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POVZETEK

Utajevanje davka na dodano vrednost je resen problem, zato davčni organi z
informacijskimi rešitvami poskušajo zmanjšati možnosti za utajevanje. V magistrskem delu
so predstavljeni: sistem izmenjave informacij o davku na dodano vrednost oziroma VIES,
European Carousel Network oziroma Eurocanet, Intrastat in davčno zanesljive registrske
blagajne.
Sistem izmenjave informacij o davku na dodano vrednost se uporablja za posredovanje
informacij o veljavnosti identifikacijske številke za davek na dodano vrednost, ter
informacij v zvezi z dobavami znotraj Evropske unije. Sistem sestavljajo štirje podsistemi:
sistem, ki omogoča izmenjavo informacij prek elektronske zbirke podatkov, VIES dostopen
na svetovnem spletu, sistem za izmenjavo obrazcev in sistem, ki omogoča upravljanje z
davkom na dodano vrednost za elektronske storitve.
Ker so podatki iz sistema VIES na voljo prepočasi, da bi učinkovito preprečevali davčne
vrtiljake, so v Belgiji razvili European Carousel Network oziroma Eurocanet, katerega
poudarek je na hitrosti izmenjave informacij med davčnimi upravami držav članic
Evropske unije.
Pri sistemu Intrastat, gre za zajetje statističnih podatkov o blagovni menjavi med
državami članicami Evropske unije. Država izvoznica blaga izpolni obrazec o njegovi
odpremi, država uvoznica pa o njegovem prejemu. Podatka o vrednosti blaga morata biti
enaka, vendar prihaja do razlik, v korist izvoza, kot posledica utajevanja davka na dodano
vrednost in drugih vzrokov, ki nimajo povezave z utajevanjem.
Informacijska rešitev, ki jo bomo verjetno uvedli tudi v Sloveniji so davčno zanesljive
registrske blagajne. Njihova naloga je gospodarskim subjektom, ki poslujejo z gotovino,
preprečiti naknadno spreminjanje podatkov o prodanem blagu. Glavna slabost davčno
zanesljivih registrskih blagajn je, da ne rešuje problema ne izdajanja računov, zato tudi
nimajo vpliva na zmanjševanje obsega sive ekonomije.
S pomočjo spletne ankete smo ugotovili, da se gospodarski subjekti v Sloveniji vsako leto
bolj poslužujejo možnosti preveritve veljavnosti identifikacijske številke za davek na
dodano vrednost, za kar v večini uporabljajo sistem eDavki. Večina anketirancev je za
uvedbo davčno zanesljivih registrskih blagajn, ki bi jih imeli z razlogom zmanjšanja
možnosti naknadnih popravkov že izdanih računov.
Ključne besede: sistem izmenjave informacij o davku na dodano vrednost (VIES),
European Carousel Network (Eurocanet), Intrastat, davčno zanesljive registrske blagajne.
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SUMMARY

Title: Information solutions and reducing the possibility for Value Added Tax fraud
Value added tax evasion is a serious problem. Tax authorities try to reduce the potential
for evasion with information solutions. In the Master's work are presented: Value Added
Tax information exchange system or VIES, European Carousel Network or Eurocanet,
Intrastat and Electronic tax registers.
Value Added Tax information exchange system is used to provide information on the
validity of the value added tax identification number and information relating to the
supplies within the European Union. The system consists of four subsystems: system that
facilitates the exchange of information through the electronic database, VIES on Web,
system for exchange of forms and VAT on e-Services.
Data from the VIES is available too slowly to effectively prevent carousel fraud. So in
Belgium developed European Carousel Network (Eurocanet) which main goal is to speed
up exchange of information between tax authorities of Member States of the European
Union.
Intrastat system captures trade statistics between Member States of the European Union.
State of export goods fill in the form of its removal and the importing country the form of
its receipt. Data on the value of the goods must be equal, but there are differences in
favor of exports. The differences are a result of value added tax evasion and other
reasons that have nothing to do with evasion.
Information solutions, which will probably be introduced in Slovenia, are Electronic tax
registers. Electronic tax registers prevent traders who deal in cash to post-change data on
sold goods. Their main weakness is that they do not solve the problem of not issue an
account, and therefore have no effect on reducing the size of the informal economy.
Through online survey we found that taxpayers in Slovenia annually increasing use of
option to check the validity of the value added tax identifications number. Most of them
used system eDavki. The majority of the responders is for the introduction of electronic
tax registers. A reason for the introduction is to reduce the chance of subsequent
corrections already issued invoices
Keywords: Value Added Tax information exchange system (VIES), European Carousel
Network (Eurocanet), Intrastat, electronic tax registers.
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1 UVOD

Zaradi utajevanja davkov država pobere manj denarja, kot bi lahko, zato davčni organi
iščejo nove načine, kako utaje preprečiti. Ker informacijsko tehnologijo uporabljamo v
vseh aspektih našega vsakdana je razumljivo, da so informacijske rešitve vpeljane tudi na
področje davkov oziroma obdavčenja.
Uvedba enotnega trga znotraj Evropske unije in z njim povezana popolna oprostitev
plačila davka na dodano vrednost pri izvozu blaga v drugo državo članico, je pripomogla k
zvišanju števila utaj davka na dodano vrednost. Po načelu destinacije se blago obdavči po
davčni stopnji države uvoznice blaga in se tam tudi plača. To načelo omogoča enako
obravnavo domačega in tujega blaga, saj sta na ta način enako obdavčena, po drugi
strani pa je načelo omogočilo razvoj nove oblike utaje davka na dodano vrednost in sicer
davčnega vrtiljaka. V primeru utaje tipa davčni vrtiljak, gre za vrsto nakupov in prodaj
med gospodarskimi subjekti, pri čemer mora biti eden iz druge države članice Evropske
unije, kot ostali. Do utaje pride zaradi zahtevkov za vračilo davka na dodano vrednost,
vendar davek v verigi dobav nikoli ni bil plačan.
Ker so bile utaje tipa davčni vrtiljak pričakovane, so istočasno z uvedbo enotnega trga,
torej leta 1993, uvedli tudi informacijsko rešitev imenovano sistem izmenjave informacij o
davku na dodano vrednost, ali na kratko VIES, ki jo od vstopa v Evropsko unijo
uporabljamo tudi v Sloveniji. VIES je informacijski sistem za izmenjavo informacij o davku
na dodano vrednost. Vzpostavljen je bil kot nadomestilo za odpravo carinskih formalnosti
in pregledov. Uporablja se za posredovanje informacij o veljavnosti identifikacijske številke
za davek na dodano vrednost, ter informacij v zvezi z dobavami znotraj Evropske unije.
Davčni zavezanci lahko prek sistema VIES preverijo veljavnost identifikacijske številke za
davek na dodano vrednost zavezanca, s katerim bodo oziroma že poslujejo, in se na ta
način izognejo vpletenosti v davčni vrtiljak, v katerega bi bili vpleteni nevede. Davčne
uprave s pomočjo podatkov iz rekapitulacijskih poročil, torej poročil o dobavah blaga, ki se
vnesejo v sistem VIES, preverijo pravilnost obračunov davka na dodano vrednost
posameznih davčnih zavezancev in tako ugotovijo morebitne nepravilnosti in poskuse utaj.
Istočasno kot sistem VIES je bil vzpostavljen tudi sistem Intrastat, pri katerem gre za
zajetje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije.
Država izvoznica izpolni obrazec o odpremi blaga, država uvoznica pa obrazec o njegovem
prejemu.
V Sloveniji in seveda tudi drugod po Evropi in svetu, se pojavlja problem naknadnih
popravkov že izdanih računov gospodarskih subjektov, ki poslujejo z gotovino. Nekatere
države so že uvedle davčno zanesljive registrske blagajne, ki onemogočajo naknadno
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popravljanje računov, v bližnji prihodnosti pa, naj bi takšne blagajne uvedli tudi v
Sloveniji.
Za ugotovitev ali informacijske rešitve vplivajo na zmanjševanje možnosti utaje davka na
dodano vrednost, so bile postavljene 3 hipoteze, ki so tekom magistrskega dela raziskane
in potrjene ali ovržene.
Postavljene hipoteze so:
1. Uporaba sistema VIES, s strani gospodarskih subjektov, se z leti povečuje.
2. Razlika v podatkih Intrastata med izvozom blaga, ki istočasno pomeni uvoz za
drugo državo, in prijavljenim uvozom se z leti zmanjšuje.
3. Po uvedbi davčno zanesljivih blagajn se obseg sive ekonomije v bruto domačem
proizvodu zmanjša.
Namen magistrskega dela oziroma raziskovanja je bila proučitev in predstavitev
posameznih informacijskih rešitev, ki se uporabljajo za zmanjševanje možnosti utajevanja
davka na dodano vrednost, torej VIES, Intrastat in davčno zanesljivih registrskih blagajn.
Cilji raziskovanja so predstavljeni preko hipotez. Gre za ugotovitve ali se uporaba sistema
VIES s strani davčnih zavezancev z leti povečuje, ali se razlika v podatkih Intrastata med
izvozom blaga, ki istočasno pomeni uvoz za drugo državo, in prijavljenim uvozom z leti
zmanjšuje in ali ima uvedba davčno zanesljivih blagajn vpliv na zmanjšanje sive
ekonomije v bruto domačem proizvodu. Iz ugotovitev smo sklepali ali določena
informacijska rešitev pripomore k zmanjševanju možnosti utaj davka na dodano vrednost
ali ne.
Med preučevanjem literature, celovite obravnave teme torej vseh informacijskih rešitev
skupaj, oziroma v eni literaturi, nisem zasledila. Našla sem dve raziskavi, ki sta vključeni
v magistrsko delo, in sicer raziskavo o kakovosti podatkov iz informacijskega sistema VIES
in Eurocanet ter raziskavo o želenih spremembah sistema Intrastat. Raziskava o kakovosti
podatkov iz informacijskega sistema VIES in Eurocanet je bila narejena s pomočjo
anketiranja zaposlenih na davčnih upravah, vprašanja pa so se navezovala na kakovost
podatkov v sistemu VIES in Eurocanet. Rezultati so pokazali, da podatki v sistemu VIES
niso na voljo pravočasno, prav tako tudi niso ravno natančni in učinkoviti. Raziskava o
želenih spremembah sistema Intrastat je pokazala, da si njegovi uporabniki želijo obrazec
le za eno smer blagovne menjave ter povezavo z davčnim sistemom.
Za potrebe raziskovanja so bile uporabljene različne metode raziskovanja in sicer:
- metoda analize in kompilacije, ki sta bili uporabljeni za opis oziroma predstavitev
informacijskih rešitev (VIES, Eurocanet, Intrastat in davčno zanesljive registrske
blagajne);
- statistična metoda, ker raziskave temeljijo na statističnih podatkih, ki jih je bilo
potrebno poiskati v različnih virih in literaturi; zbrani podatki so predstavljeni s
pomočjo tabel ter stolpčnih in tortnih grafikonov;
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-

-

induktivna metoda, s pomočjo katere so razložene ugotovitve raziskav; v
raziskavah je proučenih nekaj zaporednih let oziroma nekaj držav; na podlagi
ugotovljenega smo sklepali da to velja tudi za nadaljnja leta oziroma za večino
držav;
komparativna metoda, za primerjavo posameznih informacijskih rešitev (VIES in
Eurocanet);
metoda anketiranja, saj smo s pomočjo lastne spletne ankete raziskali uporabo
sistema VIES pri davčnih zavezancih in mnenja o uvedbi davčno zanesljivih blagajn
v Sloveniji.

Spletna anketa je bila narejena na internetni strani MojaAnketa.si, povezava do nje pa je
bila objavljena na spletnih forumih internetnih strani: Finance.net, Računovodja.com,
Mladipodjetnik.si, Med.Over.net, Slo-Tech.com, Cveka.com, Kulinarika.net, Lunin.net,
Cosmopolitan.si, Diva.si in Ringaraja.net. Anketa je bila izključno namenjena davčnim
zavezancem za davek na dodano vrednost oziroma zaposlenim, ki so v podjetju zadolženi
za davčne zadeve. V času od 2. julija do 2. novembra jo je rešilo 60 anketirancev, ki
predstavljajo reprezentativni vzorec.
Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih delov oziroma poglavij. V prvem delu je na kratko
predstavljena utaja davka na dodano vrednost, njeni vzroki, posledice, oblike utaj in
primanjkljaj davka na dodano vednost.
Drugo poglavje je namenjeno sistemu izmenjave informacij o davku na dodano vrednost
oziroma VIES. Opisani so vsi štirje podsistemi, ki skupaj tvorijo VIES in sicer: VIES, ki
omogoča izmenjavo informacij prek elektronske zbirke podatkov, VIES dostopen na
svetovnem spletu, sistem za izmenjavo obrazcev in sistem, ki omogoča upravljanje z
davkom na dodano vrednost za elektronske storitve. Za vsak podsistem je za obdobje od
leta 2004 do 2006 prikazano gibanje njegove uporabe ter uporaba sistema VIES v
Slovenji, ki je raziskana s pomočjo spletne ankete.
Zelo na kratko je predstavljen tudi European Carousel Network, ki med državami Evropske
unije lajša izmenjavo informacij o davku na dodano vrednost, in primerjava kakovosti teh
informacij s tistimi iz sistema VIES.
Sledi predstavitev sistema Intrastat, v katerem so zajeti statistični podatki o blagovni
menjavi med državami članicami Evropske unije. Raziskava v tem sklopu magistrskega
dela se nanaša na povečanje oziroma zmanjšanje razlike v podatkih Intrastata med
izvozom blaga, ki istočasno pomeni uvoz v drugo državo Evropske unije, in prijavljenim
uvozom v proučevanem obdobju.
Zadnje poglavje je namenjeno davčno zanesljivim registrskim blagajnam, ki onemogočajo
naknadne popravke že izdanih računov in jih v prihodnosti nameravamo uvesti tudi v
Sloveniji. Uvedba davčno zanesljivih registrskih blagajn naj bi zmanjšala obseg sive
ekonomije, kar smo na primeru izbranih držav tudi preverjali.
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2 UTAJA DAVKA NA DODANO VREDNOST

Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) je večfazni neto prodajni davek,
katerega višina ni odvisna od števila faz, ki jih je dobrina prešla, temveč od vrednosti, ki
je bila v posamezni fazi dodana (Milost in Milunovič, 2001, str. 49-50). Davčni zavezanec
obračuna DDV tako, da od vseh davkov obračunanih pri dobavi (izstopni davek) odšteje
davke plačane ob nabavi (vstopni davek). Če je izstopni davek višji od vstopnega, mora
državi plačati razliko, v nasprotnem primer, torej če je vstopni DDV višji od izstopnega,
dobi preveč plačan DDV povrnjen (Klun, 2006, str. 56). Da bi davčni zavezanci zmanjšali
svojo davčno obveznost ali dobili povrnjen preveč plačani DDV, se poslužujejo davčnih
utaj. O davčni utaji govorimo, kadar se davčni zavezanec, namerno, na osnovi napačnih
ali opuščenih navedb delno ali v celoti izogne plačilu davka (Čokelc, 2001, str 225).
Države članice Evropske unije (v nadaljevanju EU) so zaradi prostega pretoka blaga in
storitev znotraj EU podvržene še dodatnim tveganjem za utajevanje DDV, saj se znotraj
EU pri izvozu uporablja davčna stopnja 0%. To pomeni, da je izvoz znotraj EU oproščen
plačila DDV, davčni zavezanec pa ima pravico do povrnitve vstopnega DDV, ki ga je plačal
ob nakupu (Milost in Milunovič, 2001, str. 62).

2.1 NEKATERE UGOTOVITVE O UTAJAH DAVKA NA DODANO VREDNOST

2.1.1 VZROKI IN POSLEDICE UTAJEVANJA DAVKA NA DODANO VREDNOST
Vzrok
-

za utajevanje DDV so (Čokelc, 2001, 233-234):
previsoke davčne stopnje;
občutek nepravične porazdelitve davčne obremenitve;
socialne norme;
osebna usmerjenost;
neodgovorna poraba sredstev zbranih z obdavčenjem;
nizka davčna morala;
sprememba načina obdavčenja;
slab davčni nadzor;
struktura narodnega gospodarstva;
struktura davčnega sistema.

Utajevanje DDV ima tudi posledice, ki so (Krnc, 1997, str. 12):
- zmanjšanje proračunskih sredstev in s tem povezan nastanek davčnega dolga;
- razslojevanje prebivalstva, saj tisti, ki utajujejo DDV bogatijo na račun tistih, ki
tega ne počno;
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-

zmanjšanje učinkovitosti davčnega sistema;
povzročanje nelojalne konkurence, ki posledično zmanjšuje gospodarsko
učinkovitost, zmanjša gospodarsko rast in bruto družbeni proizvod (v nadaljevanju
BDP) na prebivalca.

2.1.2 OBLIKE UTAJ DAVKA NA DODANO VREDNOST
V nadaljevanju so predstavljene nekatere oblike utaj DDV.
a) davčni vrtiljak
Najpomembnejša oblika utaje DDV je utaja tipa davčni vrtiljak. To je organizirana
sistemska utaja z vrsto nakupov in prodaj (resničnih ali fiktivnih) znotraj EU med
sodelujočimi gospodarskimi subjekt. Med njim so lahko tudi takšni, ki so v davčno utajo
vključeni nevede. Davčni vrtiljak deluje na principu zahtevkov za vračilo DDV, ki v verigi
dobav ni bil nikoli plačan (Revizijsko poročilo, 2008, str. 20).
V davčnem vrtiljaku praviloma sodelujejo:
- neplačujoči gospodarski subjekt,
- vmesnik,
- posrednik in
- dobavitelj.
Neplačujoči gospodarski subjekt je davčni zavezanec z veljavno identifikacijsko številko za
DDV (v nadaljevanju DDV številka), ki z goljufivim namenom pridobi blago ali storitve
znotraj EU, ali to simulira, in sicer brez plačila DDV. Blago ali storitve dobavlja z
obračunanim DDV, vendar dolgovanega DDV ne plača (Uredba komisije evropske
skupnosti št. 1925/2004, 2. člen, Ur. list EU, L 331/13). V bistvu gre za navidezne družbe,
ki so si z lažno izjavo, da bodo začele opravljati gospodarsko dejavnost pridobile veljavno
DDV številko, ki jo zlorabijo za namene davčne utaje. V praksi neplačujoči gospodarski
subjekt pomeni samo davčno številko, brez premičnega oziroma nepremičnega
premoženja, z odprtim transakcijskim računom na katerega prejemniki računov
nakazujejo denarna sredstva. Je ključni člen v verigi utaje DDV, saj je pridobitelj blaga
znotraj EU, vendar sam brez drugih udeležencev utaje DDV ne more izvesti (Nepravilnosti,
ugotovljene pri inšpekcijskem nadzoru, 2007, str. 47).
Vmesnik kupi blago od neplačujočega gospodarskega subjekta in ga takoj proda
posredniku. Deluje skladno z zakonodajo o DDV. Njegova naloga je preiskovalcem
onemogočiti odkritje neposredne povezave med neplačujočim gospodarskim subjektom in
udeležencem, ki je zahteval vračilo vstopnega DDV, torej posrednikom (Laundering the
procedess of VAT carousel fraud, 2007, str. 25).
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Posrednik je končni člen v davčnem vrtiljaku in je vedno ustanovljen v isti državi članici EU
kot neplačujoči gospodarski subjekt. Posrednik kupi blago od vmesnika in ga proda stranki
v drugi državi članici EU. Zaradi davčne stopnje 0% ne plača izstopnega DDV, zahteva pa
povračilo vstopnega DDV (Laundering the procedess of VAT carousel fraud, 2007, str. 25).
Dobavitelj vedno deluje v drugi državi članici EU kot ostali udeleženci davčnega vrtiljaka in
opravlja dobavo blaga znotraj EU. Davčne izgube v državi, kjer deluje dobavitelj ni
(Laundering the procedess of VAT carousel fraud, 2007, str. 25).
Slika 1: Poenostavljena shema davčnega vrtiljaka

2. država članica EU
Podjetje D
DDV 20%

vmesnik

DDV 20%

Podjetje B

Podjetje C

neplačujoči gospodarski
subjekt

posrednik
(zahteva vračilo DDV)

(ne plača obračunanega DDV)

DDV 0%

Podjetje A

DDV 0%

dobavitelj

1. država članica EU

Vir: Nepravilnosti, ugotovljene pri inšpekcijskem nadzoru (2007, str. 47)

