti nepremičnin zmanjšalo, ker so zavezanci podrobneje
seznanjeni o tem, kako so določene njihove vrednosti nepremičnin. Modeli vrednotenja
vrednosti nepremičnin morajo upoštevati pri izračunu splošne vrednosti nepremičnine tudi
dogajanja na nepremičninskem trgu, ekonomske kazalnike v državi (stagnacijo,
brezposelnost, BDP itn.). Podatki v evidencah nepremičnin so davčna osnova za izračun
davčne obveznosti, zato se zaradi nepravilnih podatkov določi napačna davčna osnova in
posledično tudi davčna odmera. Kot sem že zgoraj navedel, sta bili po ZDavNepr pravici do
pravnega sredstva in pravica do izjave izvotljeni, torej pritožba na izdano odločbo FURS ne
zadrži njene izvršitve, tudi če je odmera napačna na podlagi napačno zavedenih podatkov
v evidencah nepremičnin.
Glede na zgoraj navedeno Hipotezo 2 potrdim.
Hipoteza 3: Pri pripravi novega zakona o davku na nepremičnine je treba upoštevati tudi
smernice EU, dobre prakse npr. skandinavskih držav in učinkovit inšpekcijski nadzor.
Različne države po svetu obdavčujejo svoje zavezance z različnimi davki z namenom, da
zagotovijo načrtovane ekonomske, gospodarske in socialne učinke (Pernek, 1997, str. 135–
137). Seveda pa je treba predvideti ugodna in neugodna ekonomska stanja v državi (npr.
recesijo ali konjunkturo). V obdobju recesije gospodarstvo običajno stagnira, naložbe v
nepremičnine se zmanjšajo ali celo ustavijo, večja brezposelnost in manjši dohodki
znižujejo porabo in tudi varčevanje za pomembnejše naložbe, kot so nepremičnine. Vsaka
56

prekomerna ali neenakopravna obdavčitev posega v človekove pravice in njegovo življenje,
lahko ogrozi njegovo socialno stanje. Celoten sistem obdavčevanja lahko poseže v blaginjo
prebivalstva, kar običajno povzroča nejevoljo in trenja. Država in lokalna skupnost si morata
zagotoviti vir prihodkov prek obdavčitev, da zagotavljata svojim prebivalcem nemoteno
delovanje države oziroma lokalne skupnosti, da zagotavljata javne storitve, ki nudijo korist
vsem njunim uporabnikom. Na drugi strani pa ne sme z davki preveč posegati v premoženje
prebivalstva, saj je to njihova zasebna lastnina. Vsekakor je treba upoštevati evropske
smernice MEELS, to je evropska listina o lokalni samoupravi, ki zagotavlja občinam
politično, upravno in finančno neodvisnost lokalne samouprave. Ta daje občinam pravico,
da si same zagotavljajo javnofinančne prihodke iz naslova davka nepremičnin, seveda ob
upoštevanju veljavne zakonodaje.
Republika Slovenija si že nekaj let prizadeva, da zagotovi sodobnejšo sistemsko ureditev
obdavčenja nepremičnin, ki bo enakopravna in pravična, primerljiva sodobnim evropskim
državam. Do leta 2014 je ta sistem urejeval ZMVN. Novembra 2013 je bil sprejet ZDavNepr,
s katerim naj bi redefinirali prejšnji sistem in bi lastnikom nepremičnin zagotavljali
enakopravnejši položaj. Prvi predlog ZDavNepr je bil podan že leta 2004, pozneje, leta 2010,
in se je vmes spreminjal in dopolnjeval, preden je bil objavljen. To nakazuje, da je navedeni
sistem zelo kompleksen, saj so ga pripravljali več kot deset let, veljati pa naj bi začel 1. 1.
2014. USRS je ZDavNepr razveljavilo marca 2014 in tudi ZMVN, ker so bile ugotovljene
številne pomanjkljivosti in napake v obeh zakonih. Na osnovi raziskovanja določil
ZDavNepr, odločb USRS, sodb VSRS ter praks na Švedskem, Nizozemskem in Danskem sem
prišel do svojih spoznanj in ugotovitev.
Razvite države so vzpostavile digitalne registre, v katerih vodijo različne podatke o
nepremičninah. Danska kot razvita evropska država je začela voditi te registre že leta 1960
in jih je do danes posodabljala; registri so povezani s sistemom davka za nepremičnine, s
čimer dosegajo večjo ažurnost podatkov, kar posledično vpliva na bolj točne obdavčitve.
Število pritožb na odločbe za odmero davkov se je zmanjšalo, register prodaje nepremičnin
je posodobljen dvakrat letno in je javnega značaja, tako da imajo zavezanci vpogled v
informacije o vrednostih nepremičnin. Tak pristop bi priporočal tudi v Sloveniji. Na
Danskem so uspešni pri pobiranju davkov, saj izvajajo tudi strožje ukrepe; npr. njihova
nepremičnina se lahko hitro pojavi na dražbi, stroški vseh postopkov odtujitve
nepremičnine so zelo visoki, zato si zavezanci nekako ne dovolijo odtujitve nepremičnine s
takšnim postopkom.
Tudi preučitev oprostitve davka na nepremičnine v posameznih državah me je pripeljala do
spoznanja, da država mora določiti vrste oprostitev na posamezne vrste nepremičnin, pri
čemer mora paziti, katere in koliko jih lahko oprosti, glede na njihovo pomembnost v naši
družbi in njihove javne koristi (šole, kulturni in sakralni objekti, bolnišnice, humanitarne in
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invalidske organizacije itn.). Na Nizozemskem imajo določene oprostitve za širok spekter
nepremičnin. Danska ima v svojem zakonu posebne oprostitve za zavezance, ki so starejši
od 67 let (zmanjšanje davčne stopnje glede na tržno vrednost nepremičnin in njihove
dohodke). To je pomemben podatek z vidika upokojencev ter njihovega ekonomskega in
socialnega položaja.
Na Švedskem vsako leto določajo vrednost za različne vrste nepremičnin (stanovanjske
stavbe, eno- ali dvostanovanjske stavbe itn.). Vrednosti določijo tako, da upoštevajo
vsakoletne spremembe tržnih cen nepremičnin; davčna osnova davka na te nepremičnine
naj ne bi presegala 75 % tržne vrednosti nepremičnin. Vreden premisleka je tudi
Kalifornijski model, v katerem velja osnovno načelo, da davek na nepremičnine lahko
temelji na nakupni ali tržni vrednosti ob nakupu nepremičnine. Prednost tega modela je,
da lahko davčni zavezanec vnaprej predvidi višino davka na nepremičnino, obenem pa tudi
preprečuje večjo fluktuacijo prebivalstva v državi. Pri primeru nakupa nepremičnine v obliki
namenskega kreditiranja hiše ali stanovanja se obresti odštejejo, in sicer od osnove
izračunanega davka na nepremičnine.
Predlagal bi, da bi Slovenija upoštevala sistem obdavčitve, v katerem država zakonsko
določi spodnjo in zgornjo mejo davčnih stopenj za posameznih vrste nepremičnin,
upoštevajoč, za katere namene se uporabljajo. Občine bi lahko same določile svoje davčne
stopnje znotraj dovoljenih mej. V naši državi imamo 212 občin, ki same določajo različne
stopnje obdavčitev za NUSZ; med njimi so velike razlike, ponekod tudi znotraj posamezne
občine. Iz analiziranih podatkov sem ugotovil minimalne in maksimalne povprečne
vrednosti za odmerjen NUSZ na posamezno vrsto nepremičnine v letu 2017. Največja
odstopanja sem ugotovil pri industrijskih in poslovnih površinah (cca 502 %), najmanjša pa
pri stanovanjskih površinah (92,5 %). Odmere za enakovrstne nepremičnine so zelo
raznolike. V letu 2017 so prihodki iz naslova NUSZ vseh občin predstavljali približno 15 %
celotnih davčnih prihodkov oz. 215,925.801 evrov, vendar so med posameznim občinami ti
deleži zelo raznoliki. Npr. v 182 občinah je manj kot 15 % celotnih davčnih prihodkov, v 62
pod 5 %, v trinajstih občinah 20–30 %. V zadnjih letih so se prejemki iz naslova NUSZ
povečevali zaradi urejanja evidenc itn. (povečanje površin, povečanje št. zavezancev,
povečanje vrednosti točke itn.). K temu pripomorejo tudi vzpostavljene digitalne
nepremičninske evidence, ki upoštevajo določila direktive INSPIRE, ki je v slovenski pravni
red prenesena z ZIPI (Uradni list RS, št. 8/10-ZIPI, 84/15-ZIPI-A).
Leta 2014 je nastal nov organ FURS, ki je združil naloge davčnega organa in carine ter
opravlja še nekatere druge naloge. Vse te naloge naj bi se izvajale na sodobnejši način,
hitrejše, racionalno in učinkovitejše, s pomočjo integriranega informacijskega sistema, ki
celotno delo tega organa poenostavlja in je preglednejše. Ta sistem je prijaznejši ne le za
zaposlene na FURS, ampak tudi za davčne zavezance, saj so jim na voljo številna navodila
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in druge informacije, do katerih lahko dostopajo sami. Način oddajanja vlog in drugih oblik
prijav je poenostavljen. Pomembna je tudi avtomatska izmenjava podatkov o računih v
tujini, kar omogoča nadzor nad izvajanjem čezmejnih transakcij. Integriran sistem omogoča
določena preverjanja in izvajanje kontrol že ob oddaji vlog. V obdobju 2014–2018 se je
število inšpekcijskih nadzorov in pregledov zmanjšalo, vendar se postopki izvajajo
temeljiteje in podrobneje. Tudi pri ugotavljanju nepravilnosti imajo zavezanci možnost, da
pravočasno oddajo samoprijave ter takoj plačajo odmerjeno davčno obveznost in
pripadajoče obresti. Pri prejemu zapisnika od davčnega inšpekcijskega nadzora ima
zavezanec možnost, da v 20 dneh odda pravilen obračun davka in poravna obveznost z
obrestmi (fiksna obrestna mera 5 %). Zavezanec se izogne dolgim in dragim postopkom
obravnave, država pa hitreje in učinkoviteje pobira davke. Pri analiziranju podatkov o
izvajanju nadzora in kontrol sem ugotovil, da je število prekrškovnih ukrepov naraslo za 18
%, število zabeleženih zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu je naraslo za 327
%, število izdanih odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti pa je naraslo za 43 %. V
nadaljevanju raziskave sem ugotovil, da se je učinkovitost delovanja organov povečala, kar
nakazujejo tudi zneski v grafikonu 4; javnofinančni prihodki so namreč narasli s 13,611
milijarde evrov na 16,613 milijarde evrov, dolg se je zmanjšal z 1,421 milijarde evrov na
1,204 milijarde evrov (Letna poročila Finančne uprave RS za leta 2014, 2015, 2016, 2017,
2018). Zaradi prisotnosti sive ekonomije ne bodo ugotovljene popolnoma vse davčne
obveznosti, zato bo dotok javnih sredstev v državno blagajno manjši. Vse države se borijo
proti njej, a zavezanci vedno iščejo nove poti, da zaobidejo davčne obveznosti (Kovač in
Remic & Sever, 2015, str. 282).
Vsak državljan ima skladno s 13. členom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic
pravico do učinkovitega pravnega sredstva, če so njegove pravice in svoboščine kršene. V
dodanem protokolu navedene konvencije želim poudariti 1. člen, ki pravi, da ima vsaka
fizična ali pravna oseba pravico do mirnega uživanja premoženja (nepremičnine). Lokalne
skupnosti lahko z zakoni določijo davke in način obdavčevanja nepremičnin, določijo način
nadzora uporabe nepremičnin. Ravno tu predlagam določitev spodnjih in zgornjih mej
določanja obdavčitev po posameznih skupinah nepremičnin, ker so odstopanja med
občinami zelo velika, davčni zavezanci so v neenakopravnem položaju.
Hipotezo 3 z zgoraj navedeno obrazložitvijo potrdim.