Utaja tipa davčni vrtiljak poteka tako, da podjetje B (neplačujoči gospodarski subjekt)
obračuna DDV od prodaje, opravljene podjetju C (posrednik), vendar obračunanega DDV
ne plača. Za podjetjem B se kasneje izgubi vsaka sled. Podjetje C, ki opravi dobavo v
okviru EU podjetju A (dobavitelj) v prvi državi članici, si od nakupov opravljenih pri
podjetju B odbije vstopni DDV, ki ga podjetje B ni plačalo. Utajeni DDV je enak znesku, ki
ga podjetje C uveljavi kot vračilo vstopnega DDV (Revizijsko poročilo, 2008, str. 21).
Z namenom prekrivanja povezave med podjetjema B in C, torej neplačujočim subjektom
in posrednikom se v vrtiljaku kot vmesni člen pojavi subjekt D (vmesnik). Njegov izključni
namen je otežiti delo preiskovalcem, saj posluje skladno z zakonodajo o DDV. Kadar je v
vrtiljak vključen vsaj en vmesnik, je znesek davčne utaje enak izstopnemu DDV
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neplačujočega gospodarskega subjekta, ki ga ta ni plačal (Revizijsko poročilo, 2008, str.
21).
Podjetje A lahko znova opravi dobavo podjetju C (prek podjetja B in D ali drugih
vmesnikov v drugi državi članici). Tako se vzorec ponavlja v nedogled, kot tudi
primanjkljaj DDV, saj se ponavadi prodaja eno in isto blago. Ne glede na to, da se
podjetje A pojavi v prvi državi članici EU, primanjkljaj DDV dejansko nastane v drugi
državi članici, od koder je neplačujoči gospodarski subjekt (Revizijsko poročilo, 2008, str.
21-22).
Poleg davčnega vrtiljaka so najpogostejše oblike utaj DDV še (Škof, 1998, str. 15):
b) neregistriranje davčnih zavezancev
Davčni zavezanci katerih promet preseže mejo za registracijo DDV morajo pridobiti DDV
številko, vendar nekateri tega ne storijo. To pomeni, da takšni gospodarski subjekti
plačajo DDV od svojih nakupov, njihove prodaje pa niso obdavčene. Torej se njihova
dodana vrednost izogne davku, zaradi česar so v boljšem konkurenčnem položaju kot tisti,
ki davek plačujejo.
c) previsoko izkazovanje vstopnega DDV
Ena najpogostejših poti za izognitev plačila DDV je izkazovanje višjih zneskov vstopnega
DDV, kar pomeni višje vračilo DDV od dejanskega. Gre za izkazovanje višjih nakupov, kot
so bili opravljeni v resnici, predvsem s ponarejanjem faktur.
d) neregistrirani trgovinski nakupi
V tem primeru gre za kupovanje blaga od neregistriranega dobavitelja, na primer kmeta.
Ker transakcija ni nikjer registrirana, bo kupec lahko prodal blago brez zaračunanja DDV.
e) terjanje davka od neregistriranih davčnih zavezancev
Povračilo vstopnega DDV gospodarski subjekti lahko zahtevajo le, če je nakup opravljen
pri registriranem dobavitelju. V primeru, da gospodarski subjekt kupi blago pri
neregistriranem dobavitelju, pri tem pa se pretvarja, da ima nakupna faktura DDV številko
ali si jo celo izmisli, to pomeni utajo DDV.
f) prijava manjših vrednosti prodaje od dejanske
Najbolj običajen način utaje DDV je prijava manjših vrednosti prodaje od dejanske. Edina
nevarnost je, da kupec zahteva vračilo DDV, prodajalec pa računa ni vključil v svoj davčni
obračun.
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g) številne davčne stopnje
Zaradi številnih stopenj DDV ima davčna administracija več dela pri opravljanju s tem
davkom, kar pomeni tudi večjo možnost za napake in priložnost, da gospodarski subjekti
premišljeno nepravilno razvrstijo blago.
h) opustitev plačila davka za lastno porabo
Velikokrat se zgodi, da gospodarski subjekti blago iz svoje dejavnosti, ki so ga uporabili za
lastne potrebe ne evidentirajo in se s tem izognejo plačilu DDV.
i) ponarejanje izvoznih terjatev
Gospodarski subjekti, ki svoje blago izvažajo, terjajo povračilo vstopnega DDV. Da bi bil ta
čim višji, se poslužujejo ponarejanja izvoznih faktur.
j) lažni trgovci
Lažni trgovci so gospodarski subjekti, ki obstajajo samo kratek čas in ponarejajo izvozne
fakture. Na podlagi lažnih faktur terjajo povračilo vstopnega DDV za blago, s katerim se ni
nikoli trgovalo.
k) dogovor o neposredni menjavi blaga
Če obstaja tihi dogovor med kupcem in prodajalcem o izmenjavi dobrin ali storitev brez
plačila, in s tem tudi brez fakturnih zapisov, potem ni nikjer dokumentirane obveznosti za
plačilo DDV.
l) »kloniranje« DDV številke
»Kloniranje« DDV številke pomeni, da oseba, ki opravlja neko dejavnost in bi se morala
registrirati za DDV tega ne naredi, ampak uporabi DDV številko nekoga drugega. Oseba,
ki vzame DDV številko drugega davčnega zavezanca, ne predloži obračunov DDV, in ko
kupec od zavezanca s tujo DDV številko terja vračilo vstopnega DDV, mu davčni organ
zavrne njegovo vračilo. Na drugi strani davčni zavezanec, katerega DDV številka je bila
»klonirana«, dobi zahtevek za plačilo DDV, ki je bil zaračunan ob uporabi njegovih
podatkov (Prezelj, 2006, str. 12-13).
m) siva ekonomija
V sivo ekonomijo uvrščamo legalne in nelegalne gospodarske dejavnosti, ki so namerno
skrite, da se izognejo obdavčenju. Več o sivi ekonomije je napisano v poglavju Obseg sive
ekonomije po uvedbi davčno zanesljivih registrskih blagajn na strani 63.
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2.1.3 DAVČNI NADZOR
Utaje DDV se odkrivajo, preprečujejo in sankcionirajo z davčnim nadzorom, ki vključuje
(Zakon o davčnem postopku, 127. člen, ZDavP-2, Ur.l. RS, št. 117/2006):
- davčni nadzor davčnih obračunov pri davčnem organu,
- davčne preiskave in
- davčni inšpekcijski nadzor.
Davčni nadzor davčnih obračunov pri davčnem organu obsega:
- nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti predlaganja obračunov DDV in
- nadzor predloženih obračunov DDV.
Preverja se popolnost, pravočasnost, formalno, logično in računsko pravilnost obračunov
DDV ter zahtevkov za njegovo vračilo. Poleg tega davčni organi primerjajo podatke v
obračunih z listinami in podatki iz drugih virov ter z listinami in podatki v poslovnih knjigah
in drugih evidencah zavezanca (ZDavP-2, 129. člen). Ker se kontrola izvaja nad velikim
številom davčnih zavezancev, mora biti zagotovljena računalniška obdelava obračunov ter
medsebojna primerjava podatkov (Poročilo Davčne uprave Republike Slovenije o
pobiranju dajatev in boju proti davčnim utajam s predlogi ukrepov, 2010, str. 33).
Informacijski rešitvi, ki pripomoreta k učinkovitejši davčnem nadzoru obračunov DDV sta
informacijski sistema izmenjave informacij o davku na dodano vrednost, angleško Value
added tax Information Exchange System, (v nadaljevanju VIES) in Intrastat.
Za zgodnje odkrivanje utaj DDV so najpomembnejše davčne preiskave, saj z novimi
metodami in pristopi pri odkrivanju, lahko preiskovalci hitro, brez vednosti zavezanca,
zberejo kvalitativne podatke, informacije in dokumentacijo, ki dokazujejo utajo DDV.
Pomembno je tudi mednarodno sodelovanje, ki poteka s pomočjo informacijskih rešitev
kot sta VIES in European Carousel Network (v nadaljevanju Eurocanet) (Poročilo Davčne
uprave Republike Slovenije o pobiranju dajatev in boju proti davčnim utajam s predlogi
ukrepov, 2010, str. 36).
Z davčno inšpekcijo davčna uprava nadzoruje izpolnjevanje davčnih obveznosti, poleg
tega deluje tudi kot preventiva za preprečevanje nadaljnjih utaj DDV. Informacijska
rešitev, ki pomaga davčnim inšpektorjem so davčno zanesljive registrske blagajne, ki jih
nameravamo uvesti tudi v Sloveniji (Poročilo Davčne uprave Republike Slovenije o
pobiranju dajatev in boju proti davčnim utajam s predlogi ukrepov, 2010, str. 34).
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2.2 OCENA UTAJ DAVKA NA DODANO VREDNOST
Davčne utaje in zmote zmanjšujejo obseg prijavljenega, obračunanega in pobranega DDV.
Ker država ne pobere toliko DDV, kot bi ga v primeru, če do utajevanja ne bi prišlo, se
pojavi primanjkljaj DDV.
Slika 2: Glavni vzroki za nastanek primanjkljaja DDV

Zakonito
izmikanje
plačilu DDV
- izognitev
(upravičeno);
- zaobidenje
(neupravičeno).

Nezakonito
izmikanje
plačilu DDV

Napačno
obračunavanje
DDV

- davčni vrtiljak;

- zmote
(nenamerne).

- neregistriranje
za DDV;

Neplačilo DDV

- delno;
- v celoti.

- siva ekonomija;
- ostale utaje
(namerne).

PRIMANJKLJAJ DDV
Vir: Revizijsko poročilo (2008, str. 19)

Obseg primanjkljaja DDV se ocenjuje na podlagi dveh različnih metod, in sicer (Revizijsko
poročilo, 2008, str. 25):
- metode od zgoraj navzdol in
- metode od spodaj navzgor.
Metoda od zgoraj navzdol ocenjuje obseg primanjkljaja DDV kot razliko med teoretičnim
in obračunskim DDV. Teoretični DDV je izračunana vrednost DDV, ki bi jo država prejela,
če bi vsi davčni zavezanci obračunavali in plačevali DDV v skladu z veljavno zakonodajo.
Obračunski DDV je dejanska vrednost prejetega DDV in se od teoretičnega razlikuje zaradi
namernih ali nenamernih napak pri obračunih in plačilih DDV. Metoda od zgoraj navzdol
zagotavlja le skupno oceno primanjkljaja DDV in ne razkriva posameznih vzrokov
primanjkljaja, zato ne omogoča razvijanje strategij za boj proti utajam DDV (Revizijsko
poročilo, 2008, str. 25-26).
Metoda od spodaj navzgor je bolj zapletena in manj natančna od metode od zgoraj
navzdol. Njena prednost je predvsem v možnosti iskanja neposrednih vzrokov za nastanek
primanjkljaja DDV na posameznih področjih, torej predstavlja podlago za izdelavo strategij
za zmanjševanje primanjkljaja DDV v okviru posameznih področij. Metoda temelji na
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operativnih podatkih ter ostalih virih podatkov, s katerimi se ocenjuje obseg primanjkljaja
DDV na specifičnih področjih oziroma zaradi različnih vzrokov. V okviru te metode se
podatki zbirajo predvsem na podlagi anket potrošnikov, raziskav trga, statističnih analiz
podatkov ter modeliranja in prenosa vrednosti rezultatov nadzora davčnih zavezancev.
Metoda je torej skupek različnih analiz, ki pokažejo najpomembnejša tveganja, in
pristojnim organom omogočajo ustrezno ukrepanje (Revizijsko poročilo, 2008, str. 25-26).
Tabeli 1 in 2, ki sta predstavljeni v nadaljevanju prikazujeta ocene primanjkljaja DDV po
metodi od zgoraj navzdol, za obdobje od leta 2000 do 2006. Ocene je po naročilu
Evropske komisije pripravilo podjetje Reckon iz Londona, ki se ukvarja z analizami
podatkov. Pri izračunu ocen so si pomagali s podatki Evropskega statističnega urada (v
nadaljevanju Eurostat), kontaktirali pa so tudi nacionalne davčne uprave in statistične
urade, saj podatkov za države, ki so vstopile v EU po letu 2000 ni v poročilih Eurostata.
Tabela 1: Ocena primanjkljaja DDV v EU (v % glede na obračunski DDV) (2000-2006)
Leto
EU-25

2000
13%

2001
14%

2002
14%

2003
14%

2004
14%

2005
13%

2006
12%

Vir: Study to quantify and analyse the VAT gap in the EU-25 Member States (2009, str. 9)

Kot je razvidno iz tabele 1 je bil ocenjen primanjkljaj DDV med leti 2001 in 2004 v
preučevanih 25 državah EU konstanten in sicer 14% obračunskega DDV. Po letu 2004 se
je začel zniževati in sicer je iz 14% padel za 2 odstotni točki in je tako leta 2006 znašal
12%.
Tabela 2: Ocena primanjkljaja DDV v Sloveniji (2000-2006)

Teoretični DDV (v milijonih EUR)
Obračunski DDV (v milijonih EUR)
Primanjkljaj DDV (v milijonih EUR)
Primanjkljaj DDV (v % glede na
obračunski DDV)

2000
1.902
1.599
303

2001
2.055
1.718
337

16

16

Leto
2002 2003 2004 2005 2006
2.268 2.336 2.508 2.699 2.764
1.982 2.141 2.311 2.472 2.647
287
195
197
227
116
13

8

8

8

4

Vir: Study to quantify and analyse the VAT gap in the EU-25 Member States
(2009, str. 44)

Slovenija je imela leta 2006 ocenjen primanjkljaj DDV pod povprečjem EU, vendar vedno
ni bilo tako. Leta 2000 in 2001 je bila z 16% obračunskega DDV med državami, ki so
imele primanjkljaj nad povprečjem (tistega leta je bilo povprečje 13 oziroma 14%). Leta
2003 je iz predhodnih 13% primanjkljaj padel na 8%. 8% primanjkljaj glede na
obračunski DDV je imela Slovenija tudi naslednja 3 leta. Leta 2006 se je zmanjšal za
polovico torej na 4%.
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Ocenjen primanjkljaj DDV se znižuje tako na ravni EU, kot tudi Slovenije, vendar gre še
vedno za zelo visoke zneske. Na primer primanjkljaj DDV je leta 2006 v Sloveniji znašal
4% obračunskega DDV, kar je denarno gledano 116 milijonov evrov (v nadaljevanju
EUR), v vseh petindvajsetih državah EU skupaj pa 106,7 milijard EUR.
V Sloveniji redno ocenjevanje primanjkljaja DDV izvaja Statistični urad Republike Slovenije
(v nadaljevanju SURS) in sicer po metodi od zgoraj navzdol. SURS izračunava vrednost
utaj brez privolitve in s privolitvijo. Pri davčnih utajah brez privolitve kupec ne ve, da
prodajalec DDV ne bo nakazal davčnim organom, medtem ko so utaje s privolitvijo tiste,
pri katerih se kupec in prodajalec dogovorita o neplačilu davka (Revizijsko poročilo, 2008,
str. 31-32).
Tabela 3: Ocena primanjkljaja DDV v Sloveniji po oceni SURS (2002-2004)

Teoretični DDV (v milijonih EUR)
Utaje DDV brez privolitve (v milijonih EUR)
Utaje DDV s privolitvijo (v milijonih EUR)
Obračunski DDV (v milijonih EUR)
Primanjkljaj DDV (v milijonih EUR)
Primanjkljaj DDV (v % glede na obračunski DDV)

2002
2.020
24
14
1.981
39
1,9

Leto
2003
2.180
27
15
2.138
42
2

2004
2.353
31
10
2.312
41
1,8

Vir: Prirejeno po Revizijsko poročilo (2008, str. 32)

Po ocenah SURS-a se je v letih 2002 do 2004 primanjkljaj DDV v Sloveniji gibal okoli 2%
obračunskega DDV, kar za leto 2002 znašalo 39 milijonov EUR, za leto 2003, 42 milijonov
EUR in za leto 2004, 41 milijonov EUR. Kot je razvidno iz tabele 3, večino primanjkljaja
DDV predstavljajo utaje DDV brez privolitve, katerih vrednost se iz leta v leto povečuje.
Opazne so razlike v oceni primanjkljaja DDV, ki ga je naredilo podjetje Reckon in SURS.
Večji primanjkljaj je izračunalo podjetje Reckon, saj je uporabilo okoli 200 milijonov EUR
višji teoretični DDV. Ker so uporabil višji teoretični DDV in skoraj enak obračunski DDV,
kot SURS, je logična posledica, da se primanjkljaj DDV glede na obračunski DDV razlikuje
za 11 oziroma 8%.
Za potrebe izračuna primanjkljaja DDV, v postopku revizije o učinkovitosti pobiranja DDV,
sta podatke za leto 2006, Računskemu sodišču Republike Slovenije, posredovala Davčna
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) in Carinska uprava Republike Slovenije
(v nadaljevanju CURS), ki primanjkljaja sicer ne ocenjujeta.
Računsko sodišče je ocenilo primanjkljaj DDV z metodo od spodaj navzgor, na podlagi
prenosa vrednosti rezultatov davčnih inšpekcijskih nadzorov, ki jim ga je za leto 2006
posredoval DURS. DURS je posredoval podatke o višini dodatno obračunanega DDV
davčnih zavezancev, pri katerih je bil izveden davčni inšpekcijski nadzor. Leta 2006 je
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DURS opravil 331 davčnih inšpekcijskih nadzorov in pri vsakem davčnem zavezancu v
povprečju ugotovil 1.863 EUR dodatne obveznosti iz DDV. Če bi torej pri vseh davčnih
zavezancih, ki jih je bilo leta 2006 90.430, v povprečju ugotovili za 1.863 EUR dodatne
obveznosti, bi utajeni DDV znašal 168 milijonov EUR. DURS je tistega leta pobral 2.127
milijonov EUR DDV, torej je ocenjeni primanjkljaj DDV, za segment za katerega je
zadolžen DURS, znašal 7,3% potencialnih prihodkov iz DDV (Revizijsko poročilo, 2008,
str. 27-28).
Za leto 2006 je računsko sodišče ocenilo primanjkljaj DDV tudi za segment, ki ga pokriva
CURS. CURS je ugotovil, da je leta 2006 85,4% davčnih zavezancev, pri katerih je bila
opravljena naknadna kontrola, utajevalo DDV. V povprečju so utajili 2.859 EUR DDV.
Računsko sodišče je predpostavilo, da je 85,4% davčnih zavezancev, kar jih za leto 2006
predstavlja 5.536, v povprečju utajilo 2.859 EUR DDV. Ocenjeni primanjkljaj je znašal 16
milijonov EUR, kar pomeni 2,6% primanjkljaj DDV pobranega ob uvozu (Revizijsko
poročilo, 2008, str. 29).
S pomočjo podatkov DURS in CURS je Računsko sodišče izračunalo celoten primanjkljaj
DDV za leto 2006, ki je znašal 184 milijonov EUR oziroma 6,4% celotnih prihodkov iz
DDV. (Revizijsko poročilo, 2008, str. 33).
Po ocenah podjetja Reckon, je ocenjen primanjkljaj DDV leta 2006 v 25 državah EU v
povprečju znašal 12% obračunskega DDV. 16 držav je ocenjen primanjkljaj imelo pod
povprečjem, med njimi tudi Slovenija, ki je bila s 4% med državami z najmanjšim
primanjkljajem. Izrazito največji primanjkljaj sta imeli Slovaška (28%) in Grčija (30%).
Podatka, za Slovenijo, o ocenjenem primanjkljaju DDV, za leto 2006, sta različna ker je
Računsko sodišče pri izračunu uporabilo metodo od spodaj navzgor, podjetje Reckon pa
metodo od zgoraj navzdol.
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Tabela 4: Ocena primanjkljaja DDV v državah EU (2006)
Teoretični
DDV
Država
Luksemburg
Španija
Irska
Nizozemska
Švedska
Danska
Portugalska
Slovenija
Finska
Francija
Poljska
Estonija
Nemčija
Belgija
Malta
Avstrija
Združeno kraljestvo
Češka
Italija
Latvija
Litva
Madžarska
Slovaška
Grčija
EU-25

1.961
63.013
14.043
41.269
29.294
23.611
14.371
2.764
15.176
140.817
23.784
1.325
164.115
25.360
463
22.844
155.697
9.216
119.197
2.335
1.751
8.882
4.632
21.746
907.667

Obračunski
DDV
v milijonih EUR
1.941
61.595
13.802
39.888
28.487
22.560
13.757
2.647
14.418
131.017
22.127
1.215
147.150
22.569
410
19.735
128.721
7.541
92.860
1.826
1.374
6.813
11.749
15.183
800.955

Primanjkljaj
DDV

20
1.418
241
1.381
807
1.051
614
116
758
9.800
1.657
111
16.965
2.791
53
3.108
26.976
1.675
26.337
510
378
40.726
1.312
6.563
106.712

Primanjkljaj
DDV
v % glede na
obračunski DDV
1
2
2
3
3
4
4
4
5
7
7
8
10
11
11
14
17
18
22
22
22
23
28
30
12

Vir: Study to quantify and analyse the VAT gap in the EU-25 Member States (2009, str. 9)
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3 SISTEM IZMENJAVE INFORMACIJ O DAVKU NA DODANO
VREDNOST (VIES)

Z uvedbo enotnega trga znotraj EU, 1. januarja 1993, so bile odpravljene davčne carinske
kontrole na notranjih mejah. Istočasno je bil vzpostavljen tudi nov sistem DDV in sistem
njegovega nadzora pri trgovanju znotraj EU. Najpomembnejša korist vsega tega je
odprava administrativnih bremen podjetij, z odpravo okoli 60 milijonov carinskih
dokumentov na leto (VIES enquiries, 2011).
V okviru novega sistema DDV znotraj EU, je blago oproščeno plačila DDV v državi izvoznici
blaga, plačati pa ga mora uvoznik ob prihodu blaga v njegovo državo in sicer po davčni
stopnji, ki velja v državi uvoznici. Tako mora vsak davčni zavezanec, ki posluje z davčnim
zavezancem iz druge države članice preveriti ali ima njegova stranka veljavno DDV
številko. V nasprotnem primeru sodeluje pri utaji DDV, zaradi neveljavne ali »klonirane«
DDV številke njegove stranke, posledično pa tudi v utaji tipa davčni vrtiljak (VIES
enquiries, 2011).
Z namenom preprečevanja utaj DDV na podlagi stopnje 0%, je bila 27. januarja 1992
sprejeta Uredba sveta evropske gospodarske skupnosti št. 218/92, s katero je bil
vzpostavljen sistem upravnega sodelovanja med državami članicami EU imenovan
informacijski sistem izmenjave informacij o DDV, angleško Value added tax Information
Exchange System - VIES (VIES and Intrastat, 2007, str. 4).
VIES je elektronsko omrežje za posredovanje informacij o veljavnosti DDV številk
gospodarskih subjektov, registriranih v državah članicah EU ter informacij v zvezi z
dobavami znotraj EU. S 1. januarjem 1993 je VIES nadomestil, takrat odpravljene,
carinske formalnosti in preglede. Nacionalne davčne uprave, točneje centralni urad za
zvezo v posamezni državi članici, mora zbrati podatke o registraciji za DDV in jih vnesti v
nacionalne elektronske zbirke podatkov, do katerih imajo dostop tudi ostale države članice
EU (Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano
vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 4).
Sistem VIES je sestavljen iz sklopa štirih podsistemov in sicer (Specification, development,
maintenance and support of trans-European IT services in the areas of taxation and
excise, 2006, str. 30):
- sistem, ki omogoča izmenjavo informacij prek elektronske zbirke podatkov je
namenjen izmenjavi podatkov, ki se nanašajo na registracijo za DDV in prihodkov
od prodaje;
- VIES dostopen na svetovnem spletu omogoča pridobitev omejenih podatkov, v
zvezi z registracijo za DDV preko svetovnega spleta, točneje na spletni strani
Evropske komisije;
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-

sistem za izmenjavo obrazcev omogoča upravno sodelovanje z izmenjavo
elektronskih obrazcev s področja posrednega obdavčenja in izterjave terjatev;
sistem, ki omogoča upravljanje z DDV za elektronske storitve, pri čemer gre za
zbiranje in razdeljevanje DDV, povezanega z elektronskimi storitvami opravljenimi
s strani gospodarskega subjekta, ki ni registriran za DDV v EU, osebi v EU, ki ni
davčni zavezanec.

3.1
SISTEM,
KI
OMOGOČA
IZMENJAVO
ELEKTRONSKE ZBIRKE PODATKOV

INFORMACIJ

PREK

Pravno podlago za izmenjavo informacij o neposrednih davkih, med katere spada tudi
DDV, je postavila Direktiva Sveta 77/799/EGS, po kateri se izmenjava lahko opravi:
- avtomatično – pristojni organi držav članic EU si informacije izmenjujejo brez
predhodnega zahtevka (Direktiva Sveta 77/799/EGS, 3. člen, Ur. list EU, L 336);
- spontano – v primeru, če je informacija pomembna za drugo državo članico, jo
pristojni organ, brez predhodne zahteve, lahko pošlje pristojnemu organu v drugo
državo članico (Direktiva Sveta 77/799/EGS, 4. člen);
- na zahtevo – šele, ko pristojni organ izčrpa vse možnosti pridobitve informacije v
lastni državi, lahko pošlje zahtevo za pridobitev informacije pristojnemu organu v
drugo državo članico; v zahtevku mora biti eksplicitno navedeno katero informacijo
je treba posredovati (Direktiva Sveta 77/799/EGS, 2. člen).
Vse zgoraj naštete načine izmenjave informacij omogoča podsistem VIES, ki se prek
elektronske zbirke podatkov uporablja za nadzor transakcij znotraj EU in z njimi
povezanim DDV. Nadzorni mehanizem temelji na (Specification, development,
maintenance and support of trans-European IT services in the areas of taxation and
excise, 2006, str. 31):
- DDV številki; poleg nje je na voljo tudi ime, naslov, datum izdaje in prenehanja
veljavnosti DDV številke ter celotna zgodovina podatkov davčnega zavezanca;
- podatkih o prihodkih od prodaje znotraj EU; to so zneski transakcij po
posameznem davčnem zavezancu, ki so zbrani na podlagi rekapitulacijskih poročil;
- popravkih podatkov.
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Tabela 5: Tehnične značilnosti sistema, ki omogoča izmenjavo informacij prek
elektronske zbirke podatkov
Format komuniciranja

CSV (Comma-Separated Values)
- uporablja se za premikanje tabel med različnimi programi

Model komuniciranja

- poizvedba/odgovor;
- datagram (strežnik pošlje informacije odjemalcu in ne
preveri če je odjemalec informacije dobil)

Infrastruktura
komuniciranja

CCN/CSI (Common Communication Network and Common
System Interface)
- zaprto in zavarovano omrežje Evropske komisije za
izmenjavo informacij med nacionalnimi carinskimi in davčnimi
upravami

Vir: Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in the
areas of taxation and excise (2006, str. 60)

Za mednarodno sodelovanje davčnih uprav in s tem tudi izmenjavo informacij, je v
posamezni državi članici EU, zadolžen oddelek za mednarodno izmenjavo informacij,
angleško Central Liaison Office (v nadaljevanju CLO). V Sloveniji je CLO organiziran v
okviru Davčne uprave Republike Slovenije, točneje Generalnega davčnega urada
(Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah, 2011).
Naloge CLO niso natančno opredeljene, zato vsaka država članica sama določi naloge, ki
naj bi jih CLO opravljal. V večini držav je CLO zadolžen za (Obisk centra za izmenjavo
podatkov med državami članicami Evropske zveze, 2001, str. 3-5):
- sprejemanje zahtevkov za posredovanje informacij v drugo državo članico EU;
- upravljanje z nacionalno VIES bazo podatkov, kar vključuje: hranjenje podatkov
davčnih zavezancev (ime, naslov, DDV številka, datum pridobitve in morebitno
prenehanja veljavnosti DDV številke), omogočanje dostopa do podatkov, ki so v
sistemu VIES, nudenje potrditvenega postopka, s katerim se preveri veljavnost
DDV številke tujega davčnega zavezanca;
- sprejemanje rekapitulacijskih poročil, ki jih je potrebno vnesti v VIES bazo
podatkov;
- posredovanje podatkov preko sistema VIES na 1. in 2. nivoju CLO-jem iz drugih
držav članic, ki poteka avtomatsko;
- podatki na 1. nivoju (country level) so podatki o dobavah, ki so jih davčni
zavezanci opravili v določeno državo članico;
- podatki na 2. nivoju (trader level) so podatki o dobavah davčnih
zavezancev, ki so jih opravili točno določenemu davčnemu zavezancu v
drugo državo članico;
- posredovanje podatkov preko sistema VIES na 3. nivoju (mutual assistence level)
za katere je obvezna predložitev zahtevka za informacijo CLO-ja iz druge države
članice EU. Zahtevek se lahko nanaša na:
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identifikacijo davčnega zavezanca;
pojasnjevanje zunanjetrgovinske transakcije;
naročilo, plačilo ali transport blaga;
posebne sheme (rabljeno blago, nova prevozna sredstva, kataloška
prodaja, itd.).
V tretji nivo izmenjave informacij spada tudi spontana izmenjava informacij.
-