5.3 PRISPEVEK K UPRAVNOPRAVNI ZNANOSTI, STROKI IN PRAKSI
Pri nastajanju magistrskega dela kot obliki prispevka upravnopravni znanosti sem uporabil
metode dela, ki temeljijo na objektivnosti. To pomeni, da lahko kdor koli izvaja preverljivost
uporabljenih posameznih metod v tem delu in pride vedno do istega zaključka.
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Obravnavana tema temelji na multidisciplinarnosti. Vključenih je več področij. Na
upravnopravnem področju zajema ustavo, zakone in druge predpise, odločbe USRS in VSRS,
delovanje FURS: odločbe davčnih organov, kontrole in nadzor inšpekcijskih služb.
Ekonomski kazalniki razvoja slovenske družbe, kot so npr. BDP, stopnja brezposelnosti,
delovno aktivno prebivalstvo, povprečna bruto plača, naseljena stanovanja, stopnja
stanovanjske prikrajšanosti, javnofinančni prihodki, opozarjajo stroko na dejanska
dogajanja v družbi. Zakoni in podzakonski predpisi, ki določajo davčne obveznosti, posegajo
v življenje državljanov in v njihovo lastnino, posledično vplivajo na njihov socialni položaj
(socialno področja). ZDavNepr in ZMVN morata vsebovati elemente dobrega gospodarjenja
s prostorom v javnem interesu. Zasebni interesi ne smejo prevladati nad javno koristjo ter
ogrožati zasebne in javne lastnine (prostorsko področje).
S pomočjo znanstvenoraziskovalnih metod, kot sta metoda deskripcije in klasifikacije, sem
opredelil teoretična in pojmovna izhodišča pravnih in nekaterih tržnih pojmov (ustava,
davek na nepremičnine, model množičnega vrednotenja, NUSZ itn.). S primerjalno metodo
sem oblikoval stališča, kaj lahko uporabimo pri oblikovanju nepremičninskega zakona v RS
kot dober primer praks skandinavskih držav (Danska, Nizozemska, Švedska). Študija
primera je pomembna pri analizi OdlUS glede ZDavNepr. Pri opredeljevanju pravnih
pojmov, povezanih z ZDavNepr in njegove ustavne presoje, kritik pri odločanju pravic
davkoplačevalcev v upravnem postopku in pozneje v sodnih postopkih, sem uporabil
induktivno-deduktivne metode skupaj z metodo kompilacije ter aksiološke-deontološke
metode. Analiziral sem odločbo USRS in sodbe VSRS, ki so povezane z nepremičninskim
davkom. To sem povezal z dogajanji na nepremičninskem trgu (nepremičninski posli) in s
pobranimi davčnimi obveznostmi od navedenega prometa v letih 2014–2018, z analizami
poročil Inšpekcijskega sveta in s pridobljenimi podatki FURS ter ugotovil, kakšno vlogo ima
NUSZ z vsemi navedenimi dejavniki (metoda analize in sinteze). V sklopu že omenjenih
metod so se prepletale kvantitativne in kvalitativne metode.
Državljani pričakujejo od države pravično in enakomerno obdavčitev davčnih obveznosti v
vseh sklopih oblikovanja dajatev. Ker je davek na nepremičnine vpet v vsakodnevno
življenje vsakega prebivalca, je na strani vlade še toliko večja odgovornost, da zagotovi
takšen zakon, ki ga bo družba sprejela in ne bo čutila večjih finančnih obremenitev kot do
zdaj. Razveljavitev nepremičninskega zakona je nakazala stroki in vladi, da je treba postoriti
veliko več na tem področju, čeprav je v zadnjih letih viden napredek. Vzpostavljene so
evidence nepremičnin, za katere sem skozi analize ugotovil, da še niso povsem urejene.
Izdelani so bili modeli množičnega vrednotenja nepremičnin, vendar niso upoštevali
dejanskega stanja vrednosti nepremičnin. Ti podatki pa so bili uporabljeni za oblikovanje
davčne osnove in davčne stopnje pri odmeri nove dajatve. Temu je sledila izdaja odločb
davčnega organa z napačnimi davčnimi odmerami. Davčni zavezanci so negodovali in
zahtevali popravke dejanskih podatkov v evidencah nepremičnin. V postopkih uveljavljanja
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svoje pravice so ugotovili, da je njihova pravica do pritožbe le navidezna, ker navedenih
podatkov v evidencah ni bilo mogoče popraviti. Opisano dogajanje je sprožilo ustavno
presojo ZDavNepr, pri kateri je USRS ugotovilo veliko neskladij z osnovnimi ustavnimi načeli
ter Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. FURS kot organ, ki
je izdajal odločbe za plačilo davčne obveznosti, bi moral imeti pristojnost za reševanje
spornih podatkov in se povezovati z drugimi organi, ki oblikuje modele vrednotenja in skrbi
za evidence nepremičnin. Tako bi bilo davčnemu organu zagotovljeno pridobivanje realnih
podatkov z možnostjo izvedbe korekcije, če je ta potrebna. GURS mora imeti pristojnost
možnosti popravljanja napačnih podatkov in dolžnost, da te javi davčnemu organu. Tako bi
se izognili takojšnji izvršljivosti odločbe, ker bi organi imeli možnost pridobitve in preveritve
dejanskih podatkov ter odprave nepravilne odločbe. Stranki bi bila zagotovljena pravica do
uporabe pravnega sredstva (pritožba), ki ne bi bila navidezna. Oblikovanje modelov
vrednotenja nepremičnin mora vključevati ažurna dogajanja na trgu nepremičnin, na
katere vplivajo številni ekonomski dejavniki, pri katerih lahko zasledimo nihanja (recesija,
konjunktura). Smiselno bi bilo premisliti o določitvi varnostnega faktorja splošne tržne
vrednosti, ki bi bila primerna za obdobje recesije (ne upošteva se 100-odstotna splošna
tržna vrednost, ampak znižana za določene odstotke). Pri zavezancih, ki so starejši od 63 let
(starostniki), je vredno razmisliti o uvedbi posebnih olajšav glede na razmerje vrednosti
nepremičnin in njihovih dohodkov. Pri poslovnih dejavnostih se preučijo nameni in vrste
dejavnosti, ker njihove nepremičnine ne ustvarjajo enakih donosov v posameznih skupinah
dejavnosti, potrebujejo pa večje površine zaradi vrste dejavnosti (razrez hlodovine itn.).
Zakonodajalec mora določiti spodnjo in zgornjo mejo davčne stopnje po posameznih
skupinah nepremičnin, občine pa lahko znotraj teh stopenj same odločajo o njihovi višini
(avtonomnost občin). S tem bi zmanjšali velike razlike med posameznimi občinami in
zagotovili zavezancem večjo enakopravnost plačevanja davka na nepremičnino. Menim, da
je v primerih smrti lastnika nepremičnin ali stečaja podjetij ustvarjena praznina,
ugotavljanja statusa nepremičnin in zaračunavanja davka, v našem primeru sedanji NUSZ.
Za te primere bi bilo potrebno zagotoviti tako imenovane prehodne evidence nepremičnin.
Nepremičnine bi bile zavedene, lastniki tedaj še ne. Te baze bi bile povezane s pristojnimi
organi (sodišča, upravne enote, FURS, GURS, itn.) z namenom odmere davčne obveznosti
takoj, ko preide lastnina na dediče. Potrebno je določiti roke, do kdaj morajo dediči upravni
enoti najkasneje sporočiti pričetek zapuščinskega postopka, namreč nekateri namenoma
odlašajo s postopkom prenosa dediščine, to pa posledično vodi na manj odmerjenih
davkov. Nepremičnino pokojnika v večini primerov še naprej uporabljajo dediči, torej so
uporabniki nepremičnine (družinski člani, ...). V takšnih okoliščinah je potrebno zakonsko
določiti, da v primeru izvajanja sodnih postopkov za razdelitev nepremičnin, davke
plačujejo trenutni uporabniki nepremičnin, in sicer toliko časa, dokler se ti postopki ne
končajo.
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Tudi pri dedovanju nepremičnin bi bilo potrebno sistemsko rešiti problem razdeljevanja
nepremičnin. Obstajajo primeri, kjer imamo več kot 10 lastnikov kmetijskih zemljišč, ki
imajo nizko vrednost ali se težko prodajo. Vsi ti lastniki so zavedeni v bazah, odmerjajo se
jim davki, vendar so stroški vodenja takšnih postopkov neracionalni.
Žal imamo v našem okolju še precej nelegalnih objektov, večina na kmetijskih
gospodarstvih in zasebnih površinah, kjer se nahajajo stanovanjske površine. Ti objekti niso
vpisani v evidence, torej niso obdavčeni. Lokalne skupnosti težko zagotovijo urejene
evidence z GURS. Predlagam sistemsko reševanje nelegalnih objektov, več inšpekcijskih
gradbenih in drugih kontrol. Enako velja za podjetja, ki opravljajo različne dejavnosti,
njihovi prostori nimajo urejenih dokumentov oziroma ustreznih uporabnih dovoljenj za
dotično dejavnost. Dostikrat je to namenoma, predvsem zaradi nižje obdavčitve. Podobno
velja tudi za kmetijska zemljišča, kjer lastniki nimajo urejenih evidenc dejanske rabe, izjema
so kmetije, ki uveljavljajo kmetijske subvencije, te so pod drobnogledom.
Obstajajo tudi neurejene evidence nepremičnin, kjer lastnik objekta ni hkrati lastnik
zemljišča. Tu je potrebno zakonsko rešiti navedeni problem, v smislu, da morajo lastniki
objektov izvesti nakup zemljišča v določenem časovnem obdobju. Tedanjega lastnika
zemljišča je potrebno omejiti, npr. uporabijo se tržne vrednosti zemljišča, ki so zavedene v
bazah GURS.
Raziskave in analize so me pripeljale do določenih spoznanj in rezultatov, ki prispevajo k
stroki, ki obravnava to področje. Celotno magistrsko delo poudarja racionalno,
transparentno in enakopravnejše gospodarjenje s prostorom v javnem interesu, kar mora
vključevati tudi nov nepremičninski davek.
Spoznanja o davku na nepremičnine in vseh spremljajočih dejavnikov, ki so vplivali nanj, so
me pripeljala do mnenja, da je ta tema zelo obsežna in kompleksna ter da jo je težko
obravnavati na nekaj straneh. Glede na to je magistrsko delo usmerjeno predvsem v
ugotavljanje pravnega področja pri uvedbi novega davka. Raziskovanje modelov
vrednotenja in evidenc nepremičnin je bilo obravnavano le do te mere, da sem podal
rešitve za oblikovanje novega nepremičninskega zakona. Študentom predlagam, da lahko
nadaljujejo raziskavo, predvsem na področjih povezovanja organov (FURS in GURS), ki
obravnavajo posamezne zadeve in vplivajo na končno odločitev oziroma izdajo odločb
pristojnih organov. Upoštevajoč različne občine in vrednosti njihovih zemljišč glede na
namen uporabe in lokacijo, bi bilo smiselno raziskati obstoj nepremičnin, katerih lastnik
objekta ni hkrati lastnik zemljišča na katerem se objekt nahaja. Dobljeni rezultati bi
pripomogli k bolj humanem in realno sprejemljivim rokom odkupa zemljišča na katerem se
nahaja objekt. Vzporedno bi bil postopek odmere davka racionalnejši, baze bolj
poenostavljene. Večina takšnih razmerij izhaja iz prejšnjih obdobji, kjer je bila npr. občina
lastnik zemljišča, lastnik objekta pa fizična oseba. Pri dedovanju in stečajnem postopku