Vsaka država članica EU mora omogočiti CLO-jem iz drugih držav članic avtomatičen
dostop do informacij na 1. in 2. nivoju, ki jih ima shranjene v nacionalni VIES bazi
podatkov. Podatki, ki so na voljo so (Uredba sveta evropske skupnosti št. 904/2010, 21.
člen, Ur. list EU, L 268/1):
- DDV številke, ki jih je izdala država prejemnica informacij;
- DDV številke dobaviteljev, registriranih za DDV v državi posrednici informacij, ki so
opravili dobavo blaga ali opravili storitev osebam, ki imajo DDV številko države
prejemnice informacij;
- celotna vrednost vseh dobav in opravljenih storitev znotraj EU, ki so jih opravili
dobavitelji, z DDV številko države posrednice informacij, vsem osebam registriranih
za DDV v državi prejemnici informacij;
- celotna vrednost dobave blaga in opravljenih storitev vsakega dobavitelja, z DDV
številko države posrednice informacij, vsaki osebi registrirani za DDV v državi
prejemnici informacij;
- celotna vrednost dobave blaga in opravljenih storitev vsakega dobavitelja, z DDV
številko države posrednice informacij, vsaki osebi, ki ima DDV številko katerekoli
države članice EU, vendar samo v primeru preiskave domnevne goljufije.
Tabela 6 prikazuje število izmenjanih informacij prek podsistema VIES, ki so si jih, v letih
od 2004 do 2006, medsebojno izmenjali CLO-ji iz posameznih držav EU. Število
izmenjanih informacij, prek elektronske zbirke podatkov, se iz leta v leto povečuje.
Drastična razlika v številu izmenjanih informacij (povečanje za 64,2%) med letom 2004 in
2005 je posledica vstopa novih članic v EU. Leta 2006, glede na leto 2005, se je
izmenjava informacij povečala za 8,7%.
Tabela 6: Število izmenjanih informacij s pomočjo sistema, ki omogoča izmenjavo
informacij prek elektronske zbirke podatkov (2004-2006)

Število izmenjanih informacij (v milijonih)

2004
87,7

Leto
2005
144

2006
156,6

Vir: Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in the
areas of taxation and excise (2006, str. 127)

Povečanje števila izmenjanih informacij potrjuje tudi tabela 7, ki prikazuje število
avtomatično (brez predhodnega zahtevka) poslanih in prejetih informacij slovenskega
CLO, za obdobje od leta 2005 od 2007. Slovenski CLO je več informacij prejel, kot poslal,
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izjema je le leto 2006. Izmenjane informacije so se nanašale na vračilo DDV, veljavnost
DDV številke, potencialne neplačujoče subjekte in neplačujoče subjekte.
Število avtomatično poslanih informacij se je skozi obravnavano obdobje povečevalo. Leta
2006 so poslali več kot trikrat več informacij kot leta 2005, leta 2007 pa se je število
poslanih informacij, glede na predhodno leto, povečalo za 73%. Največji delež so
predstavljale informacije o vračilu DDV in sicer med 82 in 96%. Z leti se je povečeval tudi
delež števila informacij o neplačujočih subjektih in potencialnih neplačujočih subjektih.
Prav tako je strmo raslo število avtomatično prejetih informacij. Leta 2006 je slovenski
CLO prejel 67% več informacij kot leta 2005. Njihovo število se je leta 2007, glede na leto
2006, več kot štirikrat povečalo. Leta 2005 so prejeli le informacije o vračilu DDV, dve leti
kasneje, torej leta 2007, pa so informacije o vračilu DDV predstavljale manj kot polovico
vseh prejetih sporočil, medtem ko so informacije o neplačujočih subjektih prestavljale
51%.
Tabela 7: Število avtomatično poslanih in prejetih informacij slovenskega CLO
(2005-2007)

2005
Število poslanih informacij
- o vračilu DDV
- o veljavnosti DDV številke
- o potencialnem neplačujočem subjektu
- o neplačujočem subjektu
Število prejetih informacij
- o vračilu DDV
- o veljavnosti DDV številke
- o potencialnem neplačujočem subjektu
- o neplačujočem subjektu

Leto
2006

2007

691
145
/
/
836

2.854
55
16
22
2.947

3.672
97
182
72
4.023

1.658
/
/
/
1.658

2.138
55
/
276
2.469

5.361
63
/
5.702
11.126

Vir: United Against VAT Fraud? Practical Aspect of Coorporation Between Member States and EU
institution – Slovenian Perspective (2008, str. 19-20)

Povečanje števila poslanih, kot tudi prejetih informacij, kaže na vedno večje posvečanje
pozornosti davčnih uprav preprečevanju oziroma odkrivanju utaj DDV. Predvsem
vzpodbudno je videti povečanje števila izmenjanih informacij o neplačujočih subjektih.
Tabela 8 prikazuje število poslanih in prejetih zahtevkov za posredovanje informacij
slovenskega CLO. Število poslanih zahtevkov je bilo v prvih letih vstopa Slovenije v EU
večje, kot prejetih. Leta 2005 je slovenski CLO poslal 203 zahtevke za pridobitev
informacije, medtem ko so CLO-ji iz drugih držav članic EU slovenskemu CLO-ju poslali le
89 zahtevkov. Nič boljše ni bilo razmerje leta 2006, ko je slovenski CLO poslal 362
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zahtevkov za posredovanje informacije, na njih pa je bilo naslovljenih le 115. Leta 2007 se
je število poslanih zahtevkov zmanjšalo, istočasno pa se je povečalo število prejetih. Tako
je bilo tistega leta razmerje med poslanimi in prejetimi zahtevki 5,7% v korist slednjih.
Tako lahko predvidevamo, da je danes slovenski CLO v enaki meri pošiljatelj, kot tudi
prejemnik zahtevkov za informacije, ki jih zagotavlja sistem VIES.
Največ prejetih zahtevkov za posredovanje informacij v proučevanem obdobju, torej leta
2005, 2006 in 2007, je slovenski CLO prejel iz Madžarske, skupaj 173, sledila ji je Nemčija
z 160 zahtevki, ter Italija z 48. Slovenski CLO je največ zahtevkov naslovil na nemški CLO
in sicer 467, v Italijo je poslal 130 zahtevkov in v Avstrijo 59. To so tudi države v katere
največ izvozimo in uvozimo.
Tabela 8: Število prejetih in poslanih zahtevkov za posredovanje informacije
slovenskega CLO (2005-2007)

Država
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Nemčija
Danska
Estonija
Grčija
Španija
Finska
Francija
Združeno kraljestvo
Madžarska
Irska
Italija
Litva
Luksemburg
Latvija
Malta
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Švedska
Slovaška
SKUPAJ

Število prejetih zahtevkov Število poslanih zahtevkov
2005
2006
2007
2005
2006
2007
1
3
6
11
28
20
3
3
7
4
29
10
2
2
3
10
6
2
1
27
42
91
148
193
126
2
1
1
1
1
2
6
1
1
2
5
1
1
3
1
4
8
41
35
97
2
7
13
2
1
1
3
12
33
17
65
48
1
2
2
5
2
2
1
1

1

2
2
89

4
1
1
2
7
260

2
115

11
1

11

1

1

203

362

5

11
246

Vir: United Against VAT Fraud? Practical Aspect of Coorporation Between Member States and EU
institution – Slovenian Perspective (2008, str. 16)
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Evropsko računsko sodišče je leta 2006 naredilo revizijo o upravnem sodelovanju, med
državami članicami EU, na področju DDV. Revizija je pokazala, da informacije izmenjane s
pomočjo sisteme VIES pomagajo pri pravilni odmeri DDV ter pri preprečevanju in
odkrivanju utaj, vendar pozna razpoložljivost in nezanesljivost informacij v sistemu VIES
zmanjšuje odkritje še večjega števila utaj. Računsko sodišče je ocenilo, da se nekatere
države, za izmenjavo informacij, premalo poslužujejo sistema VIES. Poleg tega odgovorov
na zahtevane informacije države ne posredujejo v predpisanem roku, ki je 90 dni.
Obstajajo tudi razlike med številom zahtevkov, ki naj bi jih po svojih navedbah prejela
država članica in številom zahtevkov, za katere druga država članica trdi, da jih je prejela
(Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano
vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 5).
Torej za zmanjšanje števila utaj DDV je ključna pravočasnost odgovora na zahtevano
informacijo. Le tako se lahko hitro odkrije gospodarske subjekte, ki utajujejo DDV, ter
oteži skrivanje dobičkov od utaj. Čeprav je rok za posredovanje zahtevanih informacij 90
ali 30 dni (v primeru, da CLO informacije že poseduje), statistični podatki za leto 2006
kažejo, da je bilo kar 50% odgovorov poznih. Tabela 9 prikazuje pozne odgovore na
zahtevane informacije po posameznih državah članicah EU za leto 2005 in 2006. Leta
2005 jih je bilo skupno poznih 42% odgovorov, leta 2006 50% (Posebno poročilo št.
8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost z odgovori
Komisije, 2008, str. 9).
Do poznih odgovorov prihaja v vseh državah članicah. V predpisanem roku, torej 90 dni,
sta leta 2006, na 90% zahtevkov, odgovorili le Litva in Slovenija, kar osem držav (Češka,
Danska, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska) je na več kot
50% zahtevkov odgovorilo pozno. Računsko sodišče je ugotovilo, da so številni zahtevki
za informacije neodgovorjeni že nekaj let. V Italiji so leta 2006 imeli 182 neodgovorjenih
zahtevkov iz leta 2004, v Združenem kraljestvu pa leta 2006 še vedno niso odgovorili na
121 zahtevkov iz leta 2003 in 2004. Razlogi za počasnost odgovorov so: neprednostna
obravnava, neustrezno uporabljanje obrazcev za zahtevo informacije, jezikovne težave in
slaba organiziranost CLO-jev (Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na
področju davka na dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 9-11).
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Tabela 9: Pozni odgovori na zahtevane informacije po državah članicah EU
(2005-2006)

Država
Belgija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija
Grčija
Španija
Francija
Irska
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Združeno kraljestvo
SKUPAJ

Število prejetih
zahtevkov po
navedbah držav
članic prosilk
2005
2006
1.471
1.610
409
639
679
832
6.255
6.929
132
203
213
318
2.837
3.225
2.138
2.380
237
319
2.802
2.963
139
285
144
403
192
166
456
576
283
537
12
29
2.143
2.588
885
1.092
588
772
506
514
96
118
316
509
179
177
395
416
2.242
1.781
25.749 29.381

Pozni odgovori
po navedbah
držav članic
prosilk
2005
2006
537
604
54
347
282
511
2.707
3.195
16
44
103
138
1.515
2.028
917
1.308
96
158
1.786
1.924
40
119
13
122
13
18
123
306
82
193
4
12
1.171
1.597
145
289
80
308
288
404
9
15
40
129
25
44
118
109
526
643
10.690 14.565

% poznih
odgovorov
2005
36,5
13,2
41,5
43,3
12,1
48,4
53,4
42,9
40,5
63,7
28,8
9,0
6,8
27,0
29,0
33,3
54,6
16,4
13,6
56,9
9,4
12,7
14,0
29,9
23,5
41,5

2006
37,5
54,3
61,4
46,1
21,7
43,4
62,9
55,0
49,5
64,9
41,8
30,3
10,8
53,1
35,9
41,4
61,7
26,5
39,9
78,6
12,7
25,3
24,9
26,2
36,1
49,6

Vir: Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost z
odgovori Komisije (2008, str. 10)

Poleg pravočasnosti odgovorov na zahtevano informacijo je za preprečevanje utaj DDV
pomembna tudi kakovost odgovorov. 34% odgovorov, ki jih je leta 2006 prejel francoski
CLO je razkrilo ali potrdilo obstoj utaje DDV v Franciji ali drugi državi članici EU. Slovenski
CLO je leta 2005 dobil 89 zahtevkov za upravno poizvedbo, od tega jih je 21 pripomoglo k
dodatno pobranem DDV v skupni vrednosti približno 1,5 milijona EUR. Torej je bilo
uporabnih 24% izmenjanih informacij. S pomočjo 713 izmenjav informacij na zahtevo, je
poljski CLO leta 2006 odkril 64 primerov utaj DDV, kar predstavlja le 9% uporabnih
informacij (Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na
dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 13).
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3.1.1 PREVERJANJE VELJAVNOSTI IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA DAVEK NA
DODANO VREDNOST
Za preveritev katerekoli DDV številke, v smislu ali je številka veljavna oziroma ali se ujema
z določenim imenom in/ali naslovom, je potrebno preko telefona, elektronske pošte ali
telefaksa podati zahtevo na nacionalni CLO. Ta pošlje poizvedbo preko Common
Communication Network and Common System Interface (skupno komunikacijsko omrežje
in skupen sistemski vmesnik) (v nadaljevanju CCN/CSI omrežje), ki avtomatično
posreduje zahtevo naprej CLO-ju v državo iz katere je gospodarski subjekt čigar DDV
številka se preverja. DDV številko preverijo v svoji VIES bazi podatkov in odgovor pošljejo
nazaj po isti poti kot je prišla zahteva za poizvedbo (Specification, development,
maintenance and support of trans-European IT services in the areas of taxation and
excise, 2006, str. 31).
Možni
-

odgovori so (VIES enquiries, 2011):
da, veljavna DDV številka;
ne, neveljavna DDV številka;
da, DDV številka je povezana z imenom/naslovom;
ne, DDV številka ni povezana z imenom/naslovom.

3.1.2 BELEŽENJE DOBAV ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE

3.1.2.1 Rekapitulacijsko poročilo
Gospodarski subjekti, ki so identificirani za DDV in poslujejo z gospodarskimi subjekti iz
drugih držav članic EU, ki so prav tako identificirani za DDV, morajo davčnemu organu
predložiti rekapitulacijska poročila. Rekapitulacijsko poročilo je zbirno poročilo o dobavah
blaga in opravljenih storitvah gospodarskim subjektom iz drugih držav članic EU, ki
pokrivajo koledarska četrtletja in jih je potrebno čim prej vnesti v sistem VIES oziroma
najpozneje v treh mesecih po koledarskem četrtletju, na katerega se nanašajo. To
pomeni, da se lahko zgodi, do so podatki iz pravočasno predloženih poročil v sistemu VIES
na voljo skoraj šest mesecev pozneje. Ravno zato vse več držav članic zbira informacije o
dobavah znotraj EU vsak mesec, med njimi tudi Slovenija (Posebno poročilo št. 8/2007 o
upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008,
str. 14).
Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do 20. dne
naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (na primer za davčno obdobje januar
2012 jih predloži do 20. februarja 2012). V Sloveniji davčni zavezanci predložijo
rekapitulacijsko poročilo davčnemu organu na Obrazcu RP-O v elektronski obliki prek
sistema eDavki (Obrazec PR-O: rekapitulacijsko poročilo, 2011).
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Slika 3: Primer izpolnjenega rekapitulacijskega poročila na Obrazcu RP-O

Vir: Informator - novosti in nasveti za delo s programskim paketom Birokrat (2011, str. 3),
Rekapitulacijsko poročilo (2010, str. 1)

Slika 3 prikazuje izpolnjeno rekapitulacijsko poročilo. V prvi dve polji, A1 in A2, se vpiše
DDV številka prejemnika sestavljena iz kode države z dvema črkama, kateri sledi številka
za DDV, ki jo, odvisno od države, sestavlja do dvanajst znakov. Veljavni znaki so številke
od 0 do 9 in črke od A do Z. Pomembno je, da se dobavitelj blaga ali storitve prepriča, ali
je DDV številka, na katero se sklicuje prejemnik blaga ali storitve, veljavna (Navodila za
izpolnitev rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 3).
Če DDV številka ni veljavna, se mora dobavitelj povezati s prejemnikom in ga prositi za
obrazložitev. Če prejemnik ne navede veljavne DDV številke, niso izpolnjeni pogoji za
oprostitev plačila DDV, zaradi izvoza v drugo državo članico EU, niti pogoji za uporabo
splošnega pravila za določitev kraja opravljanja storitev med davčnimi zavezanci EU, ki je
po sedežu prejemnika storitve. To pomeni, da se dobava blaga obravnava in obdavči kot
domača dobava, storitev pa obdavči po sedežu izvajalca storitve. Takšne dobave blaga in
storitev se ne vpisujejo v rekapitulacijsko poročilo (Navodila za izpolnitev
rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 5).
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Pri tristranskem poslu se v polje A1 in A2 vpiše koda države in DDV številka prejemnika
blaga ali storitev. Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije gospodarski
subjekti, identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici EU (na primer Italija,
Slovenija, Avstrija). Dobavitelj blaga v prvi državi članici (Italiji), izda račun za dobavo
blaga znotraj EU prejemniku blaga v drugi državi članici (Sloveniji), za blago, ki se
neposredno odpelje prejemniku blaga, v tretjo državo članico (Avstrijo). Kot tristranska
dobava blaga v navedeni verigi se šteje le dobava, ki jo opravi drugi v verigi (v našem
primeru Slovenija), tretjemu v verigi (torej Avstriji) (Navodila za izpolnitev
rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 3).
V polje A3 se vpisuje skupna vrednost dobav blaga znotraj EU po posameznem
prejemniku blaga v obdobju poročanja. V primeru tristranskega posla se vpiše skupna
vrednost dobav blaga znotraj EU po posameznem prejemniku blaga (izpolni prvi v verigi).
V to polje se tako vpiše vrednost oproščene dobave blaga znotraj EU, če je opravljena
kupcu z DDV številko v drugi državi članici. Pri tristranskih poslih se vpiše vrednost
oproščene dobave blaga znotraj EU z listine, ki jo dobavitelj blaga v tristranskem poslu
izda prejemniku (Navodila za izpolnitev rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 3).
Polje A4 je namenjeno vpisovanju skupne vrednosti oproščenih dobav v drugo državo
članico EU, po posameznem prejemniku. Torej se DDV za blago uvoženo iz držav, ki niso
članice EU in sproščeno v prost promet na ozemlju EU, na podlagi oprostitve obračuna v
državi članici EU, ki je prejemnica blaga in ne v državi v katero je bilo blago uvoženo v EU
(Navodila za izpolnitev rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 3).
Polje A5 izpolni davčni zavezanec, ki je pri tristranskem poslu znotraj EU drugi v verigi. V
polje se vpiše skupna vrednost blaga po posameznem prejemniku blaga v tristranskem
poslu v obdobju poročanja. V polje A6 pa se vpisuje skupna vrednost opravljenih storitev
znotraj EU po posameznem prejemniku storitve v obdobju poročanja (Navodila za
izpolnitev rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 3).
Poleg podatkov o dobavah blaga in storitvah, se lahko v Obrazec RP-O vpišejo tudi
popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja. In sicer (Navodila za izpolnitev
rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 4):
- če je vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja napačna ali dobave sploh
ni bilo;
- če se popravlja DDV številka prejemnika blaga ali storitve.
Vrhovna revizijska urada Češke in Slovaške sta vzporedno opravila revizijo
rekapitulacijskih poročil. Ugotovili so razlike v poročanju med vrednostmi blaga, ki so jih
sporočili iz drugih držav članic EU in vrednostmi pridobitev, ki so jih sporočili davčni
zavezanci iz Češke in Slovaške. Razhajanja so, med drugim nastala, zaradi različnih metod
sporočanja podatkov o dobavah in pridobitvah znotraj EU (Posebno poročilo št. 8/2007 o
upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008,
str. 14).
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Nekatere države so poleg rekapitulacijskih poročil o dobavah, uvedle tudi rekapitulacijska
poročila o pridobitvah znotraj EU, ki izboljšajo možnost pregledov in olajšajo odkrivanje
poskusov goljufije. Zaenkrat je v sistem VIES obvezen le vnos rekapitulacijskih poročil o
dobavah blaga in storitvah (Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na
področju davka na dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 15).

3.1.2.2 Ugotavljanje napak v obračunih davka na dodano vrednost s pomočjo
sistema VIES
Davčna uprava, točneje CLO v posamezni državi članici, je zadolžen za vnos in preveritev
podatkov iz rekapitulacijskih poročil, ter naknadno popravo podatkov za pretekla obdobja
v sistemu VIES. Preverja se točnost podatkov (predvsem veljavnost DDV številke) in
njihovo ujemanje s podatki na obračunu DDV. Če se podatki iz rekapitulacijskih poročil ne
ujemajo s tistimi, ki so navedeni v obračunu DDV, morajo gospodarski subjekti naknadno
popraviti obračun DDV (Intra-Community VAT Fraud, 2009, str. 61).
Če gospodarski subjekt iz 1. države članice EU nabavi blago od gospodarskega subjekta iz
2. države članice, mora gospodarski subjekt iz 2. države članice, kot dobavitelj blaga, svoji
davčni upravi predložiti rekapitulacijsko poročilo, ki ga le ta vnese v sistem VIES. Ko
gospodarski subjekt iz 1. države članice odda obračun DDV, njegova davčna uprava s
pomočjo sistema VIES preveri znesek nabav znotraj EU. Davčna uprava preveri, če se
znesek nabave v obračunu DDV ujema z zneskom, ki ga je kot znesek o dobavi navedel
gospodarski subjekt iz 2. države članice v svojem rekapitulacijskem poročilu.
Davčna uprava torej s pomočjo sistema VIES dobi podatke, ki so jih v svojih
rekapitulacijskih poročilih navedli tuji davčni zavezanci. Najpomembnejši podatki so
znesek nabav, ki naj bi jih, glede na rekapitulacijska poročila tujih davčnih zavezancev,
znotraj EU opravili domači davčni zavezanci. Davčna uprava podatke o dobavi iz tujih
rekapitulacijskih poročil primerja s podatki o nabavah, ki so jih v svojih obračunih DDV
navedli davčni zavezanci. Na ta način ugotovijo ali je davčni zavezanec prijavil vse nabave
in s tem posledično tudi DDV (Obisk centra za izmenjavo podatkov med državami
članicami Evropske zveze, 2001, str. 7).
Seveda gre pri vsem tem za računalniško obdelavo podatkov. Davčna uprava dobi
računalniške izpise o neujemanju podatkov, ki služijo kot podlaga za ugotavljanje
nepravilnosti. Problem se pojavi, ker se v podatkih iz sistema VIES pojavljajo napake, ki
so lahko tudi nenamerne. Napako v poročanju lahko naredi davčni zavezanec (domač ali
tuji) ali davčna uprava (domača ali tuja) (Obisk centra za izmenjavo podatkov med
državami članicami Evropske zveze, 2001, str. 7).
Zaradi napak v poročanju, neujemanje podatkov ne pomeni nujno davčno utajo DDV. V
sistem so zato uvedli filtre in določene tolerance, s pomočjo katerih iz množice podatkov,
ki se ne ujemajo, izberejo tiste, ki jih podrobneje pregledajo. Torej, če je neujemanje
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podatkov v absolutnem ali relativnem znesku manjše od vnaprej določenega zneska,
nadaljnje preiskave ne izvedejo. Davčna uprava naredi le zaznamek pri davčnem
zavezancu, ki lahko vpliva na možnost inšpekcijskega pregleda (Obisk centra za izmenjavo
podatkov med državami članicami Evropske zveze, 2001, str. 7).

3.1.2.3 Revizija Evropskega računskega sodišča
Evropsko računsko sodišče je leta 2009 naredilo revizijo carinskega postopka 42, ki se
uporablja za oprostitev plačila DDV, kadar je blago uvoženo iz države, ki ni članica EU, in
njen končni cilj ni država članica EU, ki je blago uvozila temveč druga država članica
(država namembnosti blaga). V tem postopku namreč obstaja tveganje, da bo blago
ostalo v državi uvoza brez plačila DDV ali da bo blago porabljeno v namembni državi
članici brez obračunanega DDV (Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo
carinskega postopka 42 preprečujejo in ugotavljajo utaje DDV?, 2011, str. 9).
Računsko sodišče je izračunalo, da je bilo leta 2009 v revidiranih državah EU, na podlagi
carinskega postopka 42, utajenega približno 2.200 milijonov EUR DDV. 1.800 milijonov
EUR je bilo utajenih v sedmih državah uvoznicah blaga (Belgija, Danska, Španija, Francija,
Avstrija, Slovenija, Švedska), kar predstavlja 29% DDV, ki bi ga teoretično odmerili na
davčno osnovo vsega uvoza, ki je bil leta 2009 opravljen po carinskem postopku 42. V
enaindvajsetih državah (Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Irska, Španija,
Francija, Italija, Litva, Madžarska, Malta, Nizozemska, Romunija, Avstrija, Poljska,
Portugalska, Slovaška, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo), v katere je bilo blago
namenjeno, pa je bilo utajenih 400 milijonov EUR (Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s
kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in ugotavljajo utaje DDV?, 2011, str. 22).
Računsko sodišče je v vsaki revidirani državi (Belgija, Danska, Španija, Francija, Avstrija,
Slovenija, Švedska) naključno izbralo vsaj 30 primerov uvoza (skupaj 219) in preverilo, če
je bil za blago, v enaindvajsetih namembnih državah EU, obračunan DDV (Posebno
poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in ugotavljajo
utaje DDV?, 2011, str. 12).
Tabela 10 podrobneje predstavlja vzroke za utaje DDV v primerih carinskega postopka 42
in sicer: veljavnost DDV številke uvoznika in končnega prejemnika blaga, popolnost
rekapitulacijskih poročil in ali je bilo blago prepeljano v državo namembnosti blaga.
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ne
11%

ne
53%

da

ne
7%

da

ne
3%
ne
7%

ne
59%

ne
3%

da

da

da

da

da

ne
43%

ne
10%

ne
8%
ne
5%
ne
32%

ne
3%

ne
40%

ne
16%

SKUPAJ

da

ne
18%
ne
24%

ne
7%
ne
3%
ne
93%

Švedska

da

Slovenija

Francija

ne
50%

da

Avstrija

Španija

da

Belgija
Veljavnost DDV številke
uvoznika
Veljavnost DDV številke
končnega prejemnika
Popolnost
rekapitulacijskega poročila
Obstoj dokazov, da je bilo
blago prepeljano v državo
namembnosti

Danska

Tabela 10: Rezultati revizije Evropskega računskega sodišča (2009)

Vir: Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in
ugotavljajo utaje DDV? (2011, str. 35)

V primeru, da DDV številke, ki so navedene v rekapitulacijskem poročilu niso veljavne,
sistem VIES informacij o teh transakcijah ne sprejme. Posledično davčni organi v
namembni državi ne dobijo informacij o uvozu v njihovo državo (Posebno poročilo št.
13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in ugotavljajo utaje
DDV?, 2011, str. 17). V proučenem vzorcu je bilo neveljavnih 8% DDV številk uvoznikov.
Ti primeri uvoza so bili izvedeni v Španiji in Avstriji. DDV številka končnega prejemnika ni
bila veljavna v rekapitulacijskih poročilih, ki so jih izpolnili v Belgiji, na Danskem, v Franciji
in Avstriji, kar predstavlja 5% vzorca. V kar 32% rekapitulacijska poročila niso bila
popolno izpolnjena. Najslabše so jih izpolnili v Avstriji, Španiji in Sloveniji.
Oprostitev DDV pri dobavi blaga znotraj EU velja šele, ko uvoznik dokaže, da je blago
fizično zapustilo državo uvoza (Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega
postopka 42 preprečujejo in ugotavljajo utaje DDV?, 2011, str. 18). V 16% vzorca uvoznik
tega ni mogel dokazati. Takšni primeri so bili predvsem v Belgiji in na Švedskem.
Tabeli 11 in 12 prikazujeta ali je bil, v proučevanih carinskih postopkih 42, DDV
obračunan. V tabeli 11 so rezultati, ki kažejo države uvoza blaga, v tabeli 12 pa države v
katere je bilo blago namenjeno in kjer bi moral biti DDV tudi plačan. Glede na proučevan
vzorec je bil DDV obračunan za 89% carinskih postopkov 42, torej v 11% proučevanih
carinskih postopkov 42 so DDV utajevali.
Do utaje DDV pride tudi v državah uvoznicah in sicer, če je blago ostane v državah uvoza
brez plačila DDV (Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega postopka 42
preprečujejo in ugotavljajo utaje DDV?, 2011, str. 9). Glede na tabelo 11 je bilo v državah
uvoznicah največ DDV utajenega v Avstriji in Franciji.

28

Tabela 11: Potrditev obdavčitve z DDV, glede na državo uvoznico blaga (2009)

Država uvoznica
Belgija
Danska
Španija
Francija
Avstrija
Slovenija
Švedska
SKUPAJ

Ali je bil v državi namembnosti DDV obračunan
Da
Ne
90%
10%
90%
10%
93%
7%
14%
86%
33%
67%
89%
11%
100%
89%
11%

Vir: Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in
ugotavljajo utaje DDV? (2011, str. 36)

Tabela 12 prikazuje države namembnosti blaga, torej tiste države v katere so uvozne
države izvozile blago. Za vsako namembno državo je prikazano v kolikšni meri je bil DDV
obračunan. Najslabše sta se odrezali Malta in Švedska, saj v nobenem primeru iz vzorca
nista obračunali DDV, sledita jima Slovaška s 34% ne obračunanega DDV in Belgija s
30%.
Do utajitve DDV v državah namembnosti blaga je prišlo zaradi dveh razlogov in sicer:
nepopolnih informacij v rekapitulacijskih poročilih uvoznikov blaga in ker države
namembnosti niso navzkrižno preverjale rekapitulacijskih poročil uvoznikov in obračunov
DDV prejemnikov blaga (Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega
postopka 42 preprečujejo in ugotavljajo utaje DDV?, 2011, str. 22).
Torej sistem VIES je narejen za zmanjševanje števila utaj DDV, vendar je njegova
učinkovitost odvisna od zaposlenih na davčnih upravah. VIES zaposlenim omogoča
preveritev veljavnosti DDV številke, pridobitev informacij iz drugih držav, navzkrižno
preveritev rekapitulacijskih poročil in obračunov DDV, itd. Kot je pokazala revizija
Evropskega računskega sodišča zaposleni vnesejo podatke iz rekapitulacijskih poročil v
sistem VIES, vendar jih vedno ne preverijo oziroma jih ne uporabijo za namene
preprečevanja in odkrivanja utaj DDV.
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Tabela 12: Potrditev obdavčitve z DDV v državi namembnosti blaga (2009)
Ali je bil DDV obračunan
Da
Ne
70%
30%
100%
100%
100%
100%
86%
14%
94%
6%
93%
7%
100%
75%
25%
100%
89%
11%
100%
100%
100%
87%
13%
64%
34%
100%
100%
100%
89%
11%

Država
Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Irska
Španija
Francija
Italija
Litva
Madžarska
Malta
Nizozemska
Romunija
Avstrija
Poljska
Portugalska
Slovaška
Finska
Švedska
Združeno kraljestvo
SKUPAJ

Vir: Posebno poročilo št. 13/2011 – Ali se s kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in
ugotavljajo utaje DDV? (2011, str. 36)

3.2 VIES DOSTOPEN NA SVETOVNEM SPLETU
Na spletni strani Evropske komisije je od oktobra 2001 na voljo orodje »VIES –
preverjanje veljavnosti DDV številke«, ki omogoča preveritev veljavnosti DDV številke na
svetovnem spletu. Preveritev DDV številke se izvaja s pomočjo nacionalnih VIES
podatkovnih baz, saj baza na ravni EU ne obstaja. Spletna aplikacija zahtevo za
preveritev, prek CCN/CSI omrežja, ki je zaprto in zavarovano omrežje Evropske komisije
za izmenjavo informacij med nacionalnimi carinskimi in davčnimi upravami, preusmeri v
nacionalne VIES podatkovne baze, ki v nekaj sekundah posredujejo željen odgovor (An
Analysis of Combating VAT Fraud in the European Union Using New IT Technologies,
2009, str 106).
Za preveritev DDV številke je na spletni strani Evropske komisije, točneje na strani Davčne
in carinske unije, na voljo obrazec za poizvedbo veljavnosti DDV številke gospodarskega
subjekta registriranega v EU, ki ga prikazuje slika 4.
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Slika 4: VIES – preverjanje veljavnosti DDV številk

Vir: VIES VAT number validation (2012)

V obrazcu je obvezna izbira države iz katere je gospodarski subjekt, ki ga poizvedujemo in
vpis njegove DDV številke, brez kratice države, saj jo program ob izbiri države napiše
sam. Čeprav obstaja polje za določitev države iz katere prihaja poizvedovalec in polje za
vpis njegove DDV številke, bomo dobili odgovor tudi brez izpolnitve teh podatkov.
Ko izberemo državo članico (Member State) iz katere je gospodarski subjekt, čigar DDV
številko preverjamo in ko vpišemo še njegovo DDV številko (VAT Number), s klikom na
»Verify«, kar v slovenščini pomeni »preveri«, pošljemo poizvedbo.
Po poslani poizvedbi se v nekaj trenutkih prikaže odgovor, ki je:
- da, veljavna DDV številka ali
- ne, neveljavna DDV številka.
V primeru, da je iskana DDV števila veljavna se, pri enajstih državah (Belgija, Bolgarija,
Irska, Romunija, Slovaška, Švedska, Finska, Litva, Latvija, Estonija in Slovenija) izpiše tudi
naziv gospodarske subjekta, ki mu vpisana DDV številka pripada, in njegov naslov. Tri
države prikažejo samo naziv gospodarskega subjekta, trinajst pa jih samo potrdi
veljavnost DDV številke brez navedbe kakršnih koli informacij o gospodarskem subjektu
(Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano
vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 15).
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Slika 5: VIES – odgovor poizvedbe

Vir: VIES VAT number validation (2012)

Informacije o DDV številkah, ki jih posreduje VIES dostopen na svetovnem spletu, niso
popolnoma zanesljive. Razloga sta dva: različne razlage osnovnih pojmov, kot sta začetek
in konec dejavnosti in dejstvo, da nekatere države članice svoje zbirke podatkov
posodabljajo za nazaj. Zaradi posodobitev, ki so bile izvedene za nazaj, davčna uprava
težko preveri, ali je bila v času transakcije, določena DDV številka prikazana kot veljavna
ali ne (Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na
dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 15).
Število poslanih poizvedb s pomočjo sistema VIES, ki je dostopen na svetovnem spletu se
z leti povečuje, kar kaže tudi tabela 13. Leta 2005 se je število poslanih poizvedb preko
svetovnega spleta v primerjavi z letom 2004 povečalo za 93,5%, kar je posledica novih
držav članic, ki so v EU vstopile s 1. majem 2004. Naslednje leto, torej 2006, se je število
poizvedb povečalo za 11,4%.
Tabela 13: Število poslanih poizvedb s pomočjo sistema VIES, ki je dostopen na
svetovnem spletu (2004-2006)

2004
Število poslanih poizvedb (v milijonih)

11

Leto
2005
21,3

2006
23,7

Vir: Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in the
areas of taxation and excise (2006, str. 127)
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3.3 SISTEM ZA IZMENJAVO OBRAZCEV
Od leta 2001 dalje se pri izmenjavi informacij, s področja posrednega obdavčenja in
izterjave terjatev, med državami članicami EU uporabljajo elektronski obrazci. Kot kanal za
izmenjavo informacij se uporablja CCN/Mail2 (Common Communication Network/Mail2)
(Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in
the areas of taxation and excise, 2006, str. 32).
Tabela 14: Tehnične značilnosti izmenjave obrazcev
Format komuniciranja

- MS-Word,
- MS-Excel,
- XML (Extensible Markup Language) - preprost
računalniški jezik, ki omogoča opisovanje strukturnih
podatkov, njihov prenos in izmenjavo med več omrežij

Model komuniciranja

- poizvedba/odgovor
- datagram (strežnik pošlje informacije odjemalcu in ne
preveri, če je odjemalec informacije dobil)

Infrastruktura
komuniciranja

CCN/Mail2
- omrežje Genaralnega direktorata za davčno in carinsko
unijo, ki je namenjen varnemu prenosu zaupnih
informacij med pristojnimi organi držav članic EU

Vir: Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in the
areas of taxation and excise (2006, str. 61)

Tako, kot se je z leti povečala uporaba predhodno opisanih podsistemov VIES, se je
povečala tudi uporaba sistema, ki omogoča izmenjavo obrazcev. Podatki o številu
izmenjanih obrazcev zopet kažejo porast v letu 2005, glede na predhodnje leto, in sicer za
54,5%, kar je, kot je že bilo napisano, posledica vključitve novih članic v EU. V letu 2006
so si nacionalni CLO-ji izmenjali za 14,7% več obrazcev, s področja posrednega
obdavčenja in izterjave terjatev, kot leta 2005.
Tabela 15: Število izmenjanih obrazcev (2004-2006)

Število izmenjanih obrazcev (v tisočih)

2004
37,4

Leto
2005
57,8

2006
66,3

Vir: Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in the
areas of taxation and excise (2006, str. 128)
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3.4 SISTEM, KI OMOGOČA UPRAVLJANJE Z DAVKOM NA DODANO
VREDNOST ZA ELEKTRONSKO OPRAVLJENE STORITVE
Sistem, ki omogoča državam članicam EU upravljanje z DDV za elektronsko opravljene
storitve, je podsistem sistema VIES, čigar namen je opravljanje obveznosti povezanih z
DDV gospodarskih subjektov, ki nimajo sedeža v EU, vendar zagotavljajo elektronske
storitve osebam v EU, ki niso davčni zavezanci. Glavna naloga tega podsistema VIES je
tem gospodarskim subjektom omogočiti elektronsko opravljanje obveznosti kot so:
- registracija za DDV,
- predložitev obračuna DDV in
- plačilo dolgovanega DDV
v eni sami državi članici EU, ki si jo izberejo sami (Specification, development,
maintenance and support of trans-European IT services in the areas of taxation and
excise, 2006, str. 32).
Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v EU, ta sistem omogoča uporabo spletne strani
izbrane države članice EU, preko katere je omogočena avtomatska registracija za DDV.
Državi v kateri se je registriral za DDV, mora kasneje po elektronski poti posredovati tudi
obračun DDV (Specification, development, maintenance and support of trans-European IT
services in the areas of taxation and excise, 2006, str. 32).
Čeprav so DDV sistemi za elektronsko opravljene storitve v nacionalni pristojnosti, je
Evropska komisija določila standarde kakovosti in mehanizme preverjanja integritete, za
zagotovitev minimalne ravni kakovosti po vsej EU (Specification, development,
maintenance and support of trans-European IT services in the areas of taxation and
excise, 2006, str. 32).
Tabela 16: Tehnične značilnosti sistema, ki omogoča upravljanje z DDV za elektronsko
opravljene storitve
Format komuniciranja

Model komuniciranja

Infrastruktura
komuniciranja

XML (Extensible Markup Language)
- preprost računalniški jezik, ki omogoča opisovanje
strukturnih podatkov, njihov prenos in izmenjavo med več
omrežij
datagram
- strežnik pošlje informacije odjemalcu in ne preveri če je
odjemalec informacije dobil
CCN/Mail2
- omrežje Generalnega direktorata za davčno in carinsko
unijo, ki je namenjen varnemu prenosu zaupnih informacij
med pristojnimi organi držav članic EU

Vir: Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in the
areas of taxation and excise (2006, str. 61)
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Število opravljenih obveznosti s pomočjo sistema, ki omogoča upravljanje z DDV za
elektronsko opravljene storitve počasi narašča. Podatki iz leta 2004 ne kažejo prave slike,
saj kot je že bilo povedano, je tistega leta v EU vstopilo 10 novih članic, kar je seveda
znatno povečalo uporabo sistema. V primerjavi z letom kasneje, torej 2005, je bila
uporaba sistema leta 2004 trikrat večja. Da se uporaba sistema povečuje, dokazujejo
podatki za leto 2006, ki kažejo 18,9% porast glede na leto 2005.
Tabela 17: Število opravljenih obveznosti s pomočjo sistema, ki omogoča upravljanje z
DDV za elektronsko opravljene storitve (2004-2006)

Število opravljenih obveznosti (v tisočih)

2004
5,9

Leto
2005
1,9

2006
2,3

Vir: Specification, development, maintenance and support of trans-European IT services in the
areas of taxation and excise (2006, str. 128)

3.5 POTREBNE IZBOLJŠAVE SISTEMA VIES
Za izboljšanje sistema VIES in posledično tudi za hitrejše in lažje odkrivanje utaj DDV, bi
bilo potrebno (Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na
dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 19):
- skrajšati roke za zbiranje in vnos podatkov;
- zagotoviti hitro popravljanje netočnih podatkov;
- izboljšati delovanje preverjanja veljavnosti DDV številk;
- povečati možnosti za navzkrižne preglede, na primer z vključitvijo podatkov o
pridobitvah znotraj EU;
- dodeliti širši neposredni dostop do podatkov, s čimer bi se omogočila večstranska
posvetovanja.
Leta 2004 je bila sprejeta odločitev, da je VIES treba nadgraditi. Nadgradnja je potrebna
zaradi novih potreb in vgradnje tehnoloških izboljšav. Rezultat nadgradnje naj bi bil VIES
II, ki bi nastal s postopnim dodajanjem novih elementov v obstoječi sistem VIES (Posebno
poročilo št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost z
odgovori Komisije, 2008, str. 15).
Novosti, ki naj bi jih prinesel VIES II so (Posebno poročilo št. 8/2007 o upravnem
sodelovanju na področju davka na dodano vrednost z odgovori Komisije, 2008, str. 15):
- izboljšanje zbiranja podatkov (pogostejše oddajanje rekapitulacijskih poročil);
- izboljšanje splošne kakovosti podatkov;
- vključitev storitev B2B (business-to-business), kar pomeni zagotavljanje storitev
med podjetji;
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-

-

mehanizem »vse na enem mestu«, po katerem bi lahko gospodarski subjekt, ki
opravlja neko dejavnost, vse svoje obveznosti glede DDV v celotni EU izpolnil
samo v državi članici, v kateri ima sedež;
izboljšanje izmenjave obrazcev;
izboljšanje trenutne funkcionalnosti.

Vse naštete izboljšave sistema VIES so potrebne, vendar sistem kot tak ni slab. Na
njegovo neučinkovitost pri preprečevanju in odkrivanju utaj DDV vpliva predvsem človeški
faktor. Tako gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo rekapitulacijska poročila, kot tudi
zaposleni na davčnih upravah imajo možnost, da VIES naredijo učinkovitejši.
Gospodarski subjekti bi morali, še preden sklenejo nov posel, preveriti veljavnost DDV
številke potencialnega poslovnega partnerja, s čimer se izognejo poslovanju z
neplačujočim gospodarskim subjektom, ki je ključni člen v utaji DDV tipa davčni vrtiljak.
Če ne prej, bi morali DDV številko, v sistemu VIES, preveriti preden izpolnijo
rekapitulacijsko poročilo. Na večje število preveritev bi lahko vplivala izboljšava delovanja
preverjanja veljavnosti DDV številke in sicer, če bi hoteli v sistem VIES vnesti
rekapitulacijsko poročilo, na katerem je navedena neveljavna DDV številka, bi sistem
moral zavrniti takšno poročilo. Ker sistem VIES ni ažuren, se lahko zgodi, da je DDV
številka v času preverjanja veljavna, ob oddaji obračuna DDV pa nič več. Zato bi bilo
smiselno beleženje poizvedb o veljavnosti DDV številke, s čimer bi gospodarski subjekti
lahko dokazovali, da je bila v času preverjanja DDV številka veljavna.
Na drugi strani bi se zaposleni na davčnih upravah morali bolj posluževati uporabe VIES
sistema. Tukaj predvsem mislimo na obvezno primerjanje obračunov DDV s podatki iz
rekapitulacijskih poročil, ki so na voljo v sistemu VIES. Razlog za slabo izpolnjevanje
rekapitulacijskih poročil je v nizki davčni morali davčnih zavezancev. V primeru
uslužbencev na davčnih upravah, pa je verjetno problem v premalo številčnem kadru, ki bi
zmoglo opraviti vse primerjave. Poleg tega je problem tudi v prepoznem posredovanju
odgovorov na zahtevane informacije. Skoraj polovica jih je prepoznih, to pomeni, da
odgovor ni bil poslan v predpisanih devetdesetih dneh. Vse to dela sistem VIES, v boju
proti utajam DDV, manj učinkovit, kot bi lahko bil.
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4 EUROCANET

Hitrost in kakovost mednarodnega sodelovanje sta ključnega pomena pri odkrivanju utaj
tipa davčni vrtiljak. Zato je 1. januarja leta 2005 Belgija začela s projektom European
Carousel Network (v nadaljevanju Eurocanet), katerega podlaga je Uredba sveta evropske
skupnosti št. 1798/2003. V 19. členu piše, da lahko pristojni organi držav članic EU z
avtomatično izmenjavo drug drugemu posredujejo informacije za pravilno odmero DDV.
Eurocanet je bil zasnovan s posebnim namenom lajšanja izmenjave informacij med
državami članicami EU, s poudarkom na hitrosti, saj so informacije, ki jih zagotavlja VIES,
na voljo prepozno, da bi učinkovito preprečevale davčne vrtiljake. Eurocanet se uporablja
za izmenjavo informacij o gospodarskih subjektih, ki so osumljena sodelovanja v utaji
DDV tipa davčni vrtiljak. Informacije se izmenjujejo med davčnimi upravami ali
specializiranimi enotami nacionalne pristojnosti, ki se ukvarjajo z utajami tipa davčni
vrtiljak in Belgijsko davčna upravo, točneje multidisciplinarno enoto specializirano za boj
proti organizirani utaji DDV (v nadaljevanju OCS). Slednja pregleda prejete informacije in
jih posreduje ustreznim prejemnikom, torej ima vlogo osrednje točke za usklajevanje
(Prevention and Detection of VAT Fraud: The Eurocanet Project (European Carousel
Network), 2006, str. 25).
Eurocanet omogoča (Prevention and Detection of VAT Fraud: The Eurocanet Project
(European Carousel Network), 2006, str. 25):
- odkrivanje manjkajočega gospodarskega subjekta,
- spremljanje dobavitelja v davčnem vrtiljaku,
- odkrivanje novih oblik utaj in
- ocenjevanje utaj.
Države članice Eurocaneta (vse države EU) zbirajo informacije na lastno pobudo ali na
pobudo druge države in jih mesečno pošiljajo OCS. Obstajata dva načina udeležbe.
Države lahko prejemajo in pošiljajo informacije v omrežje ali pa samo prejemajo
informacije za odkrivanje neplačujočih gospodarskih subjektov v njihovi državi, vendar v
tem primeru morajo priskrbeti povratne informacije o sumljivih dobavah (Prevention and
Detection of VAT Fraud: The Eurocanet Project (European Carousel Network), 2006, str.
25). V Sloveniji je za izmenjavo informacij s pomočjo Eurocaneta zadolžen Preiskovalno
analitski oddelek na Generalnem davčnem uradu (Poročilo o delu Davčne uprave
Republike Slovenije v letu 2008, 2009, str. 67).
V prvi dveh letih delovanja, torej leta 2005 in 2006, je bilo s pomočjo Eurocaneta
nadzorovanih 131 dobaviteljev v davčnem vrtiljaku. Skupni znesek nadzorovanih poslov je
znašal 13,3 milijard EUR, znotraj katerih bi utaja DDV znašala 2,7 milijarde EUR. V
omrežje je bilo poslanih 20.000 zahtev, med njimi se jih je 9.700 nanašalo na preverjanje
veljavnosti DDV številke, 3.500 na preverjanje računov, več kot 7.000 informacij pa se je
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nanašalo na verjetnost obstoja davčnega vrtiljaka (Prevention and Detection of VAT
Fraud: The Eurocanet Project (European Carousel Network), 2006, str. 25).
Leta 2007 je European Organisation of Supreme Audit Institutions (v nadaljevanju
EUROSAI), po slovensko Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij, objavila
raziskavo, v katero so bile vključene vse davčne uprave držav članic EUROSAI. Eno izmed
vprašanj se je navezovalo na kakovost podatkov v sistemu VIES in Eurocanet. V tabeli so
prikazane ocene anketirancev (Combating fiscal fraud by making use of IT, 2008, str. 5).
Tabela 18: Primerjava kakovosti podatkov VIES in Eurocanet

VIES
Eurocanet

pravočasnost natančnost učinkovitost
podatkov (v %)
35
59
65
93
79
57

Vir: Combating fiscal fraud by making use of IT (2008, str. 5)

Kot je razkrila anketa in kot je tudi splošno znano, so podatki v sistemu VIES na voljo
prepozno. Podatki se v sistem vnašajo za trimesečno obdobje, kar je za učinkovito
preprečevanje utaj neučinkovito. Podatki v sistemu Eurocanet se pošiljajo mesečno in so
tako na voljo pravočasneje, vendar kot kažejo rezultati ankete vseeno niso učinkoviti.
Eurocanet je boljši od sistema VIES tudi v natančnosti podatkov. Razlog je verjetno v
dejstvu, da podatki v sistemu VIES temeljijo na rekapitulacijskih poročilih, ki jih
izpolnjujejo davčni zavezanci sami, medtem ko podatke, ki se izmenjujejo v sistemu
Eurocanet pridobijo davčne uprave same.
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5 INTRASTAT

Intrastat je sistem, v katerem so zajeti statistični podatki o blagovni menjavi med
državami članicami EU. Uveden je bil 7. novembra 1991 na podlagi Uredbe sveta evropske
gospodarske skupnosti št. 3330/91. Sistem je, tako kot VIES, začel delovati 1. januarja
1993, ko je bil znotraj EU uveden skupni evropski trg, kar pomeni ukinitev notranjih meja
med državami članicami EU in prost pretok blaga znotraj njih. Carinske deklaracije s
katerimi so do tedaj pridobivali podatke o blagovni menjavi znotraj EU, so tako
nadomestili statistični obrazci, ki so temelj Intrastata (Statistika blagovne menjave med
državami članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote, 2011, str. 2).
Intrastat je pomemben vir informacij za gospodarske subjekte, državne organe in organe
EU. Gospodarskim subjektom Intrastat zagotavlja podlago za (Intrastat guide – A guide to
the Intrastat System and completing the detailed Intrastat monthly declaration, 2010, str.
4):
- opredelitev trgov in ocenitev tržnih deležev,
- določanje stopnje zamenljivosti uvoženih proizvodov za domače proizvode,
- določanje stopnje prodora na konkurenčni trg.
Državni organi uporabljajo statistične podatke, ki so pridobljeni s pomočjo Intrastata za
(Intrastat guide – A guide to the Intrastat System and completing the detailed Intrastat
monthly declaration, 2010, str. 4):
- merjenje gospodarske uspešnosti,
- načrtovanje,
- odkrivanje novih trgovinskih področij,
- pomoč pri oblikovanju gospodarske politike.
Sistem Intrastat temelji na dveh obrazcih in sicer: obrazcu za odpremo blaga (pošiljanje
blaga v drugo državo članico EU) in obrazcu za prejem blaga (vstop blaga iz druge države
članice EU). Isto blago se v državi izvoznici vpiše v obrazec za odpremo blaga, v državi
uvoznici blaga pa v obrazec za prejem. Na ta način je vsako blago dvakrat zajeto v
statistiki. To je podlaga za raziskavo na strani 47 s katero poskušamo ugotoviti razliko v
podatkih Intrastata med izvozom blaga, ki istočasno pomeni uvoz za drugo državo in
prijavljenim uvozom. Razlika pomeni, da je bilo prijavljenega manj uvoza, kot izvoza, kar
je lahko posledica poslovanja z neplačujočimi subjekti, torej kaže na utajo DDV.
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5.1 SPLOŠNO O INTRASTATU

5.1.1 ODGOVORNOST
Vsaka država članica EU sama določi kateri državni organ bo zadolžen za Intrastat. V
Sloveniji je za Intrastat odgovoren Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju
SURS), ki je po vzoru nekaterih drugih držav članic EU sklenil sporazum o sodelovanju in
delitvi dela s Carinsko upravo Republike Slovenije, točneje s Carinskim uradom Nova
Gorica (Predstavitev Intrastat sistema, 2011).
SURS
-

je odgovoren za (Predstavitev Intrastat sistema, 2011):
nadzor sistema,
statistično metodologijo,
zajetje in ocene podatkov,
poročanje državnim organom in Eurostatu.