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predlagam, da se razišče čas trajanja reševanja postopkov in ugotavljanja izpada davka
zaradi neznanega lastništva v tem časovnem obdobju.
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6 ZAKLJUČEK
Skozi zgodovino razvoja razvitih držav so se oblikovali različni sistemi obdavčitev, ki
davčnim zavezancem nalagajo obveznost, da plačujejo določene davke za različne namene.
To so javnofinančni prihodki države in lokalnih skupnosti, s katerimi zagotavljajo želene
razvojne cilje, ugodne gospodarske in ekonomske učinke pa tudi cilje na drugih področjih
(področja sociale, stanovanjske politike, izobraževanja itn.). Z njimi lahko učinkujejo tudi
spodbujevalno, posebej v primerih, ko je na posameznih področjih to nujno potrebno
oziroma je za prebivalstvo to zelo pomembno in koristno (recesija v gospodarstvu,
povečana stopnja brezposelnosti, spodbujanje manj razvitih predelov države, oslabitev
blaginje prebivalstva, naravne in druge nesreče itn.).
Ena izmed oblik obdavčevanja so tudi davki, ki so povezani s premoženjem. Razvite države,
kot so: Danska, Nizozemska in Švedska, imajo uveden davek na nepremičnine. Te imajo
razvit davčni sistem, v katerem so bile vzpostavljene različne evidence in registri
nepremičnin v digitalni obliki že pred veliko desetletji (npr. Danska: 1960). Te evidence se
seveda še vedno posodabljajo in nadgrajujejo. Povezane so tudi z davčnim sistemom
organov, pristojnih za davčno področje, zato omogočajo hitrejši in učinkovitejši pregled nad
stanjem nepremičnin in tudi nadzor nad poravnavanjem davčnih obveznosti zavezancev.
Njihova posebnost je ta, da so te evidence večkrat spreminjajo in dopolnjujejo, kar je
pomembno pri določanju davčne osnove in davčne odmere od navedene osnove. Na
Danskem je register prodaje nepremičnin posodobljen dvakrat letno in je javno dostopen.
Pri odmerjanju davka se uporabljajo modeli za množično vrednotenje nepremičnin, pri
čemer velja, da se te vrednosti spreminjajo najmanj enkrat letno, upoštevajo pa se tudi
spremembe tržnih cen nepremičnin. To je pomembno z vidika dogajanj na
nepremičninskem trgu; v času konjunkture se cene nepremičnin namreč precej povečajo,
ravno nasprotno pa je v času recesije. Zavezanci imajo možnost vpogleda v informacije o
vrednostih nepremičnin; ti podatki so javno objavljeni. Tako so lahko seznanjeni z
vrednostmi nepremičnin v njihovem okolju in jih lahko primerjajo z drugimi, se lažje
odločajo za nakup, prodajo nepremičnin ali tudi selitev na drugo lokacijo (višina stroškov
bivanja na določenih lokacijah). To je hkrati tudi osnova za razpravljanje v strokovnih in
laičnih skupinah, ki podajajo svoje predloge glede posameznih vrst obdavčitev, posebej ob
določitvi oprostitev, upoštevanja posebnih okoliščin ali tudi pri vzpostavljanju novih oblik
davkov. V davke so vključeni tudi nekateri spodbujevalni učinki, kot npr. na Švedskem, kjer
se od osnove izračunanega davka na nepremičnine odštejejo obresti, zaračunane pri
najemu kredita za hiše ali stanovanja. Iz tega je razvidno, da imajo posebne olajšave za
nepremičnine, ki prebivalstvu omogočajo zagotavljanje osnovnega življenjskega prostora
za prebivanje. Danska ima posebno olajšavo za zavezance, ki so starejši od 67 let, pri čemer
upoštevajo zmanjšanje davčne osnove glede na tržno vrednost nepremičnin in tudi njihove
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dohodke. Na Nizozemskem so stroški prebivanja precej visoki v primerjavi s Francijo in z
drugimi evropskimi državami. Ti stroški vključujejo storitve javnih služb (plin, elektrika,
voda, stroški zavarovanja nepremičnin, vzdrževanja in občinskega davka na vodo – naravna
dobrina). Cene stanovanjskega trga v tej državi posredno vplivajo na določanje višine
davkov, kar pomeni, da so lahko davki precej nižji na tistih lokacijah, na katerih so cene
nepremičnin visoke, in ravno nasprotno velja na lokacijah, na katerih so cene nepremičnin
nizke, ker so vlaganja lokalnih skupnosti visoka. Te tri države pa se zelo razlikujejo od
Slovenije po površini in številu prebivalstva, zato je treba pri oblikovanju nepremičninskega
zakona upoštevati tudi ta pomembna dejavnika.
V magistrskem delu sem raziskoval prednosti in slabosti ZDavNepr, ki je bil sprejet ob koncu
leta 2013 in je bil razveljavljen na podlagi odločbe USRS že v marcu 2014. Slabosti določil
tega zakona so se pokazale na različnih ravneh, saj so bile razveljavljene sporne določbe
ZMVN v delu, ki se je nanašal na vrednotenje nepremičnin, namreč ZDavNepr in ZMVN sta
bila medsebojno povezana (vrednost nepremičnine je posledično vplivala na višino
odmerjene dajatve – izdano odločbo). Pri nastajanju magistrskega dela sem ugotovil
pozitivne strani več področij, ki so bile pomembne pri oblikovanju zakona. Te se od takrat
dopolnjujejo in dograjujejo, saj imajo pomembno vlogo pri pripravi novega predloga davka
na nepremičnine.
Z uvedbo davka na nepremičnine je naša država želela oblikovati nov davčni sistem, na