CURS
-

je odgovoren za (Predstavitev Intrastat sistema, 2011):
sodelovanje z gospodarskimi subjekti,
zbiranje in kontrolo podatkov in
odpravljanje morebitnih napak pri poročanju.

5.1.2 OBVEZNOST POROČANJA
V Intrastat morajo poročati gospodarski subjekti, z veljavno DDV številko, če (Statistika
blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote
2011, 2011, str. 3):
- trgujejo z gospodarskimi subjekti iz drugih držav članic EU in
- je skupna vrednost njihovih odprem ali prejemov blaga iz drugih držav članic EU v
preteklem koledarskem letu presegla vključitveni prag.
Obveznost poročanja za Intrastat lahko nastane tudi med tekočim letom in sicer kadar
kumulativna vrednost blagovne menjave gospodarskega subjekta preseže vključitveni
prag. Gospodarski subjekt mora poročati od vključno tistega meseca v katerem je bil
vključitveni prag presežen, vendar samo za tisti tok blaga (odprema ali prejem) pri
katerem je bil prag presežen (Statistika blagovne menjave med državami članicami EU,
Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 3).
V Sloveniji je za določanje in preverjanje obveznosti poročanja zadolžen SURS, ki vsaj
enkrat letno pripravi seznam gospodarskih subjektov, ki morajo poročati za Intrastat.
Zavezance o nastanku oziroma prenehanju obveznosti poročanja za Intrastat obvešča
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Carinski urad Nova Gorica (Statistika blagovne menjave med državami članicami EU,
Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 3).
Gospodarski subjekti lahko podatke za Intrastat sporočajo sami ali preko pooblaščenega
deklaranta. Čeprav gospodarski subjekt, delno ali v celoti, prenese poročanje za Intrastat
na tretjo osebo, torej deklaranta, je še vedno samo on odgovoren za pravočasnost,
popolnost in točnost posredovanih podatkov. Deklarant mora samo pravilno in pravočasno
izpolniti poročilo o blagovni menjavi, pri čemer mu mora gospodarski subjekt pravočasno
posredovati vse potrebne podatke (Statistika blagovne menjave med državami članicami
EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 4).

5.1.3 VKLJUČITVENI PRAGI
Namen vključitvenih pragov za poročanje v Intrastat je podjetjem olajšati in poceniti
poročanje, saj pragovi zmanjšujejo število podjetij, ki so zavezana za poročanje.
Predvsem manjša podjetja so tako oproščena poročanja (IMintrastat - navodila Intrastat,
2004, str. 3).
Poznamo pet vrst vključitvenih pragov:
- izključitveni prag - gospodarski subjekti, ki jim ni potrebno oddajati obračunov
DDV, torej nimajo DDV številke, ne oddajajo Intrastat poročil (Intra community
trade statistical information system Intrastat a challenge to the statistician a new
users' information source, 2003, str. 3);
- vključitveni prag - če vrednost letne blagovne menjave z državami članicami EU
v primeru odpreme blaga preseže 200.000 EUR ali v primeru prejema blaga
120.000 EUR, mora gospodarski subjekt oddati Intrastat poročilo (Statistika
blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat - Navodila za
poročevalske enote 2011, 2011, str. 5);
- posebni prag - če vrednost letne blagovne menjave z državami članicami EU v
primeru odpreme blaga preseže 9.000.000 EUR ali v primeru prejema blaga
4.000.000 EUR, mora gospodarski subjekt oddati Intrastat poročilo; poleg
obveznih podatkov mora navesti tudi podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in
statistično vrednost blaga (Statistika blagovne menjave med državami članicami
EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 5);
- transakcijski prag - če je vrednost posamezne transakcije nižja kot 100 EUR,
lahko gospodarski subjekt vse transakcije, ki so pod to vrednostjo in se nanašajo
na isto državo, sešteje in vpiše skupaj pod eno postavko (Intra community trade
statistical information system Intrastat a challenge to the statistician a new users'
information source, 2003, str. 4);
- poenostavitveni prag - vrednost blagovne menjave, odpreme ali prejema,
skupaj z državo partnerico, za deset najpomembnejših proizvodov; ostala
blagovna menjava se uvrsti v fiktivno postavko glede na državo partnerico; V
Sloveniji se ta prag ne uporablja (IMintrastat - navodila Intrastat, 2004, str. 3).
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5.1.4 PODATKI ZA POROČANJE
Poročati je potrebno o odpremi blaga v drugo državo članico EU in prejemu blaga iz
drugih držav članic. Točneje (Statistika blagovne menjave med državami članicami EU,
Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 5):
- komercialne transakcije z blagom, namenjenim za rabo, potrošnjo, investicije ali
preprodajo, ki vključujejo prenos lastništva;
- gibanja blaga iz ene države članice EU v drugo brez izvršitve nakupa ali prodaje;
- vračila proizvodov in nadomestne dobave proizvodov;
- nekatere druge vrste poslov (postopki z namenom oplemenitenja ali z namenom
popravila, itd.).
Podatki, ki se za Intrastat ne poročajo so (Statistika blagovne menjave med državami
članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 5):
- storitve (izjema so popravila in oplemenitenje);
- blago v tranzitu;
- odpreme in prejemi blaga (denarno zlato, plačilna sredstva, blago za začasno
rabo, brezplačno dobavljeno blago, itd.).

5.1.5 OBDOBJE IN ROK POROČANJA
Gospodarski subjekti morajo podatke sporočati mesečno. Obdobje poročanja je koledarski
mesec, v katerem je bilo blago odpremljeno ali prejeto oziroma je bila za blago izdana
faktura. Rok za dostavo podatkov je med 1. in 15. v mesecu za predhodni mesec. Če je
zadnji dan roka, torej 15. v mesecu, dela prost dan, je potrebno dostaviti podatke
najkasneje zadnji delovni dan pred tem datumom (Statistika blagovne menjave med
državami članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 6).

5.1.6 NAČINI POROČANJA
Možni so trije načini poročanja (Obvestilo o obveznosti poročanja Intrastat podatkov v letu
2011, 2011, str. 2):
- poročanje na papirnatih obrazcih - primerno za gospodarske subjekte, ki občasno
trgujejo z gospodarskimi subjekti iz drugih držav članic EU in imajo zelo majhno
število transakcij;
- elektronsko poročanje prek spletnega obrazca - primerno za redna mesečna
poročanja manjšega števila transakcij;
- elektronsko poročanje z elektronskimi sporočili - primerno za velike in srednje
velike gospodarske subjekte z velikim številom mesečnih transakcij.
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5.1.7 TRISTRANA MENJAVA BLAGA
Pri tristrani menjavi blaga gre za blagovne transakcije v katerih sodelujejo vsaj trije
gospodarski subjekti iz različnih držav, pri čemer morata biti vsaj dva iz držav članic EU.
Pri izpolnjevanju obrazca za Intrastat je pomemben samo fizični tok blaga in ne pot
fakture. Torej, če na primer podjetje v Sloveniji kupi blago od podjetja v Italiji in ga proda
naprej kupcu v Nemčijo, pri tem pa blago ne prečka Slovenske meje, podjetje v Slovenji
ne poroča za Intrastat. O odpremi poroča podjetje iz Italije, o prejemu pa kupec v Nemčiji
(Statistika blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat - Navodila za
poročevalske enote 2011, 2011, str. 27-28).

5.1.8 PODATKI O ODPREMI OZIROMA PREJEMU BLAGA, KI SE VPISUJEJO V
OBRAZEC ZA INTRASTAT
Slika 6 prikazuje primer izpolnjenega papirnatega obrazca Intrastat za odpremo blaga. V
nadaljevanju so podrobno predstavljena posamezna polja, ki jih je potrebno v obrazcu
izpolniti.
Slika 6: Primer izpolnjenega papirnatega obrazca Intrastat za odpremo blaga

Vir: Statistika blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske
enote 2011 (2011, str. 38)
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V polje 6 se vpiše komercialni ali drug naziv oziroma opis blaga. Če se blago opiše, je to
potrebno narediti čimbolj natančno, da je mogoča preveritev uvrstitve blaga po
kombinirani nomenklaturi. Vsak naziv blaga pomeni eno postavko v obrazcu. Zaporedne
številke postavk si sledijo od ena naprej in jih potrebno vpisati v polje 7 (Statistika
blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote
2011, 2011, str. 10).
Polje 8 je namenjeno vpisu dvomestne črkovne šifre države namena ali države, ki je blago
poslala. Na obrazcu za odpremo blaga se vpiše zadnja znana država EU, v katero je bilo
blago poslano, na obrazcu za prejem blaga pa se vpiše država članica EU, iz katere je bilo
blago poslano v državo izpolnjevalca obrazca (Statistika blagovne menjave med državami
članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 10).
Polja, ki sledijo, torej 9, 10, 11 in 13 so namenjena vpisovanju šifer iz različnih seznamov.
V prvo podpolje polja 9 se vpiše šifra pogojev dobave, v drugo podpolje pa šifra za lego
kraja. Dvomestna šifra vrste posla, ki se nanaša na proizvod se vpiše v polje 10. V polje
11 spada šifra vrste transporta s katerim je blago prišlo v državo ali odšlo iz nje. Osem
mestna šifra blaga, se v skladu s kombinirano nomenklaturo, vpiše v polje 13.
Kombinirana nomenklatura se vsako leto objavi v Uradnem listu EU in sicer konec leta za
naslednje leto (Statistika blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 11-13).
Polje 14 se izpolni samo v obrazcu za prejeme blaga in sicer s šifro države iz katere blago
izvira. V polje 16 je potrebno vpisati neto maso blaga, to je dejanska masa blaga brez
embalaže. Neto masa se vpiše v kilogramih, na tri decimalna mesta natančno, brez
navedbe merske enote. Če podatek o neto masi ni znan, je potrebno neto maso čimbolj
natančno oceniti. Poleg neto mase je za nekatere proizvode v kombinirani nomenklaturi
predpisana tudi dodatna merska enota, kot je na primer liter, kos, par. Če imamo torej
blago za katerega je potrebno navesti tudi dodatno mersko enoto, se le ta vpiše v polje
17, na tri decimalna mesta natančno, brez navedbe merske enote (Statistika blagovne
menjave med državami članicami EU, Intrastat - Navodila za poročevalske enote 2011,
2011, str. 13-14).
Polje 18 je namenjeno vpisu fakturne vrednosti blaga. To je znesek, ki ga je potrebno
plačati za blago in ne vsebuje DDV in trošarin. V primeru, če stroški prevoza, natovarjanja
in zavarovanja niso prikazani kot ločena postavka na računu, se v fakturno vrednost
prištevajo vsi poprej našteti stroški, v nasprotnem primeru se ne vključujejo v fakturno
vrednost blaga. Prav tako je za izračun fakturne vrednosti potrebno odšteti vse popuste in
rabate. Fakturna vrednost se izpolni v EUR, na dve decimalni mesti natančno. Če je
vrednost blaga določena v tuji valuti je potreben preračun vrednosti v domačo valuto,
torej EUR. V Sloveniji se za preračun uporablja mesečni tečaj CURS ali dnevni srednji tečaj
Banke Slovenije (Statistika blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat Navodila za poročevalske enote 2011, 2011, str. 14-15).
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Poleg polja za vpis fakturne vrednosti je polje 19, v katerega se vpiše statistična vrednost
blaga, na dve decimalni mesti natančno. Statistična vrednost blaga je vrednost blaga na
meji države, iz katere je gospodarski subjekt, ki izpolnjuje Intrastat poročilo. Izračuna se
tako, da se fakturna vrednost blaga preračuna na vrednost, ki jo ima blago na meji. Da bi
dobili statistično vrednost, je potrebno fakturni vrednosti v celoti ali delno prišteti (če se
izpolnjuje poročilo o odpremi blaga) ali odšteti (če se izpolnjuje poročilo o prejemu blaga)
stroške prevoza, natovarjanja in zavarovanja do meje in sicer glede na pogoje dobave v
pogodbi (Statistika blagovne menjave med državami članicami EU, Intrastat - Navodila za
poročevalske enote 2011, 2011, str. 15).
Za odkrivanje utaj DDV je pomembna tako fakturna, kot tudi statistična vrednost blaga.
Če sta vrednosti nižji od tržne, je možno sklepati, da gre za utajevanje DDV, saj nižja kot
je statistična vrednost blaga, manj davka je treba plačati. Statistična vrednost blaga je
vrednost blaga na meji. Torej za isto blago mora biti na Intrastat obrazcu za odpremo
blaga statistična vrednost blaga popolnoma enaka statistični vrednosti na obrazcu za
prejem. Če prihaja do razlik, to pomeni utajo DDV. S poznavanjem tržne vrednosti blaga
in predvsem s primerjanjem statistične vrednosti istega blaga na obrazcu za odpremo in
prejem, bi lahko zmanjšali število utaj DDV. Na žalost se podatki iz Intrastat poročil lahko
uporabljajo le v statistične namene in ne morejo biti podlaga za ukrepanje davčnih
organov.

5.2 POVEZAVA INTRASTATA IN DAVČNIH PODATKOV
Gospodarski subjekti se na Intrastat obrazcu identificirajo z DDV številko. Statistični urad
na ta način lahko vodi register davčnih zavezancev, ki poslujejo znotraj EU in če je
potrebno izvaja navzkrižne kontrole (Intra community trade statistical information system
Intrastat a challenge to the statistician a new users' information source, 2003, str. 4).
Davčni podatki služijo kot izhodiščni podatki za vključitev posameznega gospodarskega
subjekta v poročanje Intrastat. Omogočajo tudi kontrolo in ocenitev podatkov pod
vključitvenim pragom ter določitev podatkov, ki niso bili sporočeni. Zaradi metodoloških
razlik med Intrastatom in podatki v obračunu DDV ter tristranem trgovanju, Intrastatovi
podatki niso popolnoma primerljivi z davčnimi. Najpomembnejša metodološka razlika je,
da se v Intrastat poroča o polni vrednosti blaga na meji, tako za fakturno, kot za
statistično vrednost, medtem ko davčni podatki temeljijo na obdavčljivem znesku
(Intrastat - statistika blagovne menjave med državami članicami EU, 2003, str. 56).
SURS od davčne uprave prejme dva podatka iz obračuna DDV in sicer skupno vrednost
prodaj in nakupov v oziroma iz EU. Če SURS opazi velike razlike med davčnimi in
Intrastatovimi podatki lahko to razliko preveri pri davčnem zavezancu. Svojih ugotovitev
ne sme posredovati davčni upravi, saj se davčni podatki, ki jih je statističnemu uradu
posredovala davčna uprava, lahko uporabljajo izključno v statistične namene. DURS
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statističnemu uradu posreduje tudi četrtletna poročila iz sistema VIES s pomočjo katerih
lahko preverijo blagovno menjavo po posameznih državah (Intrastat - statistika blagovne
menjave med državami članicami EU, 2003, str. 57).
Nekatere države so povezale Intrastat in davčne podatke. Na primer Francija in Italija
uporabljata obrazec, na katerem morajo davčni zavezanci izpolniti davčne in statistične
podatke, v Grčiji pa morajo davčni zavezanci istočasno oddati poročila Intrastat in
obračune DDV (Intra community trade statistical information system Intrastat a challenge
to the statistician a new users' information source, 2003, str. 4).
Izpolnjevanje obrazcev za Intrastat, kot tudi rekapitulacijskih poročil za VIES, je zamudno
delo. Danci tako od leta 1993 uporabljajo spletno aplikacijo imenovano Intrastat Data
Entry Package (v nadaljevanju IDEP), ki med drugim omogoča poročanje za Intrastat in
VIES. IDEP omogoča istočasno izpolnjevanje rekapitulacijskega poročila za VIES in
obrazca za odpremo blaga za sistem Intrastat ali vsakega posebej. Za uporabo aplikacije
je potrebna registracija, s čimer vsak davčni zavezanec ustvari svoj IDEP račun, ki
shranjuje vse poslane obrazce, poizvedbe o veljavnosti DDV številk, itd. (Intrastat, VIES
and External Trade for Services, The Integrated Reporting Solutions, User Guide for
IDEP.WEB, 2009, str. 4, 44).

5.3 POTREBNE IZBOLJŠAVE SISTEMA INTRASTAT
Davčna uprava Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju
Združeno kraljestvo) je med junijem in septembrom 2007 naredila raziskavo med
uporabniki sistema Intrasta, s katero je želela izvedeti kakšne spremembe sistema si
želijo. Med anketiranci so bili tako tisti, ki priskrbijo podatke v sistem, kot tisti, ki podatke
samo uporabljajo (Result of the UK Consultation on proposed changes to the Intrastat
System, 2007, str. 3).
Večina anketirancev je bila mnenja, da bi zadostovalo izpolnjevanje obrazca samo za eno
smer blagovne menjave. Države bi same določile ali bodo njihovi davčni zavezanci
izpolnjevali obrazce za odpremo ali za prejem blaga. Statistični uradi posameznih držav bi
si, po prejemu podatkov, le te kasneje medsebojno izmenjali. Če bi prišlo do predlagane
spremembe, bi anketiranci raje imeli uvedbo obrazca za odpremo blaga. Proti uvedbi
enega samega obrazca so bili večinoma uporabniki podatkov, ki poudarjajo, da bi uvedba
povzročila probleme pri pridobivanju informacij, predvsem jih skrbi, da bi informacije
dobili prepozno. To bi utegnilo povečati število utaj DDV, predvsem davčnih vrtiljakov, saj
so analize odstopanj podatkov o izvozu blaga, ki istočasno pomeni uvoz za drugo državo,
in podatkov o uvozu ključnega pomena za ugotavljanje davčnih vrtiljakov (Result of the
UK Consultation on proposed changes to the Intrastat System, 2007, str. 12-13).
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Poleg tega so se anketiranci zavzemali za povezavo sistema Intrastat z davčnim
sistemom, torej enotni način zbiranja, ter po možnosti isti obrazec za obračun DDV in
Intrastat (Result of the UK Consultation on proposed changes to the Intrastat System,
2007, str. 13). Od 1. aprila 2008 davčna uprava Združenega kraljestva podatke zbrane na
podlagi Intrastat obrazca uporablja tudi za namene DDV (VAT: access to Intrastat data,
2008).
Med željene spremembe so uvrstili tudi znižanje vključitvenega praga, ki bi iz namesto
97% davčnih zavezancev zajel samo 95%, ter posplošitev Intrastat obrazca (Result of the
UK Consultation on proposed changes to the Intrastat System, 2007, str. 13).

5.4 RAZLIKA V PODATKIH INTRASTATA MED IZVOZOM BLAGA, KI
ISTOČASNO POMENI UVOZ ZA DRUGO DRŽAVO, IN PRIJAVLJENIM
UVOZOM
Intrastat je temelj statistike blagovne menjave med državami EU. Medtem ko obračun
DDV prikazuje skupno vsoto uvoza in izvoza posameznega davčnega zavezanca znotraj
EU, Intrastat prikazuje te podatke bolj podrobno.
Po podatkih iz sistema Intrastat bi moral biti izvoz iz države X v državo Y enak uvozu
države Y iz države X, vendar temu ni tako. Razlike v korist izvoza se pojavijo zaradi utaj
DDV, tehničnih in metodoloških razlogov (VAT missing trader intra-Community fraud: the
effect on Balance of Payments statistics and UK National Accounts, 2004, str. 7).
Na statistiko blagovne menjave vplivata predvsem dva tipa utaj DDV in sicer (VAT missing
trader intra-Community fraud: the effect on Balance of Payments statistics and UK
National Accounts, 2004, str. 2):
- pridobitvena utaja – iz države članice EU je blago uvoženo na primer v Slovenijo.
Trgovec v Sloveniji »izgine« ne da bi predložil obračun DDV in Intrastat poročilo.
Izginuli trgovec oziroma, kot mu v davčnem vrtiljaku pravijo, neplačujoči
gospodarski subjekt, na plača DDV. Blago proda naprej drugemu trgovcu v
Sloveniji, ki blago ponudi potrošnikom.
- Davčni vrtiljak – podoben je pridobitveni utaji s to razliko, da blago s katerim se
trguje ni nikoli na voljo potrošnikom, ampak se ponovno proda in izvozi v drugo
državo EU. Trguje se predvsem z izdelki, ki imajo visoko ceno in majhno
prostornino, kot so na primer računalniške komponente in mobilni telefoni.
V obeh primerih zgoraj opisanih utaj ni nikjer zabeleženih statističnih podatkov o uvozu
blaga, medtem ko je izvoz zabeležen tako v Intrastat poročilih, kot tudi v obračunih DDV.
Intrastat ima tako v primeru utaj DDV pravilne podatke o izvozu v določeno državo članico
EU, podatki o uvozu v to isto državo pa so napačni, torej nižji od dejanskih (VAT missing
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trader intra-Community fraud: the effect on Balance of Payments statistics and UK
National Accounts, 2004, str. 3).
Glavni razlogi za razlike v vrednosti izvoza in uvoza so (Differences in the Mirror Statistics
in Intrastat, 2000, str. 2-3):
- prepozna ali celo ne oddaja Intrastat poročila - tu gre predvsem za neplačujoče
gospodarske subjekte v davčnem vrtiljaku;
- različni vstopni pragi za poročanje - vsaka država članica EU ima svoje vstopne
prage s katerimi določi od 94 do 99% pokritost davčnih zavezancev za poročanje
Intrastat;
- statistična zaupnost - brezpogojno morata biti zagotovljeni zasebnost dajalcev
podatkov in zaupnost danih informacij, prav tako mora biti zagotovljeno, da bodo
informacije uporabljene samo za statistične namene (Kodeks ravnanja evropske
statistike, 2011);
- tristrana menjava blaga;
- napačna uporaba pravil, ki veljajo za Intrastat;
- različne metode vrednotenja blaga;
- čas poročanja – razlike se lahko pojavijo, če je Intrastat obrazec za uvoz vnesen v
drugi časovni periodi kot obrazec za uvoz. Do časovne razlike lahko pride zaradi
dolgotrajnega transporta, dopustov, itd.
Tabele 19, 20, 21, 22 prikazujejo razliko v podatkih Intrastata med prijavljenim izvozom
blaga, ki istočasno pomeni uvoz za drugo državo članico EU, in prijavljenim uvozom, za
obdobje od leta 2000 do 2009. Razlika je prikazana v milijonih EUR, kot tudi v odstotnem
deležu glede na izvoz.
Kot prva sta v tabeli 19 prikazana izvoz iz Slovenje v Nemčijo in uvoz v Nemčijo iz
Slovenije. Razlika se je v proučevanem obdobju vrednostno večala, kot se je večal tudi
izvoz, izjema je le leto 2009. Odstotkovno je razlika nihala, najprej se je povečevala, nato
je padala in se zopet povečevala. V povprečju je, od leta 2000 do 2009, razlika
predstavljala 12,7% izvoza.
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Tabela 19: Razlika v podatkih Intrastata med prijavljenim izvozom iz Slovenije v
Nemčijo, ki istočasno pomeni uvoz v Nemčijo iz Slovenije (2000-2009)

Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Izvoz iz Slovenije v
Nemčijo

Uvoz v Nemčijo iz
Slovenije
v milijonih EUR
2.454
2.575
2.715
2.462
2.462
2.714
2.611
2.266
2.796
2.319
2.989
2.489
3.538
3.019
4.098
3.568
4.332
3.738
3.664
3.088

Razlika

Razlika v %

121
253
252
345
477
500
519
530
594
576

glede na izvoz
4,7
9,3
9,3
13,2
17,1
16,7
14,7
12,9
13,7
15,7

Vir: External and intra-EU trade statistical yearbook (2010, str. 147, 288)

Še izrazitejše nihanje razlike, kot odstotnega deleže izvoza, je opaziti v primeru izvoza iz
Španije v Francijo in uvozom iz Francije v Španijo. Razlika v deležu izvoza je bila v
povprečju 5,5%, kar je najmanj med proučevanimi državami.
Tabela 20: Razlika v podatkih Intrastata med prijavljenim izvozom iz Španije v
Francijo, ki istočasno pomeni uvoz v Francijo iz Španije (2000-2009)
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Izvoz iz Španije v Francijo Uvoz v Francijo iz Španije
v milijonih EUR
23.527
24.127
23.508
25.330
25.349
23.493
26.526
25.980
28.484
27.928
29.736
28.282
31.892
30.141
32.668
34.783
35.088
32.778
30.037
26.789

Razlika
600
1.822
1.856
546
556
1.454
1.751
2.115
2.310
3.248

Razlika v %
glede na izvoz
2,5
7,2
7,3
2,1
2,0
4,9
5,5
6,1
6,6
10,8

Vir: External and intra-EU trade statistical yearbook (2010, str. 176, 186)

Razlika med izvozom iz Italije v Združeno kraljestvo in uvozom v Združeno kraljestvo iz
Italije, ki ga prikazuje tabela 21, ne kaže trenda upadanja ali naraščanja, ampak se
konstantno ali povečuje ali znižuje. Povprečna razlika znaša 10,1% izvoza.
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Tabela 21: Razlika v podatkih Intrastata med prijavljenim izvozom iz Italije v Združeno
kraljestvo, ki istočasno pomeni uvoz v Združeno kraljestvo iz Italije (2000-2009)

Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Izvoz iz Italije v
Združeno kraljestvo

Uvoz v Združeno
kraljestvo iz Italije
v milijonih EUR
15.874
18.036
18.474
16.038
17.197
18.780
18.686
16.924
20.153
17.778
19.703
17.442
20.171
18.392
21.241
19.228
19.327
17.686
14.968
13.791

Razlika

Razlika v %

2.162
2.436
1.583
1.762
2.375
2.261
1.779
2.013
1.641
1.177

glede na izvoz
12,0
13,2
8,4
9,4
11,8
11,5
8,8
9,5
8,5
7,9

Vir: External and intra-EU trade statistical yearbook (2010, str. 193, 322)

Podobno nihanje razlike prikazuje tudi tabela 21 v kateri je prikazan izvoz iz Belgije na
Nizozemsko in uvoz na Nizozemsko iz Belgije. Tu so razlike tako vrednostno kot tudi
odstotkovno najvišje med proučevanimi državami, saj povprečno znašajo 14,1%.
Tabela 22: Razlika v podatkih Intrastata med prijavljenim izvozom iz Belgije na
Nizozemsko, ki istočasno pomeni uvoz na Nizozemsko iz Belgije (2000-2009)

Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Izvoz iz Belgije na
Nizozemsko

Uvoz na Nizozemsko iz
Belgije
v milijonih EUR
20.012
25.758
25.893
20.194
26.678
22.760
26.458
23.684
28.931
25.030
31.444
27.236
34.852
31.307
37.320
33.378
39.223
34.250
31.394
27.721

Razlika

Razlika v %

5.746
5.699
3.918
2.774
3.901
4.208
3.545
3.942
4.973
3.673

glede na izvoz
22,3
22,0
14,7
10,5
13,5
13,4
10,2
10,6
12,7
11,7

Vir: External and intra-EU trade statistical yearbook (2010, str. 113, 250)

Kot je opaziti iz vseh štirih tabel, razlika med prijavljenim izvozom blaga, ki istočasno
pomeni uvoz za drugo državo, in prijavljenim uvozom, ne kaže trenda upadanja. Razlika v
odstotkovnem deležu glede na izvoz zelo niha. V povprečju je v proučevanih državah
znašala 10,6% izvoza, kar dejansko skupaj pomeni 81.993 milijonov EUR premalo
prijavljenega uvoza v Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu in na Nizozemskem, kar ima
za posledico tudi manj pobranega DDV. Čeprav do razlik ne prihaja izključno zaradi utaj
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DDV, pa vendar po vsej verjetnosti utaje DDV predstavljajo glavni razlog za premalo
prijavljen uvoz.
Podatki posredovani v sistem Intrastat se lahko uporabijo le v statistične namene in ne
morajo biti podlaga za davčni nadzor gospodarskega subjekta, zato Intrastat tudi ne more
vplivati na zmanjševanje utaj DDV. Statistični uradi bi morali poleg tega, da primerjajo
davčne podatke in podatke posredovane v Intrastat, primerjati tudi poročila o izvozu in
uvozu. Iz podatkov, točneje statistične vrednosti blaga, ki jo je potrebno vpisati v poročila
Intrastat, bi se ob primerjavi vrednosti za isto blago na obrazcu za izvoz in obrazcu za
uvoz, dalo ugotoviti primere premalo prijavljenega uvoza. Statistični urad bi o ugotovitvi
obvestil davčni urad, ki bi preveril, zakaj je prišlo do razlike.
Intrastat je namenjen izključno statističnim namenom, torej zakaj gospodarski subjekti v
Intrastat poročilu navedejo nižjo fakturno in posledično tudi nižjo statistično vrednost od
dejanske oziroma od vrednosti, ki jo ima isto blago na poročilu o izvozu. Po vsej
verjetnosti zato, da so podatki čimbolj identični tistim, ki so jih oziroma jih bodo napisali v
obračunu DDV in se s tem izognejo kakršnim koli preveritvam, čeprav samo s strani
statističnega urada, in morebitnim sumom na utajo.
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6 DAVČNO ZANESLJIVE REGISTRSKE BLAGAJNE

Davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino velikokrat prikažejo manjši obseg prihodkov od
dejanskih in s tem utajujejo davke. Davčna uprava ugotavlja, da davčni zavezanci, kot so
gostinci, frizerji, pleskarji, polagalci ploščic in razni drugi obrtniki, ki večino svojih
prihodkov prejemajo v gotovini, večine prihodkov ne evidentirajo. Poslužujejo se različnih
načinov utaje davkov, od ne izdajanja računov, do prirejanja podatkov v registrskih
blagajnah. Registrske blagajne jim namreč omogočajo prirejanje podatkov o ustvarjenih
prihodkih po lastni volji (Poročilo medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za
preprečevanje davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010, str.
7).
Tabela 23: Število opravljenih nadzorov blagajniškega poslovanja, število ugotovljenih
kršitev v teh nadzorih in struktura kršitev (2008, 2009, 1.1. do 30.6.2010)

Z. št. Nadzor blagajniškega poslovanja

Leto
2008

Leto
2009

1.1. do
Skupaj
30.6. 1.1.2008 do
2010
30.6.2010

1

Število opravljenih nadzorov blagajniškega
poslovanja

1.135

2.096

813

4.044

2

Število nadzorov z ugotovljenimi kršitvami

570

790

276

1.636

3

Delež nadzorov z ugotovljenimi kršitvami

4

Število vseh ugotovljenih kršitev

5
6

Število kršitev obveznosti dokumentiranja
(vodenje poslovnih knjig in evidenc) ter
sodelovanja zavezancev v davčnem nadzoru
Število kršitev obveznosti izdajanja in
hrambe računov

50,2% 37,7% 34,0%

40,5%

810

1.085

364

2.259

445

483

184

1.112

107

248

83

448

562

731

267

1.560

7

Skupno število kršitev (z. št. 5 in 6)

8

Delež kršitev z. št. 7 v vseh kršitvah (z. št. 4) 69,4% 67,4% 73,4%

69,1%

Vir: Poročilo medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za preprečevanje davčnih utaj pri
gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo (2010, str. 8)

Tabela 23 prikazuje število nadzorov blagajniškega poslovanja, ki so jih opravili davčni
inšpektorji med 1.1.2008 in 30.6.2010. V letu 2008 je bilo v več kot polovici (50,2%)
nadzorov ugotovljenih nepravilnosti. Leto kasneje, torej 2009, se je ta delež zmanjšal na
37,7%. Glavni vzrok za to zmanjšanje, v letu 2009, je manj inšpekcijskih nadzorov v
gostinskih dejavnostih. Inšpektorji so v prvem polletju leta 2010 ugotovili nepravilnosti v
34% opravljenih nadzorih. V celotnem obravnavanem obdobju, torej od 1.1.2008 do
30.6.2010, so inšpektorji pri 40,5% obiskanih davčnih zavezancih ugotovili nepravilnosti
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pri blagajniškem poslovanju (Poročilo medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov
za preprečevanje davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010,
str. 8).
V tabeli 23 je vidik davčnih utaj in razsežnost le teh v gotovinskem poslovanju, prikazan s
številom kršitev obveznosti dokumentiranja (vodenja poslovnih knjig in evidenc) ter
obveznosti izdajanja in hrambe računov. Te kršitve so v obdobju od 1.1.2008 do
30.6.2010 predstavljale 69,1% vseh ugotovljenih kršitev v obravnavanih nadzorih
blagajniškega poslovanja. Delež teh kršitev je bil v vseh obravnavanih letih okoli 70%,
točneje leta 2008, 69,4%, leta 2009, 67,4%, v prvem polletju 2010 pa že kar 73,4%
(Poročilo medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za preprečevanje davčnih utaj
pri gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010, str. 8).
Da bi ugotovili v kolikšni meri davčni zavezanci ne evidentirajo prihodkov, se davčni
inšpektorji v primeru gostinstva poslužujejo metode fotografiranja računov, ki najbolj
nazorno prikazuje in potrjuje razsežnost prirejanja ustvarjenih prihodkov. Davčni
inšpektorji kršitve ugotovijo tako, da opravijo nakup gostinskih storitev, fotografirajo
prejeti račun in ga pustijo v lokalu. O tem sestavijo uradni zaznamek in od gostinca
potem, ko je ta oddal davčni obračun, zahtevajo kopije izdanih računov za dneve, za
katere imajo fotografirane račune (Z davčnimi blagajnami nad goljufe, 2009).
Rezultati nadzora gostincev, s pomočjo fotografiranja računov, so razkrili, da je v obdobju
od novembra 2007 do decembra 2009, 82,51% davčnih zavezancev Davčnega urada
Ljubljana, utajevalo DDV. Njihova kopija računa ni bila enaka originalu izdanega računa
oziroma so davčni zavezanci izbrisali posamezne postavke na računu (Poročilo
medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za preprečevanje davčnih utaj pri
gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010, str. 13).
Prav zaradi prirejanja računov so v nekaterih državah davčni zavezanci, ki prodajajo blago
ali opravljajo storitve, pri tem pa plačilo dobijo v gotovini, zakonsko dolžni uporabljati
posebne registrske blagajne. Tako imenovane davčno zanesljive registrske blagajne (v
nadaljevanju davčne blagajne) vsebujejo posebne varnostne funkcije, zaradi katerih jim
davčni organi pri obračunu DDV popolnoma zaupajo. Znesek DDV, ki ga poda davčna
blagajna uporabljajo za preverjanje pravilnosti samoobdavčitve zavezanca (Electronic
Signature Devices for the authentication of financal documenta – An overview, 2004, str.
1).
Varnostne funkcije davčne blagajne so (Electronic Signature Devices for the
authentication of financal documenta – An overview, 2004, str. 1):
- davčni pečat (svinčen pečat na vidnem mestu blagajne), ki ga je potrebno, v
primeru dostopa do strojne in programske opreme, ki je v notranjosti blagajne
zlomiti;
- dnevno hranjenje vseh pomembnih podatkov v posebnem bralnem pomnilniku, ki
je trajno pritrjen na plastično ohišje davčne blagajne;
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-

edinstvena serijska številka, ki je dodeljena lastniku davčne blagajne in shranjena
v bralnem pomnilniku;
strojna in programska oprema, ki morata biti v skladu s številnimi specifikacijami, s
katerimi davčna blagajna dobi uradno odobritev za uporabo.

6.1 TIPI DAVČNO ZANESLJIVIH REGISTRSKIH BLAGAJN
Davčne blagajne predstavljajo sistem običajnih registrskih blagajn z dodano spominsko
enoto, ki varno beleži izdane račune ter vodi podatke o prometu in davkih. V svetu so
znani trije tipi davčnih blagajn (Osnutek zakonskih podlag za uvedbo davčnih blagajn –
predlog za obravnavo, 2011).
Najbolj osnovne so davčne blagajne, ki imajo posebno, zapečateno spominsko enoto fiskalno kontrolno napravo oziroma tako imenovani fiskalni pomnilnik. To je poseben
bralni pomnilnik, vgrajen v blagajno za shranjevanje davčnih podatkov o prodaji, v
katerega uporabnik ne more posegati. Ta enota beleži vse operacije davčne blagajne,
vključno z izbrisom podatkov. Tak sistem uporabljajo v Italiji in Makedoniji (Govt to
introduce electronic tax registers, 2010).
Najučinkovitejše davčne blagajne so nadgradnja zgoraj opisanih in so preko ponudnikov
brezžične telefonije, storitev General Packet Radio Service (GPRS), Universal Mobile
Telecommunication System (UMTS) ali preko internetnega omrežja povezane z davčno
upravo. Takšne blagajne samodejno, po vnaprej določenem času (na primer vsakih 15
dni) ali ob določenem dogodku, preko izbranega omrežja pošiljajo podatke o prometu in
izdanih računih na strežnik davčne uprave. Gre torej za elektronski prenos podatkov, ki jih
morajo davčni zavezanci tudi sicer napisati v obračun DDV. Na ta način ima davčni urad
podatke o prometu, še preden davčni zavezanec odda obračun. Ko podatke o prometu
posredujejo tudi davčni zavezanci, jih davčna uprava primerja s tistimi na strežniku, ter
tako ugotovi razlike. Tak sistem uporabljajo v Srbiji in Etiopiji (Govt to introduce electronic
tax registers, 2010).
Slika 7 prikazuje poenostavljeno delovanje davčne blagajne. Davčna blagajna, po
zaključku računa, vse podatke iz računa prenese v fiskalno kontrolno napravo. Slednja
shrani vse podatke, ki so na računu, in računu doda kontrolno kodo. Šele, ko je računu
dodeljena kontrolna koda se račun natisne stranki. Fiskalna kontrolna naprava podatke iz
računa, skupaj s kontrolno kodo, pošlje v podatkovno bazo, ponavadi na strežnik davčne
uprave, kjer se zbirajo tovrstni podatki.
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Slika 7: Poenostavljeno delovanje davčno zanesljive registrske blagajne s fiskalno
kontrolno napravo

Račun
=====
št.0112
aaa
aaa
=====
DDV

Račun
=====
št.0112
aaa
aaa
=====
DDV

KONTROLNA
KODA

Baza podatkov

Račun
=====
št.0112
aaa
aaa
=====
DDV
KONTROLNA
KODA

KONTROLNA
KODA

Vir: Poročilo medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za preprečevanje davčnih utaj pri
gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo (2010, str. 19)

Poseben tip davčnih blagajn so blagajne, pri katerih se promet evidentira z elektronskim
podpisom, uporabljajo pa jih v Grčiji. Takšne davčne blagajne podatkov o prometu ne
shranjujejo v fiskalnem pomnilniku (čeprav ga imajo), ampak z elektronskim podpisom
overijo dokumente shranjene v osebnem računalniku ali terminalu na prodajnem mestu.
Računalnik, s katerim je davčna blagajna povezana, se nato uporabi za pisanje davčnih
poročil na podlagi overjenih dokumentov. Davčna blagajna je zasnovana tako, da podpiše
vsak dokument, ki se shrani v računalnik, kot tudi vsako postavko na njem in ne le končni
znesek. Na ta način lahko davčni organi nadzirajo opis blaga in ne le cen ali DDV
napisanega na dokumentu. Elektronski podpis daje davčnim organom zagotovilo, da je
vsaka postavka, napisana na dokumentu, pravilna oziroma avtentična (Electronic
Signature Devices for the authentication of financal documenta – An overview, 2004, str.
2).
Slika 8 prikazuje poenostavljeno delovanje davčne blagajne, ki za evidentiranje izdanih
računov uporablja elektronski podpis. Davčna blagajna osebnemu računalniku pošlje
zaključen račun oziroma podatke iz njega. Ta nato napravi za elektronsko podpisovanje
poda zahtevo za elektronski podpis računa. Ko osebni računalnik prejme elektronsko
podpisan račun, tega pošlje tiskalniku, ki ga natisne stranki.

55

Slika 8: Poenostavljeno delovanje davčno zanesljive registrske blagajne, ki evidentira
promet z elektronskim podpisom

zahteva
račun
podpis

elektronsko podpisan račun

Vir: Prirejeno po Introduction of Electronic Tax Registers in Kenya (2005, str. 9)

6.2 IZPISI IZ DAVČNO ZANESLJIVIH REGISTRSKIH BLAGAJN
Dokumenti, ki jih izpišejo davčne blagajne so:
- račun,
- dnevno, mesečno in letno poročilo.
Informacije, ki so vsebovane tako na računu, kot tudi na dnevnem poročilu so (Public
Notice No. 48, Records Generated by Approved Electronic Tax Registers, 2004):
- ime in naslov uporabnika blagajne;
- DDV številka uporabnika blagajne;
- osebna identifikacijska številka uporabnika blagajne;
- identifikacijska številka davčne blagajne;
- datum in čas izdaje računa ali izpisa dnevnega poročila.
Račun dodatno vsebuje še (Public Notice No. 48, Records Generated by Approved
Electronic Tax Registers, 2004):
- naziv, količino, cena na enoto, enoto, davčno stopnjo za obračun in vrednost
zabeležene prodaje blaga ali storitve;
- znesek davka;
- skupni znesek za plačilo skupaj z davkom.
Na dnevnem poročilu so, poleg že naštetih informacij, izpisane še (Public Notice No. 48,
Records Generated by Approved Electronic Tax Registers, 2010):
- obdavčljive dejavnosti;
- davčni urad, ki je odobril davčno blagajno;
- serijska številka dnevnega poročila;
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-

-

-

tekoče dnevne in kumulativne vsote:
- obdavčljivi promet,
- skupna bruto prodaja,
- vsi podatki iz fiskalnega spomina, ki so nastali v času od zadnjega dnevnega
izpisa:
- število izdanih računov,
- popusti, pribitki, spremembe, popravki cen,
- število delovnih napak pomnilnika,
- število odklopov tiskalnika,
- število intervencij pooblaščenih inženirjev;
poročilo iz fiskalnega pomnilnika, ki navaja:
- vsoto DDV (za vsako stopnjo DDV posebej),
- skupno bruto prodajo,
- število izdanih računov,
- število sprememb v stopnji DDV,
- število delovnih napak fiskalnega pomnilnika,
- število spremenjenih imen,
- število spontanih odklopov tiskalnika,
- število intervencij pooblaščenih inženirjev;
registrsko številko davčne blagajne.

Informacije vsebovane v mesečnem in letnem poročilu so identične dnevnim poročilom,
saj oba temeljita na podatkih iz dnevnih poročil. Pri mesečnem so zbrani podatki dnevnih
poročil enega meseca, pri letnem poročilu pa so zbrani podatki dnevnih poročil iz celega
leta (Public Notice No. 48, Records Generated by Approved Electronic Tax Registers,
2004).

6.3 RAZLOGI IN CILJI UVEDBE DAVČNO ZANESLJIVIH REGISTRSKIH
BLAGAJN
Davčne blagajne imajo vrsto medsebojno povezanih pozitivnih učinkov (Poročilo
medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za preprečevanje davčnih utaj pri
gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010, str. 17):
- povečanje javnofinančnih prihodkov proračuna (več vplačil dajatev kot so DDV,
davek na dohodek pravnih oseb in prispevki za socialno varnost);
- učinkovitejši nadzor nad obsegom gotovinskega poslovanja;
- preprečevanje davčnih utaj in goljufij na področju DDV in ostalih dajatev;
- vzpostavitev enakopravnih pogojev poslovanja za vse delujoče subjekte, ureditev
trga, preprečevanje nelojalne konkurence in hitrejši gospodarski razvoj;
- zaščita potrošnikov;
- preprečevanje trgovanja s ponarejenim in tihotapskim blagom ter preprečevanje
odstopanj od prvotnih distribucijskih poti blaga;
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-

povečanje učinkovitosti nadzornih organov nad izvajanjem predpisov o obdavčenju
in predpisov z ostalih področij;
izboljšanje evidentiranja realiziranih transakcij oziroma preprečevanje prirejanja
realiziranih transakcij;
analiziranje prejetih podatkov zavezancev za davek;
povečanje učinkovitosti nadzora s strani davkoplačevalcev;
preprečevanje morebitnih zlorab v programski opremi davčnih blagajn.

Razlogi in cilji uvedbe davčnih blagajn z vidika davčnih zavezancev so (Poročilo
medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za preprečevanje davčnih utaj pri
gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010, str. 17):
-

-

-

vzpostavitev enakopravnih pogojev poslovanja za vse ekonomske subjekte,
povečanje konkurenčnosti in preprečevanje nelojalne konkurence;
možnost vzpostavitve sistema za avtomatičen obračun DDV ter avtomatično
evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah, kar bi posledično zmanjšalo
stroške poslovanja davčnih zavezancev;
evidentiranje dejansko realiziranih dobav blaga in storitev brez prirejanja
prihodkov, kar bi davčnim zavezancem zagotovilo pravilno osnovo za načrtovanje
prodaje in nabave blaga ter storitev, prihodkov in odhodkov oziroma poslovnega
izida, itd.
možnost pošiljanja podatkov o zbirnih postavkah in seznamov prodanega blaga in
storitev na strežnik, računalnik ali mobilni telefon;
hitrejša posodobitev podatkov v bazi podatkov v fiskalni kontrolni napravi
(spreminjanje cen, dodajanje novih in brisanje starih artiklov);
znižanje stroškov poslovanja davčnih zavezancev v primerjavi z uporabo sedanjih
načinov evidentiranja gotovinskega prometa (odprava dnevnega blagajniškega
traku in stroškov, ki nastajajo zaradi nakupa in arhiviranja teh trakov).