podlagi katerega bi pridobivala javnofinančne prihodke za izvajanje nalog države, hkrati pa
se približati razvitim državam, ki imajo uveden davek na nepremičnine že več desetletij. Na
drugi strani imamo davčne zavezance, ki so pridobili svoje premoženje z lastnim delom in s
prihranki, nekateri celo z dolgoletnimi krediti in odrekanjem drugim stvarem. Nekateri so
vložili tudi veliko svojega prostovoljnega dela za ustvarjanje doma, dostojnega za življenje.
Država mora torej poskrbeti za varnost zasebne lastnine svojih državljanov in spoštovati
temeljne človekove pravice, ko posega v njihovo življenje in premoženje. Vzporedno mora
zagotavljati učinkovita pravna sredstva; s tem sta zagotovljena varnost in dostojanstvo
prebivalstva. Ravno to pa ni bilo zagotovljeno v ZDavNepr, kar je spoznalo tudi USRS na
podlagi številnih prejetih pritožb različnih subjektov in podano pobudo za ustavno presojo
zakona. Ustava je najvišji pravni akt države, vsi drugi predpisi pa so ji podrejeni. Lastnino
opredeljuje kot ustavno zagotovljeno pravico državljanov in postavlja temelje okvirov
dopustnosti posega vanjo. Določa tudi način pridobivanja in uživanja lastnine v smislu, da
je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Kakršne koli omejitve,
povezane z lastninsko pravico, so dopustne le in samo na podlagi zakona.
V ustavni presoji ZDavNepr je bilo ugotovljeno, da je bilo sporno veliko členov. Med njimi
sem posebej analiziral 4., 5., 6., 7., 8., 14., 25. in 26. člen ter obrazložili, na kakšen način so
kršili ustavna določila. Davčna osnova bi morala biti opredeljena v zakonu, saj tako lahko
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določimo pravni položaj davčnega zavezanca. Ta je bila oblikovana z ZMVN, merila za
oblikovanje davčne osnove pa v podzakonskem predpisu (Pravilniku o kriterijih in merilih
množičnega vrednotenja nepremičnin), kar ni bilo skladno s 147. členom URS. Tako je
ZDavNepr prepustil izvršilni veji oblasti določitev modela vrednotenja. Položaj lastnikov
nepremičnin ni bil enakopraven, pri oprostitvah davčni zavezanci niso bili enakopravno
obravnavani, občinam bi bila odvzeta delna avtonomnost pri zagotavljanju javnih storitev
občanom in ne bi mogle enakopravno uresničevati pravice lokalne samouprave.
Ugotovljene so bile različne stopnje obdavčitve za posamezne vrste nepremičnin (prevelika
razlika med najnižjo in najvišjo stopnjo), opredeljena je bila zgornja meja obdavčitve le pri
nekaterih dejavnosti in ne pri vseh, davčna stopnja za nezakonite gradnje je presegala mejo
50 % donosa (70 %). ZMVN in ZDavNepr nista določno opredelila, katere pripombe
lastnikov se lahko upoštevajo pri vrednotenju nepremičnin, upravnemu organu je dopuščal
velik spekter arbitrarnosti in diskrecije, odločbe so bile takoj izvršljive. Pravice do pritožbe
zoper posplošene tržne vrednosti so bile navidezne, ker vrednosti nepremičnin v evidencah
GURS ni bilo mogoče spremeniti.
Oblikovanje novega organa FURS leta 2014 je postavilo nove temelje za posodobitev
opravljanja storitev na področju davkov in drugih oblik javnih prihodkov. Nadzor in kontrola
posameznih davkov se izvajata že pri samem vhodu podatkov, prek elektronskega
poslovanja v obliki predpisanih datotek oziroma zapisov podatkov. Obravnava podatkov je
preglednejša in učinkovitejša, povezane baze omogočajo hitrejši pregled neujemanja
podatkov, ugotavljanja napak itn. Inšpekcijski nadzori in kontrole v določenih zadevah
lahko lažje in učinkoviteje opravljajo svoje delo. Žal je v našem okolju še vedno prisotna
siva ekonomija, na podlagi katere se izkrivlja realna slika stanja nepremičnin, njihovih cen
na trgu itn. Mednarodne povezave z drugimi ustanovami omogočajo FURS lažje odkrivanje
davčnih utaj in drugih nepravilnosti. Uvedeni ukrepi in usmerjene kontrole inšpekcijskih
služb so državi prispevali v smislu povečanja javnofinančnih prihodkov za 22 % (v letih
2014–2018), ne le na osnovi povečanja davčnih stopenj, ampak tudi na podlagi drugih
dejavnikov (povečanja števila davčnih zavezancev, povečanja števila zajetih posameznih
nepremičnin in površin itn.). V tem vidim pozitivne učinke delovanja FURS; vsekakor se
bodo posamezne naloge še nadgrajevale in usklajevale z integriranimi sistemi drugih javnih
služb, predvsem z zemljiško knjigo, evidencami nepremičnin GURS itn. Napačni podatki v
evidencah izhajajo tudi iz razloga, da novi lastniki nepremičnin (dediči, kupci itn.) ne javijo
sprememb lastništva takoj. Ponekod še vedno niso vpisana stanovanja in poslovni prostori
večstanovanjskega/poslovnega objekta v zemljiško knjigo zaradi neurejenih lastniških
odnosov, etažnih izmer itn. Enako velja za lastnike nepremičnin, ki dodatno vlagajo v
nepremičnine in s tem povečujejo vrednost nepremičnin, ta pa ni zavedena v uradnih
evidencah; s tem se znižujeta davčna osnova in davčna odmera, posledično pa javni
prihodek države ali lokalnih skupnosti.
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PRILOGE
PRILOGA 1: BDP V RS V TEKOČIH CENAH, V LETIH 2008–2018
2014

2015

2016

2017

2018

BDP v mio. €

37.603 38.863 40.357 43.000 45.948

BDP/prebivalca v €,
v tekočih cenah in
po tekočem tečaju

18.238 18.836 19.547 20.815 22.182
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Vir: SURS. Bruto domači proizvod. Meritve. Letno

PRILOGA 2: ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V RS, OD LETA 2007
DO LETA 2018
2014
Delovno aktivno
prebivalstvo

2015

2016

2017

2018

797.792 804.637 817.209 845.454 887.170

Vir: SURS, Trg dela. Delovno aktivno prebivalstvo. Delovno aktivno prebivalstvo po
dejavnostih (SKD 2008) in statusu zaposlitve, Slovenija, letno

PRILOGA 3: STOPNJA BREZPOSELNOSTI V RS
Stopnja

2014
18,4

2015
18,9

2016
11,2

2017
9,5

2018
8,2

Vir: ZRSZ. Trg dela. Stopnja registrirane brezposelnosti. Po statističnih regijah (2001–2009)

PRILOGA 4: POVPREČNA BRUTO PLAČA V RS, OD LETA 2014 DO LETA 2018, V EUR
2014
Povprečna bruto
plača

2015

2016

2017

2018

1.545,53 1.555,89 1.584,66 1.626,95 1.681,55
Vir: SURS, Povprečne mesečne plače
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PRILOGA 5: DELO INŠPEKCIJSKIH ORGANOV V OBDOBJU 2014–2018
UKREPI

Vse rešene zadeve

Inšpekcijski nadzori (zadeve)

Prekrškovne zadeve

Opravljeni inšpekcijski pregledi

Upravni inšpekcijski ukrepi (skupaj)

Odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti

Odločbe o odpravi nepravilnosti (ureditvene odločbe)