Slabosti davčnih blagajn so (Poročilo medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za
preprečevanje davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010, str.
21):
- zakonsko predpisana tehnologija;
- dodatni stroški za davčne zavezance;
- dodatna administrativna ovira pri poslovanju;
- glavni razlog za uvedbo je ocena, da davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino
naknadno spremenijo oziroma priredijo velik del prihodkov, vendar ocena ni
podkrepljena z empiričnimi podatki;
- ne rešujejo problema neizdajanja računov;
- ni zanesljivih dokazov, da uvedba davčnih blagajn zmanjša davčno vrzel oziroma
obseg sive ekonomije.
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6.4 DRŽAVE, KI ŽE IMAJO DAVČNO ZANESLJIVE REGISTRSKE BLAGAJNE
Znotraj EU ni povsem enotnega mnenja o davčnih blagajnah, vendar kar deset držav
članic uporabo davčnih blagajn predpisuje in sicer: Bolgarija, Ciper, Češka, Grčija, Italija,
Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija in Švedska. Druge članice, podobno kot v
Sloveniji, predpisujejo samo načela poslovanja, po katerih morajo biti vsi poslovni dogodki
pravilno evidentirani, pri tem pa ni pomembna tehnologija, ki jo davčni zavezanec
uporablja. Čeprav niso zakonsko predpisane, davčne blagajne uporabljajo na Slovaškem,
v Bolgariji, Estoniji in Latviji (Poročilo medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov
za preprečevanje davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju – predlog za obravnavo, 2010,
str. 16).
Med nečlanicami EU so davčne blagajne vpeljale Srbija, Makedonija, Bosna in
Hercegovina, Črna Gora, Turčija, Rusija, Ukrajina, Argentina, Brazilija, Kitajska, Etiopija,
Zimbabve, Tanzanija, Kenija, itd. (Fiskalne kase i GPRS Terminali, 2010).
V Srbiji so davčne blagajne uvedli leta 2004. Po podatkih študije, ki jo je izvedla Srbska
davčna uprava leta 2006, je vzpostavitev davčnih blagajn in brezžična povezava s
terminalom davčne uprave, ki so jo uvedli leta 2005, kar za tretjino zmanjšala sivo
ekonomijo, prav tako se je prijavljen promet povečal za četrtino. Davčne blagajne naj bi
omogočile tudi učinkovitejši in gospodarnejši nadzor nad davčnimi zavezanci, izboljšale
izterjavo davkov, povečale pritok davkov v državni proračun in izboljšale davčno disciplino
(Z davčnimi blagajnami nad goljufe, 2009).
Od začetka leta 2010 so davčne blagajne obvezne na Švedskem. Njihova uvedba je eden
od ukrepov s katerimi želijo Švedi do leta 2014 prepoloviti davčno vrzel in učinkovito
omejiti sivo ekonomijo. Po podatkih Švedskega statističnega urada se je promet v
gostinski dejavnosti v avgustu leta 2010, glede na avgust 2009, ko še niso imeli davčnih
blagajn, povečal za 8,9%. Podatki kažejo, da je bilo leta 2010 4% manj stečajev kot leto
prej, vendar v gostinstvu se je ta odstotek povečal za 17% (Predlog Zakona o davčnih
blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011, str. 17).
Davčne blagajne so v Italiji uvedli leta 1992. Do leta 2003 je bila v primeru, če so davčni
inšpektorji zalotili potrošnika takoj po nakupu ali opravljeni storitvi brez računa,
predpisana globa. Današnja ureditev je nekoliko milejša za potrošnike in bolj stroga za
gospodarske subjekte. Če gospodarski subjekt ne izda računa, če so podatki na računu
nepravilni ali če nima davčne blagajne in stori tri tovrstne kršitve v obdobju preteklih petih
let, se mu odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti (Predlog Zakona o davčnih
blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011, str. 16-17). Kljub davčnim blagajnam in strogim
zakonom, je Italija še vedno ena izmed članic EU, ki imajo najvišjo odstotek sive
ekonomije v BDP.
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Leta 2008, tri leta po uvedbi davčnih blagajn, so v Keniji naredili raziskavo o učinkovitosti
davčnih blagajn pri pripravi obračunov DDV. V raziskavi je sodelovalo 68 davčnih
zavezancev iz mesta Kisii, ki so uporabljali davčne blagajne. 66% anketirancev je menilo,
da so davčne blagajne prinesle koristi za njihovo dejavnost. Raziskava je pokazala, da
davčne blagajne zmanjšujejo stroške, ki nastanejo pri izpolnjevanju obračunov DDV, saj
65% anketirancev ni potrebovalo plačljive pomoči pri izpolnjevanju. Zaradi davčnih
blagajn se je izboljšala tudi pravočasnost oddaje obračunov, tako da je po podatkih
ankete 63% davčnih zavezancev oddalo obračun DDV v predpisanem roku. Obračuni so
bili tudi točnejši kot pretekla leta. 73% davčnih zavezancev, ki je sodelovalo v anketi je
bilo mnenja, da se jim je z uvedbo davčnih blagajn izboljšal pregled nad poslovanjem.
Dve vprašanji v anketi sta posredno spraševali o povečanju vplačil DDV. Spraševali so o
povečanju dohodka davčnih zavezancev in povečanju zneska v obračunih DDV po uvedbi
davčnih blagajn. 70% anketirancem se je povečal dohodek, 80% pa so se povečali zneski
v obračunih DDV. Iz tega lahko sklepamo, da je uvedba davčnih blagajn v Keniji
pripomogla k povečanju evidentiranega prometa in posledično k zmanjševanju utaj DDV
(The Effectiveness of Electronic tax Registers in Processing of Value Added Tax Returns,
2010, str. 50, 52).

6.5 DAVČNO ZANESLJIVE REGISTRSKE BLAGAJNE V SLOVENIJI
Po Zakonu o gospodarskih družbah in računovodskih standardih, morajo biti vsi poslovni
dogodki v Sloveniji pravilno evidentirani, kar morajo verodostojno izkazovati knjigovodske
listine, ki so lahko v papirnati ali elektronski obliki (Predlog Zakona o davčnih blagajnah čistopis po seji Vlade, 2011, str. 11).
Ker obstoječa davčna zakonodaja ne predpisuje tehničnih lastnosti za registrske blagajne,
poslovni subjekti uporabljajo strojno in programsko opremo, ki jim omogoča prirejanje
podatkov o ustvarjenih prihodkih. Programi omogočajo naknaden izbris tudi več kot 80%
ustvarjenega prometa. Nekateri gospodarski subjekti so tako izpopolnili ne evidentiranje
prihodkov, in s tem utajo DDV, da jim tudi davčni inšpektorji v naknadnem inšpekcijskem
nadzoru, po oddaji obračuna DDV, težko dokažejo utajo (Predlog Zakona o davčnih
blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011, str. 11).
Klasična metoda nadzora davčnih zavezancev, torej z inšpekcijskimi nadzori, je v tem
primeru neučinkovita. Učinkovito bi omogočila brisanje ustvarjenih prihodkov samo
tehnična rešitev, torej davčne blagajne (Predlog Zakona o davčnih blagajnah - čistopis po
seji Vlade, 2011, str. 11).
Za zmanjšanje števila utaj DDV bi bilo, poleg uvedbe davčnih blagajn, potrebno še
(Predlog Zakona o davčnih blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011, str. 12):
- urediti gotovinsko poslovanje in omejiti gotovinske transakcije nad določenim
zneskom;
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-

prepovedati in kaznovati prodajo registrskih blagajn, ki omogočajo poseganje v
prihodke;
zvišati davčno kulturo.

6.6.1 PREDLOG ZAKONA O DAVČNIH BLAGAJNAH
V Sloveniji bomo z Zakonom o davčnih blagajnah uvedli davčno zanesljive registrske
blagajne. Davčne blagajne bodo odprtega tipa, kar pomeni, da država predpiše tehnične
zahteve, ki jih mora davčna blagajna izpolnjevati. S tem se omogoči kateremu koli
proizvajalcu, ki izpolnjuje predpisane zahteve, prodajo davčnih blagajn. Proizvajalci s
certifikatom o ustreznosti zagotovijo, da so davčne blagajne narejene v skladu s predpisi.
Za nadzorno enoto, ki naj bi onemogočala spreminjanje prihodkov, je vlada izbrala strojno
opremo, torej fiskalno kontrolno enoto. Davčne blagajne naj bi bile elektronsko povezane
s strežnikom DURS (Predlog Zakona o davčnih blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011,
str. 13).
Po Zakonu o davčnih blagajnah bodo davčne blagajne morale uporabljati pravne in fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost, v okviru katere prodajajo blago in storitve za plačilo v
gotovini. Srednje in velike gospodarske družbe bodo lahko zaprosile za triletni odlog
uvedbe in sicer: če z lastnim sistemom notranjih kontrol zagotavljajo varnost in
nespremenljivost podatkov pri poslovanju z gotovino ali če vzpodbujajo negotovinske
načine plačevanja, ter ne dajejo gotovinskih popustov. Iz uporabe davčnih blagajn bodo
izvzete fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in niso samostojni
podjetniki, ter pravne in fizične osebe, ki prodajajo vozovnice, karte in žetone v potniškem
prometu, znamke, vrednotnice in obrazce v poštnem prometu, sprejemajo vplačila za
udeležbo v igrah na srečo ali prodajajo blago z uporabo prodajnih avtomatov (Predlog
Zakona o davčnih blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011, str. 19).
Uvedba davčnih blagajn pomeni strošek tako za gospodarske subjekte, kot za državo. Po
ocenah, naj bi uvedba davčnih blagajn državo stala 1,65 milijona EUR in še dodatnih 11
milijonov EUR, ki bi jih namenili subvencijam gospodarskim subjektom za nakup davčnih
blagajn. Država naj bi z nepovratnimi sredstvi sofinancirala 50% vrednosti nakupa
davčnih blagajn, vendar ne več kot 200 EUR (Predlog Zakona o davčnih blagajnah čistopis po seji Vlade, 2011, str. 15).
DURS ocenjuje, da bi davčne blagajne v Sloveniji potrebovalo okoli 50.000 gospodarskih
subjektov. Strošek bi jim predstavljal predvsem nakup nadzorne enote, torej fiskalne
kontrolne naprave, ki se giblje med 430 EUR (samostojna nadzorna enota) in 3.100 EUR
(mrežna nadzorna enota, namenjena gospodarskim subjektom z več registrskimi
blagajnami). Če obstoječa registrska blagajna ne bo kompatibilna z nadzorno enoto, bo
potrebno zamenjati tudi registrsko blagajno (Predlog Zakona o davčnih blagajnah čistopis po seji Vlade, 2011, str. 18).
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Ocene finančnih učinkov uvedbe davčnih blagajn so lahko le približne, saj jih je težko
oceniti. Na eni strani bi se povečale evidentirane dobave blaga in storitev, kar pomeni
povečane prihodke in s tem povečan presežek DDV, na drugi strani pa bi se povečala tudi
evidentirana nabava blaga in storitev, torej odhodki, kar pomeni zmanjšanje presežka
DDV (Predlog Zakona o davčnih blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011, str. 14).
DURS je ocenil, da bi se glede na leto 2008 in 2009, ter ob upoštevanju 4% davčne vrzeli,
z uporabo davčnih blagajn evidentiran promet gospodarskih subjektov, ki poslujejo z
gotovino povečal za 200 milijonov EUR, kar pomeni povečanje neto DDV v višini 30
milijonov EUR letno (Predlog Zakona o davčnih blagajnah - čistopis po seji Vlade, 2011,
str. 15).

6.6.2 RAZLOGI PROTI UVEDBI DAVČNO ZANESLJIVIH REGISTRSKIH BLAGAJN
V SLOVENIJI
Vlada naj bi davčne blagajne uvedla predvsem zaradi malih gospodarskih subjektov, ki
poslujejo z gotovino in utajujejo DDV z ne evidentiranjem prihodkov. Uvedba davčnih
blagajn ni rešitev za ne evidentiranje, saj gospodarski subjekti, ki sedaj ne izstavljajo
računov, jih tudi po uvedbi ne bodo. Za boljšo davčno disciplino bi bilo tako potrebno
povečati interes za prejemanje računov, zmanjšati davčne stopnje dohodnine in davka od
dohodka pravnih oseb, ter vzpostaviti boljši davčni nadzor nad sivo ekonomijo. Poleg tega
so raziskave iz tujine pokazale, da problem ne evidentiranja prihodkov ne predstavljajo
mali gospodarski subjekti temveč velike trgovske verige in veliki gostinci (Uvedba davčnih
blagajn ni primerna rešitev, 2011).
Ker obstoječe registrske blagajne omogočajo brisanje evidentiranih prihodkov, se
gospodarski subjekti tega tudi poslužujejo. Namesto uvedbe davčnih blagajn bi bilo bolj
smiselno uvesti sankcije za prodajalce blagajn in informacijskih sistemov, ki omogočajo
brisanje računov. Proizvajalci blagajn bi morali zagotoviti, da brisanje evidentiranih
prihodkov ni možno (Uvedba davčnih blagajn ni primerna rešitev, 2011).
Uvedba davčnih blagajn bo pomenila strošek za državo in gospodarske subjekte. Država
bo morala kupiti strežnik za sprejem podatkov, zaposliti nove davčne uslužbence za
izvajanje kontrole, dodatno izobraziti davčne uslužbence, subvencionirati nakup davčnih
blagajn, itd. Med stroške gospodarskih subjektov bodo spadali: nakup fiskalne kontrolne
naprave in njeno servisiranje enkrat letno, elektronska povezava s strežnikom DURS,
porabljen čas za uvajanje, učenje, pripravo in oddajanje dnevnih, mesečnih in letnih
poročil, itd. (Uvedba davčnih blagajn ni primerna rešitev, 2011).
Poleg obvezne fiskalne kontrolne naprave, ki je del strojne opreme, bi bilo smiselno
ponuditi tudi možnost nakupa programske opreme, ki onemogoča brisanje evidentiranih
prihodkov, s tem pa bi bili tudi stroški nižji. Gospodarski subjekti bi tako sami izbrali ali
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bodo kot nadzorno enoto uporabljali strojno ali programsko opremo (Pripombe zbornic na
predlog zakona o davčnih blagajnah, 2011).

6.7 OBSEG SIVE EKONOMIJE PO UVEDBI DAVČNO ZANESLJIVIH
REGISTRSKIH BLAGAJN
Siva ekonomija je ena izmed številnih metod utajevanja DDV, saj je glavni vzrok za njen
nastanek nezakonito izogibanje davku.
V sivo ekonomijo uvrščamo vse gospodarske dejavnosti (legalne in ilegalne), ki prispevajo
k skupnemu gospodarskemu ustvarjanju vrednosti v državi, vendar pa jih družbeno
računovodstvo ne zajema in zato ne vključuje v ocene BDP. Značilnost gospodarskih
dejavnosti, ki spadajo v sivo ekonomijo je predvsem ta, da so povezane z izogibanjem
dajatev (Glas, 1994, str. 5).
Gospodarske dejavnosti, ki jih prištevamo v sivo ekonomijo in pomenijo utajo DDV so
predvsem (Glas, 1988, str. 8-9):
- neprijavljeno in zato neobdavčeno delo, običajno z gotovinskim plačilom;
- tihotapljenje;
- ilegalna trgovina s tobačnimi izdelki in alkoholnimi pijačami;
- neposredna menjava dobrin in storitev;
- dela in popravila v lastni režiji;
- izdajanje lažnih računov za poslovne stroške;
- pridelava lastnega sadja, zelenjave in drugih pridelkov, ter njihova prodaja;
- neprijavljena dejavnost ali prijava v manjšem obsegu od dejanske.
Siva ekonomija je dejavnost, ki se izogiba registriranju in merjenju, zato jo je težko
empirično preučevati. Ker sive ekonomije ni v uradnih statistikah, je možno le posredno
ocenjevanje, ki prinaša nepopolne, nezanesljive in pristranske ocene (Glas, 1994, str. 9).
V raziskavi o obsegu sive ekonomije, v izbranih državah (Italija, Grčija, Srbija, Kenija), so
bili podatki izračunani s pomočjo dveh indirektnih metod in sicer: monetarne metoda ali
metode povpraševanja po denarju in modelu Multiple Indicators and Multiple Causes (v
nadaljevanju model MIMIC).
Monetarna metoda temelji na predpostavki, da se večina neformalnih transakcij odvija v
gotovini. Ko siva ekonomija raste, se to odraža v povečanju uporabe gotovine.
Pomanjkljivost te metode je, da vse neformalne transakcije ne potekajo v gotovini
(Ahumada at al., 2006, str. 5).
Model MIMIC temelji na ideji, da je siva ekonomija neopazna spremenljivka. Nanjo
vplivajo določeni vzroki, poleg tega pa tudi sama vpliva na druge spremenljivke, ki so v
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modelu opazovane kot indikatorji za obstoj sive ekonomije. Najbolj pogosto uporabljeni
vzroki so davčno breme, stopnja brezposelnosti, BDP na prebivalca, indikator pa je
gospodarska rast (Georgiou, 2007, str. 31).
V nadaljevanju so predstavljeni grafi, ki prikazujejo gibanje sive ekonomije (izražene v %
BDP) v Italiji, Grčiji, Srbiji in Keniji. To so države, ki so že uvedle davčne blagajne, zato jih
lahko uporabimo v raziskavi s katero bomo preverili ali uvedba davčnih blagajn pripomore
k zmanjšanju obsega sive ekonomije. Leto uvedbe blagajn je v grafih prikazano z
navpično črtkano črto. Podatke, o obsegu sive ekonomije, ki so uporabljeni v raziskavi, so
izračunali na oddelku za ekonomijo na Univerzi Johannesa Keplerja v Lincu.
Obseg sive ekonomije v Italiji je izračunan v % BDP s pomočjo monetarne metode.
Davčno zanesljive blagajne so uvedli leta 1992, kar pa ni prineslo zmanjšanja obsega sive
ekonomije. Siva ekonomije je v obdobju 1994/95, torej po uvedbi davčnih blagajn,
predstavljala 26% BDP, pred uvedbo davčnih blagajn, v obdobju 1991/92, pa je bila za 2
odstotni točki nižja.
Graf 1: Obseg sive ekonomije v Italiji (v % BDP) (1989-2002)
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Vir: Size and Measurment of the Informal Economy in 110 Countries Around the World
(2002, str. 20)

Istega leta kot v Italiji so davčne blagajne uvedli tudi v Grčiji. Podatki o obsegu sive
ekonomije so izračunani s pomočjo monetarne metode in predstavljeni kot % BDP.
Proučevano obdobje je, tako kot v primeru Italije, od 1989/99 do 20001/02. Tudi tu
uvedba davčnih blagajn, leta 1992, ni prinesla zmanjšanja obsega sive ekonomije. V
obdobju 1994/95 je bila za 3,7 odstotnih točk BDP višja kot v predhodno preučevanem
obdobju, v katerem še niso imeli davčnih blagajn.
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Graf 2: Obseg sive ekonomije v Grčiji (v % BDP) (1989-2002)
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Podatki o obsegu sive ekonomije v Srbiji so izračunani z metodo MIMIC in so predstavljeni
kot % BDP. Davčne blagajne so uvedli leta 2004, kar pa, kot kažejo podatki v grafu 3, ni
pripeljalo do zmanjšanja obsega sive ekonomije, saj je siva ekonomija v obdobju 2003/04
predstavljala 40,3 % BDP, po uvedbi davčnih blagajn, torej 2004/05 pa je porasla za 0,8
odstotne točke na 41,1% BDP.
Graf 3: Obseg sive ekonomije v Srbiji (v % BDP) (1999-2007)
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do we know? (2009, str. 9)
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Graf 4 prikazujeta gibanje obsega sive ekonomije v Keniji, med letom 2000 in 2007,
izračunanega s pomočjo metode MIMIC. Davčne blagajne so uvedli leto kasneje kot v
Srbiji, torej leta 2005, vendar tudi v Keniji niso pripomogle k zmanjšanju obsega sive
ekonomije. Leta 2005 je siva ekonomija obsegala 37,7% BDP, kar je za 1,7 odstotne
točke več kot leta 2004, ko še niso imeli davčnih blagajn.
Graf 4: Obseg sive ekonomije v Keniji (v % BDP) (2000-2007)
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Raziskava o obsegu sive ekonomije po uvedbi davčnih blagajn je pokazala, da davčne
blagajne nimajo pozitivnega vpliva na njeno zmanjšanje. V štirih proučenih državah se je
trend povečevanja obsega sive ekonomije v % BDP nadaljeval kljub uvedbi davčnih
blagajn. Glavni razlog za neučinkovitost davčnih blagajn je neizdajanje računov, na
katerem temelji siva ekonomija, davčne blagajne pa tega problema ne rešujejo.
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7 SPLETNA ANKETA O ZMANJŠEVANJU MOŽNOSTI UTAJ
DAVKA NA DODANO VREDNOST

V sklopu raziskovanja informacijskih rešitev za potrebe magistrskega dela, je bila
opravljena spletna anketa o zmanjševanju možnosti utaj DDV. Spletna anketa je bila
narejena na internetni strani MojaAnketa.si, povezava do nje je bila, od 2. julija do 2.
novembra 2011, objavljena na spletnih forumih internetnih strani: Finance.net,
Računovodja.com,
Mladipodjetnik.si,
Med.Over.net,
Slo-Tech.com,
Cveka.com,
Kulinarika.net, Lunin.net, Cosmopolitan.si, Diva.si in Ringaraja.net. Anketa je bila
anonimna in namenjena davčnim zavezancem za DDV oziroma zaposlenim, ki so v
podjetju zadolženi za davčne zadeve.
Rešilo jo je 60 anketirancev, ki predstavljajo naš reprezentativni vzorec. Večina, 66,7%,
anketirancev je bilo majhnih davčnih zavezancev, 26,7% je bilo srednje velikih in le 6,7%
velikih. 65% davčnim zavezancem, ki so izpolnili anketo predstavlja tujina do 10%
poslovanja, 20% anketirancem med 10 in 50%, 15% pa nad 50% poslovanja.
Anketo so sestavljala vprašanja zaprtega tipa, torej so bili odgovori že vnaprej določeni in
so anketiranci le izbirali tistega, ki jim je najbolj ustrezal. Pri nekaterih vprašanjih so lahko
izbrali tudi več odgovorov. Vprašanja so se nanašala na preverjanje veljavnosti DDV
številke in davčne blagajne. Zanimalo nas je, če so že kdaj preverili veljavnost DDV
številke gospodarskega subjekta s katerim so že oziroma še bodo poslovali, na kakšen
način so jih preverili, ali so bile preverjene DDV številke veljavne in ali se je število
preveritev veljavnosti DDV številke glede na leto 2010 povečalo. Dve vprašanji sta se
nanašali na uvedbo davčnih blagajn in sicer kakšno mnenje imajo o njihovi uvedbi in kaj
bi uvedba davčnih blagajn pomenila za njihovo poslovanje.

7.1 PREVERJANJE VELJAVNOSTI IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA
DAVEK NA DODANO VREDNOST GOSPODARSKIH SUBJEKTOV V
SLOVENIJI
Preveritev, ali je DDV številka veljavna ali ne, se v Sloveniji lahko opravi (Navodila za
izpolnitev rekapitulacijskega poročila, 2010, str. 5):
- prek sistema eDavki, kjer gospodarski subjekti sami, z veljavnim digitalnim
potrdilom, preverjajo veljavnost DDV številke svojih poslovnih partnerjev;
- prek spletne strani Evropske komisije;
- s kontaktiranjem DURS, točneje CLO, po telefonu, prek elektronske pošte ali po
telefaksu.