Opozorila po ZIN

Zapisniki o opravljanem inšp. pregledu (velja za inšp.
organe, ki ukrepe izrekajo v zapisnikih)

Prekrškovni ukrepi (skupaj)

Odločbe o prekršku (globa)

Plačilni nalogi

Opomini

Opozorila po ZP-1

Obdolžilni predlogi in predlogi za uvedbo postopka o
prekršku prist. organom

PREKRŠKOVNI

LETO

UPRAVNI

2014
2015
2016
2017
2018

150.897
121.555
128.067
119.584
131.207

122.447
102.396
107.463
99.282
107.505

28.450
19.159
20.604
20.302
23.702

519.097
520.181
488.992
501.204
508.888

53.134
53.099
51.502
56.430
56.291

1.128
741
593
620
1.614

32.549
35.225
33.380
31.564
29.301

16.968
14.932
16.091
16.264
17.223

2.489
2.201
1.438
7.982
8.153

30.194
35.058
37.655
35.540
35.740

5.904
5.488
5.378
6.016
6.665

7.713
7.694
6.794
6.086
6.410

5.023
6.322
7.055
8.593
6.972

11.439
15.262
17.149
13.570
15.009

115
282
679
1275
684

Vir: RS Ministrstvo za javno upravo, Inpeškcijski svet. Poročilo inšpekcijskega sveta za leto 2014.
2015. 2016. 2017. 2018.

PRILOGA 6: PRIHODKI PRORAČUNOV OBČIN IZ NASLOVA DAJATEV NA
NEPREMIČNINE, V EUR
2014

2015

2016

2017

2018

Davek od premoženja

2,922.048

4,232.508

4,669.877

5,903.023

3,859.133

NUSZ (z upoštev.
zamudnimi obrestmi)

181,181.104

193,603.465 210,474.351 215,925.814 283,393.133

SKUPAJ

186,169.648

199,371.689 216,711.789 223,786.583 223,786.583

Vir: Letno poročilo Finančne uprave Republike Slovenije 2014. 2015. 2016. 2017. 2018
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PRILOGA 7: NETO POBRANI PRIHODKI FURS PO VRSTAH PRIHODKOV, V LETIH
2015–2018, V EUR
2015
1. Davčni prihodki
3. Transferni prihodki
4. Nerazporejeni prihodki
5. Skupaj javnofinančni
prihodki (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
6. Prejemki iz izvršb za
terjatve, ki niso prenesene v
knjigovodsko evidenco FURS
8. Skupaj javnofinančni
prihodki in prejemki.

2016

2017

2018

13.537,204.454 13.980,715.428 14.948,059.765 16.007,698.318
476,820.910

480,209.638

484,098.402

495,896.684

292.045

48,237.860

–5,692.017

–3,076.591

14.109,917.174 14.603,678.755 1.527,288.034 16.604,720.807

8,269.002

8,482.720

8,656.875

8,902.252

14.118,086.176 14.612,161.475 15.535,944.909 6.613,623.060

Vir: Letno poročilo Finančne uprave Republike Slovenije za leto 2017. Ljubljana. Februar 2018.
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PRILOGA 8 : ANALIZA IZBRANIH SODB VRHOVNEGA SODIŠČA RS
1. Vrsta davka
Zaporedna
številka in
Številka
dokumenta

A) Davek
na
B) NUSZ C) DDPO
nepremi
čnine

D) Drugi
davek

2. Tip davčneka postopka
3. Vrsta problema
C) Nadzor
C) Osnove D) Cenitev
(DIN,
B) Raba
E)
D)
A) Status
in olajšave
davčne
A) Odmera B) Obračun kontrola,
predpis
Pravna
Izvršba zavezanca
(pogoji
osnove - sredstva
preizkava
a
odmere)
68.člen
)

VSRS Sodba
1 X Ips
172/2014

Davek od
dobička iz
kapitala

Izredno
:revizija

Sodba X Ips
3/2013

Davek na
dediščine
in darila

Izredno
:revizija

2

VSRS Sodba
3 X Ips
215/2013

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
4 X Ips
20/2013

Davek na
dediščine
in darila

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
5 X Ips
205/2014

Davek na
dodano
vrednost

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
in Sklep X
Ips
346/2013

Davek na
dodano
vrednost

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
7 X Ips
232/2013

Davek na
dodano
vrednost

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
8 X Ips
23/2016

Davek na
dodano
vrednost

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
9 X Ips
165/2013

Davek na
dodano
vrednost

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
10 X Ips
348/2015

Davek na
dodano
vrednost

Izredno
:revizija

6

11

Sklep X Ips
340/2013

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
12 X Ips
10/2015

Izredno
:revizija

VSRS Sklep
13 X Ips
244/2016

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
14 X Ips
290/2015

Davek na
dodano
vrednost

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
15 X Ips
93/2014

Dohodnina

Izredno
:revizija

VSRS Sklep
16 X Ips
246/2016

Davek na
dediščine
in darila

Izredno
:revizija

VSRS Sodba
17 X Ips
282/2016

Zakon o
davkih
občanov

Izredno
:revizija

Davek na
dediščine
in darila

Izredno
:revizija

18

Sodba X Ips
78/2013

VSRS Sodba
19 X Ips
217/2014
VSRS Sodba
20 X Ips
400/2016

Izredno
:revizija
Davek od
dohodka iz
premoženj
a

Izredno
:revizija

Vir: Lasten
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