67

Večina anketirancev, 55,6%, veljavnost DDV številke preverja prek sistema eDavki, 36,1%
pa jih uporablja aplikacijo na spletni strani Evropske komisije. DDV številke, ki so jih
preverjali so bile v 96,7% veljavne.
Graf 5: Način preveritve veljavnosti DDV številke
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Graf 6: Veljavnost DDV številke
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Rezultati ankete kažejo, da se s povečanjem poslovanja s tujino poveča tudi preverjanje
veljavnosti DDV številke. Kar 77,8% anketirancev, katerih poslovanje s tujino presega
50% poslovanja, je že preverilo DDV številko gospodarskega subjekta s katerim so
poslovali. Preverilo jo je tudi 75% anketirancev katerih poslovanje s tujino predstavlja
med 10 in 50% poslovanja, medtem ko jo je preverilo le 35,9% tistih, katerih poslovanje
s tujino predstavlja do 10% poslovanja.
Tabela 24: Preverjanje veljavnosti DDV številke
Poslovanje s tujino
Do 10%
Od 10 do 50%
Nad 50%

Da
35,9%
75%
77,8%

Ne
64,1%
25%
22,2%

Vir: lasten, priloga 2

Graf 7 prikazuje število preveritev leta 2011 glede na leto 2010. 50% anketirancem se zdi,
da je njihovo število enako, kot leta 2010, 26,7% se je število preveritev povečalo, 23,3%
pa zmanjšalo.
Graf 7: Število preveritev DDV številk leta 2011 glede na leto 2010
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7.2 MNENJA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV O DAVČNO ZANESLJIVIH
REGISTRSKIH BLAGAJNAH V SLOVENIJI
S pomočjo spletne ankete smo raziskali tudi kaj o uvedbi davčnih blagajn v Sloveniji
menijo gospodarski subjekti.
Kot je razvidno iz grafa 8, 50% anketirancev podpira uvedbo davčnih blagajn, 23,3% jih
je proti uvedbi in 26,7% jim je vseeno ali se davčne blagajne uvedejo ali ne.
Graf 8: Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji
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Tabela 25 podrobneje prikazuje kaj si o uvedbi davčnih blagajn mislijo tisti anketiranci, ki
poslujejo z gotovino in bodo davčne blagajne morali uporabljati in kaj tisti, ki z gotovino
ne poslujejo in zato davčnih blagajn ne bodo potrebovali. Kar 55,6% tistih, ki poslujejo z
gotovino je za uvedbo davčnih blagajn, le 25% jih je proti. Presenetljivo je, da je kar
20,8% tistih, ki ne poslujejo z gotovino in torej davčnih blagajn ne bodo potrebovali proti
njihovi uvedbi.
Tabela 25: Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji, glede na poslovanje z gotovino

Za uvedbo
Proti uvedbi
Vseeno

Ne poslujejo z gotovino
41,7%
20,8%
37,5%
Vir: lasten, priloga 2
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Poslujejo z gotovino
55,6%
25%
19,4%

39,6% tistih, ki bodo v primeru uvedbe davčnih blagajn le te potrebovali meni, da uvedba
pomeni le dodaten strošek zaradi nakupa blagajne, skoraj polovica, točneje 47,9% jih
prizna, da jim bo uvedba davčnih blagajn zmanjšala možnosti naknadnih popravkov
izdanih računov. Le 12,5% vidi prednosti v uvedbi davčnih blagajn in s tem povezanim
zmanjšanjem administrativnega dela.
Graf 9: Pomen davčnih blagajn
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70% anketirancev, ki so proti uvedbi davčnih blagajn, jih ne bi imelo zaradi dodatnega
stroška, ki bi ga imeli z nakupom blagajne. 61,9% tistih, ki so za uvedbo pa bi jih imelo
za to, da bi se zmanjšala možnost naknadnih popravkov izdanih računov. Iz tabele 26
lahko sklepamo, da 20% anketirancev, ki so proti uvedbi davčnih blagajn utajuje DDV, saj
si davčnih blagajn ne želijo zaradi zmanjšanja možnosti naknadnih popravkov izdanih
računov.
Tabela 26: Pomen davčnih blagajn, glede na željo po uvedbi

Dodaten strošek zaradi nakupa nove blagajne
Manj administrativnega dela
Zmanjšanje možnosti naknadnih popravkov izdanih računov
Vir: lasten, priloga 2

71

Proti uvedbi Za uvedbo
70%
19,1%
10%
19%
20%
61,9%

Če na kratko povzamemo ugotovitve spletne ankete, gospodarski subjekti v Slovenji:
- preverjajo veljavnost DDV številke s pomočjo sistema e-Davki in aplikacije na
spletni strani Evropske komisije;
- v večni so preverjene DDV številke veljavne;
- več kot poslujejo s tujino bolj se poslužujejo možnosti preveritve veljavnosti DDV
številke;
- obseg preveritev se iz leta v leto povečuje;
- večina je za uvedbo davčnih blagajn;
- tisti, ki so za uvedbo davčnih blagajn bi jih imeli zaradi zmanjšanja možnosti
naknadnih popravkov že izdanih računov;
- tisti, ki so proti uvedbi davčnih blagajn, jih ne bi imeli zaradi dodatnega stroška
nakupa nove blagajne.
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8 PREVERITEV HIPOTEZ

V uvodu magistrskega dela smo postavili tri hipoteze, ki so tekom dela raziskane in v tem
poglavju potrjene ali ovržene.
Hipoteza 1: Uporaba sistema VIES, s strani gospodarskih subjektov, se z leti povečuje.
Trditev v hipotezi 1 drži. Povečevanje uporabe sistema VIES, s strani gospodarskih
subjektov, najbolje prikazuje podsistem sistema VIES, ki je dostopen na svetovnem
spletu. Gospodarski subjekti lahko na spletni strani Evropske komisije preko aplikacije
»VIES – preverjanje veljavnosti DDV številke« sami preverijo ali je DDV številka njihovega
poslovnega partnerja veljavna ali ne. Podatki za obdobje od leta 2004 do 2006 kažejo
konstantno povečanje uporabe aplikacije v celotni EU.
Uporabo sistema VIES v Sloveniji smo proučevali s spletno anketo. 50% gospodarskih
subjektov, ki so sodelovali v anketi, leta 2011, glede na leto prej, torej 2010, števila
preveritev veljavnosti DDV številke ni niti povečalo, niti zmanjšalo. 26,7% anketirancev je
število povečalo in 23,3% zmanjšalo. Iz opravljene ankete lahko torej sklepamo, da je v
Slovenji bila uporaba sistema VIES leta 2011 za 3,4 odstotne točke večja kot leta 2010.
Anketiranci so se v večini posluževali sistema eDavki in aplikacije na spletni strani
Evropske komisije, nekaj pa jih je kontaktiralo DURS.
Posredno lahko pri ugotavljanju uporabe sistema VIES, s strani gospodarskih subjektov,
uporabimo tudi podatke o izmenjavi informacij s pomočjo sistema VIES, ki ga uporabljajo
davčne uprave, točneje CLO-ji, saj je peščica informacij izmenjanih tudi na pobudo
gospodarskih subjektov. Podatki o izmenjavi informacij s pomočjo sistema VIES, ki si jih
medsebojno avtomatično izmenjujejo CLO-ji iz posameznih držav članic EU, prav tako
kažejo na vsakoletno povečevanje.
Gospodarski subjekti se torej vsako leto bolj zavedajo, da je potrebno, preden se podajo v
posel z novim poslovnim partnerjem, preveriti veljavnost njegove DDV številke. V
nasprotnem primeru so lahko nevede vključeni v utajo DDV tipa davčni vrtiljak, ki ima za
gospodarski subjekt številne posledice (Nepravilnosti, ugotovljene pri inšpekcijskem
nadzoru, 2007, str. 52):
- lahko postane del kriminalnih aktivnosti določenih kriminalnih združb;
- zaradi sodelovanja pri utaji DDV se lahko znajde na sodišču;
- lahko je deležen natančnejše preveritve poslovnih knjig in davčnih evidenc;
- zgodi se lahko, da zahtevanega vračila DDV ne dobi povrnjenega;
- moral bo plačati davčni dolg, ki je nastal z goljufijo. Od 1. januarja 2010 je z
Zakonom o DDV uvedena solidarna odgovornost, po kateri je za plačilo DDV
odgovoren tudi kupec, vendar le v primeru, če se dokaže, da je vedel oziroma bi
moral vedeti za sodelovanje v transakcijah, katerih namen je izogibanje plačila
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DDV (Zakon o davku na dodano vrednost, 76. člen, ZDDV-1, Ur. l. RS, št.
85/2010).
Zaradi vseh napisanih posledic poslovanja z neplačujočimi subjekti ni presenetljivo, da
gospodarski subjekti iz leta v leto povečujejo število preveritev DDV številke.
Hipoteza 2: Razlika v podatkih Intrastata med izvozom blaga, ki istočasno pomeni uvoz
za drugo državo, in prijavljenim uvozom se z leti zmanjšuje.
Trditev, izražena v hipotezi 2, ne drži. Podatki o oceni primanjkljaja DDV v EU, glede na
obračunski DDV, kažejo zmanjševanje primanjkljaja po letu 2004, vendar se to v podatkih
Intrastata ne odraža. Razliko smo izračunali tako vrednostno, kot tudi odstotkovno glede
na izvoz, vendar v tem primeru nas zanima samo vrednostna razlika.
Razlika, v podatkih Intrastata med prijavljenim izvozom, ki istočasno pomeni uvoz v drugo
državo, in prijavljenim uvozom, se v proučevanih državah v obdobju od leta 2004 do
2006, ko se je obseg utajenega DDV zagotovo zmanjšal, ni zmanjšala. Med Slovenijo in
Nemčijo, ter Španijo in Francijo se je povečala, med Italijo in Združenim Kraljestvom je
nekoliko padala, med Belgijo in Nizozemsko je najprej narasla in se potem zmanjšala.
Tudi v kasnejših letih ni razbrati trenda upadanja razlike.
Očitno je, da na razliko nima nikakršnega vpliva čas oziroma leto, ampak le vrednost
izvoženega blaga. Če je več izvoza, potem je tudi več možnosti za utajevanje DDV. Torej z
večanjem vrednosti izvoženega blaga, se veča tudi razlika med prijavljenim izvozom in
kasneje prijavo tega istega blaga kot uvoženega. Razlika lahko nastane zaradi pridobitne
utaje DDV in davčnega vrtiljaka, prav tako pa tudi zaradi drugih vzrokov kot so: ne oddaja
Intrastat poročil, različnih vstopnih pragov za poročanje, statistične zaupnosti, tristrane
menjave blaga, napačne uporabe pravil, ki veljajo za Intrastat, različnih metod
vrednotenja blaga, itd.
Dokler se bodo podatki, ki jih gospodarski subjekti sporočajo za Intrastat uporabljali le v
statistične namene, torej brez sankcij, tudi če je očitno, da gre za utajevanje DDV, toliko
časa se razlika v podatkih izvoza in uvoza ne bo zmanjševala, vsaj ne zaradi manjšega
števila utaj.
Hipoteza 3: Po uvedbi davčno zanesljivih blagajn se obseg sive ekonomije v bruto
domačem proizvodu zmanjša.
Trditev v hipotezi 3 ne drži. Obseg sive ekonomije smo raziskali v štirih državah, ki so že
uvedle davčne blagajne in sicer: Italiji, Grčiji, Srbiji in Keniji. V nobeni od njih se obseg
sive ekonomije v BDP, po uvedbi davčnih blagajn, ni zmanjšal. Trend povečevanja sive
ekonomije se je nespremenjeno nadaljeval. Razlog je v tem, da siva ekonomija temelji na
ne izdajanju računov, davčne blagajne pa tega problema ne rešujejo. Torej kdor pred
uvedbo davčnih blagajn računov ni izdajal, jih tudi po uvedbi po vsej verjetnosti ne bo.
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Neučinkovitost davčnih blagajn pri zmanjševanju obsega sive ekonomije ni povezana z
njihovim delovanjem, ampak je človeški faktor tisti, ki jih dela neučinkovite. Pri tem
mislimo na ne izdajanje računov, od katerega imata korist prodajalec, kateremu ni
potrebno plačati DDV, kot tudi kupec, ki plača nižjo ceno, kot bi jo v primeru, če bi prejel
račun. Za zmanjševanje obsega sive ekonomije bi bilo tako potrebno izboljšati davčno
moralo, tako prodajalcev kot kupcev, saj je od nje odvisna pripravljenost davčnih
zavezancev za plačevanje davkov.
Od postavljenih treh hipotez smo lahko potrdili samo eno, dve smo ovrgli. To je dober
pokazatelj, da preučene informacijske rešitve niso ravno učinkovite pri zmanjševanju utaj
DDV.
Učinkovitost sistema VIES bi lahko povečali z mesečnim izpolnjevanjem rekapitulacijskih
poročil in njihovim čim hitrejšim vnosom v sistem. Na ta način bi bile informacije v
sistemu VIES bolj ažurne in posledično bi hitreje in lažje preprečevali davčne utaje,
točneje davčne vrtiljake. Potrebno bi bilo poučiti davčne zavezance o posledicah
poslovanja z neplačujočimi gospodarskimi subjekti, kar bi gotovo pripomoglo k dvigu
števila preveritev veljavnosti DDV številke.
Ker je namen Intrastata samo statistične narave, bi bilo pametno razmisliti o spletni
aplikaciji, kakršno imajo na Danskem, ki omogoča istočasno poročanje za VIES in
Intrastat. S tem bi povečali točnost Intrastat podatkov in znižali stroške, ki nastanejo z
izpolnjevanjem Intrastat poročil.
Človeški faktor je glavni vzrok, da informacijske rešitve, pri zmanjševanju utaj DDV, niso
tako učinkovite, kot bi lahko bile. Zato bi bilo, poleg izboljšav samih sistemov, smiselno
izboljšati tudi davčno moralo davčnih zavezancev, s čimer bi se zmanjšalo število utaj
DDV.
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9 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI

Utajevanje davkov je zmeraj bilo prisotno in zmeraj bo. Davčne uprave si zato na vse
načine želijo utajevanje vsaj zajeziti, če ga že preprečiti ne morejo. Pri davčnem nadzoru
si zato pomagajo tudi z informacijskimi rešitvami, kot so VIES, Intrastat, Eurocanet in
davčne blagajne.
Magistrsko delo na enem mestu pouči in ponudi dodatna znanja pri razumevanju zgoraj
naštetih informacijskih rešitev, poleg tega preveri ali so učinkovite pri zmanjševanju utaj
DDV. Zaposleni na davčnih upravah in predvsem davčni zavezanci, ki imajo opravka z
informacijskimi rešitvami zaradi izpolnjevanja poročil, preverjanjem DDV številk in
verjetno kmalu tudi z uporabo davčnih blagajn, bodo s pomočjo magistrskega dela
spoznali, kaj je namen oziroma cilj uporabe informacijskih rešitev.
Končni cilj je seveda zmanjšanje števila utaj DDV. K temu končnemu cilju lahko prispevajo
tako vsi zaposleni na davčnih upravah, ki imajo opravka z informacijskimi rešitvami in
seveda najbolj davčni zavezanci. Veliko bi pomenilo, če bi magistrsko delo vzpodbudilo
davčne zavezance k pravočasnemu in točnemu izpolnjevanju predpisanih poročil in
obrazcev, ki jih je potrebno oddati za potrebe informacijskih sistemov, in k vestnemu
preverjanju veljavnosti DDV številk gospodarskih subjektov s katerimi poslujejo oziroma
želijo poslovati.
Predvsem pa naj bi magistrsko delo pomagalo davčnim zavezancem k lažjemu
razumevanju namena uvedbe informacijskih rešitev, jim na kratko opisalo njihovo
delovanje, navedlo razloge zakaj so informacijske rešitve pozitivne za njihovo dejavnost,
itd., saj lahko več znanja o informacijskih rešitvah pripomore k boljši davčni morali in
posledično k zmanjšanju števila utaj DDV.
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10 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE

Informacijske rešitve lahko pomagajo pri zmanjševanju utaj DDV, vendar nobena ni
popolnoma učinkovita. Tudi če bi bile, bi davčni zavezanci našli način kako utajiti DDV.
V magistrskem delu smo poleg predstavitve informacijskih sistemov naredili tudi raziskavo
o njihovi uporabnosti pri zmanjševanju utaj DDV. Zaključki do katerih smo prišli, bodo
zanimivi tako za davčne zavezance, kot tudi zaposlene na davčnih upravah in odgovorne
za posamezne informacijske rešitve.
Uporaba sistema VIES s strani davčnih uprav, kot tudi davčnih zavezancev, se iz leta v
leto povečuje, vendar je raziskava pokazala, da veliko davčnih zavezancev še vedno ne
preverja veljavnosti DDV številk gospodarskih subjektov s katerimi že poslujejo ali šele
bodo. Torej davčne uprave bi morale davčne zavezance bolje poučiti in jih opozoriti na
posledice poslovanja z neplačujočimi gospodarskimi subjekti, torej kako se izogniti
nenamernega sodelovanja v utaji DDV tipa davčni vrtiljak.
V uporabljeni literaturi je bilo navedeno, da ni zanesljivih dokazov, da uvedba davčnih
blagajn zmanjša obseg sive ekonomije. Z raziskavo smo dokazali, da uvedba davčnih
blagajn resnično ne vpliva na zmanjšanje obsega sive ekonomije v odstotkih BDP, saj se
je le ta v preučevanih državah kljub uvedbi še naprej naraščala.
Trenutno najbolj uporabna in aktualna raziskava se nanaša na uvedbo davčnih blagajn v
Sloveniji. Ni še čisto gotovo ali bomo davčne blagajne uvedli ali ne. Spletna anketa je
pokazala, da si večina davčnih zavezancev želi njihovo uvedbo in to predvsem zaradi
zmanjšanja možnosti naknadnih popravkov že izdanih računov. Tisti, ki so bili proti
uvedbi, so bili zaradi dodatnega stroška, ki bi jim ga predstavljal nakup nove blagajne.
Raziskava je lahko v pomoč tistim, ki so odgovorni za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji.
Na splošno je magistrsko delo zanimivo za vse, ki jih zanima področje informacijskih
rešitev, s katerimi se poskuša zmanjšati utaje DDV.
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11 ZAKLJUČEK

V magistrskem delu smo se ukvarjali z informacijskimi rešitvami in zmanjševanjem utaj
DDV. Utaja DDV je nezakonita izognitev plačila davka z ne vložitvijo davčnega obračuna
ali navajanjem neresničnih podatkov.
Z uvedbo enotnega trga znotraj EU je blago pri izvozu oproščeno plačila DDV, plačati pa
ga je treba v državi uvoznici. Tako se je pojavila nova oblika utaj DDV in sicer davčni
vrtiljak. Davčni vrtiljak pomeni vrsto nakupov in prodaj blaga, pri čemer gospodarski
subjekti zahtevajo vračilo DDV, ki v verigi dobav ni bil nikoli plačan.
Koliko DDV je resnično utajenega ne ve nihče, obstajajo le ocene primanjkljaja DDV, ki so
izračunane kot razlika med vrednostjo DDV, ki bi ga država prejela, če nihče ne bi
utajeval, in dejansko vrednostjo prejetega DDV. Leta 2006 je ocena primanjkljaja v 25
državah članicah EU znašala 12%. V Sloveniji je ocenjen primanjkljaj znašal 4%, kar je
znatno zmanjšanje glede na leto 2000, ko je primanjkljaj znašal 16%. Davčne uprave se z
davčnimi nadzori, preiskavami in inšpekcijo trudijo število utaj zmanjšati, pri tem so jim v
pomoč tudi informacijske rešitve.
Ena izmed njih je sistem izmenjave informacij o DDV oziroma VIES, katerega glavna
naloga je omogočanje posredovanja informacij o veljavnosti DDV številke in dobavah
znotraj EU gospodarskih subjektov registriranih v državah članicah EU. Raziskali smo
uporabo sistema VIES in ugotovili, da se njihova uporaba iz leta v leto povečuje.
Preverjanje DDV številke med gospodarskimi subjekti znotraj EU narašča, pri tem
Slovenija ni nobena izjema. Rezultati spletne ankete kažejo 3,4 odstotno povečanje
preveritev DDV številk, leta 2011 glede na leto 2010. Večina anketirancev je za preveritev
uporabila sistem eDavki. Poleg povečanja izmenjav informacij o veljavnosti DDV številke
se z leti povečuje tudi izmenjava informacij o neplačujočih subjektih, ki so glavni člen v
davčnem vrtiljaku.
Na neučinkovitost sistema VIES pri preprečevanju in odkrivanju utaj DDV vplivajo
nepopolna oziroma nepravilno izpolnjena rekapitulacijska poročila, ne preverjanje
ujemanja rekapitulacijskih poročil in obračunov DDV ter prepozni odgovori na zahtevane
informacije. Za vse zgoraj naštete slabosti sistema VIES je kriv človeški faktor in ne slabo
delovanje sistema.
Ker so podatki iz sistema VIES na voljo prepozno in zato neučinkoviti pri preprečevanju
utaj DDV, je Belgija razvila European Carousel Network oziroma Eurocanet, ki omogoča
hitrejšo izmenjavo informacij o gospodarskih subjektih osumljenih sodelovanja v utaji tipa
davčni vrtiljak. V primerjavi s sistemom VIES so informacije na voljo pravočasneje, poleg
tega so tudi bolj natančne.
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Istočasno kot VIES je bil v EU uveden tudi Intrastat, v katerem so zajeti statistični podatki
o blagovni menjavi med državami članicami EU. Po podatkih Intrastata bi moral biti izvoz
iz države X v državo Y, enak uvozu države Y iz države X. Pri primerjanju prijavljenega
izvoza in uvoza smo ugotovili razlike v korist izvoza. To pomeni, da prihaja do utajevanja
DDV s pomočjo pridobitvene utaje ali davčnega vrtiljaka, saj uvozniki ne prijavijo
uvoženega blaga. Do razlik ne prihaja nujno samo zaradi goljufij, ampak tudi zaradi
tehničnih in metodoloških razlogov. Ker se podatki lahko uporabljajo le v statistične
namene, ne morejo vplivati na zmanjševanje utaj DDV, saj ne morejo biti podlaga za
davčni nadzor.
Davčne blagajne so informacijske rešitve, katerih namen je gospodarskim subjektom, ki
prejemajo plačilo v gotovini onemogočiti naknadne popravke izdanih računov. Ker naj bi
davčne blagajne kmalu začeli uporabljati tudi v Sloveniji, smo s spletno anketo raziskali,
kaj si o njihovi uvedbi mislijo gospodarski subjekti. Uvedbo davčnih blagajn je podprlo
50% anketirancev, medtem ko jih je bilo proti uvedbi le 23,3%. Zanimivo je, da so bili za
uvedbo davčnih blagajn tisti davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino. Uvedba davčnih
blagajn bi za 47,9% gospodarskih subjektov, ki so sodelovali v anketi, pomenila
zmanjšanje možnosti naknadnih popravkov izdanih računov, 39,6% je bilo mnenja, da bi
uvedba pomenila dodaten strošek zaradi nakupa nove blagajne, le 12,5% anketirancem bi
davčne blagajne prinesle manj administrativnega dela.
Kot smo ugotovili tekom pisanja magistrskega dela, obstaja kar nekaj informacijskih
rešitev, ki pripomorejo k zmanjševanju utaj DDV. Njihova prednost je predvsem v hitrem
zbiranju in dostopu do informacij. Vendar nobena utaj 100% ne more preprečiti, saj ima
vsaka svoje pomanjkljivosti. Največja pomanjkljivost sistema VIES ni v sistemu samem,
vendar v predpisu, ki nalaga kdaj morajo biti rekapitulacijska poročila vnesena v sistem.
Tako preteče preveč časa od dejanskega dogodka do vnosa podatkov v sistem, kar
pripomore k temu, da sistem ni tako učinkovit, kot bi lahko bil. Slabost sistema Intrastat
je, da je njegov namen le statistično zbiranje podatkov in ga potemtakem ne bi smeli šteti
med informacijske rešitve, ki pripomorejo k zmanjšanju utaj DDV. Davčne blagajne so
dobro zasnovane, vendar pri preprečevanju sive ekonomije niso učinkovite, saj ne
rešujejo problema ne izdajanja računov. Velik vpliv na neučinkovitost informacijskih
sistemov ima človeški faktor. Pri tem mislimo na nepopolna ali nepravilno izpolnjena
rekapitulacijska poročila in obrazce Intrastat, premalo številčna preverjanja veljavnosti
DDV številk in ujemanja obračunov DDV z rekapitulacijskimi poročili, ne izdajanje računov
pri gotovinskem poslovanju, itd.
Informacijske rešitve, ki so obravnavane v magistrskem delu, torej VIES, Intrastat in
davčne blagajne, imajo poleg tega, da zmanjšujejo utaje DDV tudi druge pozitivne učinke.
Najpomembnejši je zmanjševanje stroškov davčnih zavezancev, saj jim na primer zaradi
Intrastata ni potrebno več uporabljati papirnatih carinskih dokumentov, zaradi davčnih
blagajn jim ni potrebno tiskati duplikatov izdanih računov in jih arhivirati, itd.
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Pri pisanju magistrskega dela je bil največji izziv poiskati javno dostopne podatke, s
katerimi bi prikazali uporabnost informacijskih rešitev v povezavi z zmanjševanjem utaj
DDV. Nekaj podatkov se je našlo, vendar niso najnovejši. To kaže, da institucije EU ne
posvečajo ravno veliko pozornosti uporabnosti uvedenih informacijskih rešitev oziroma se
ne trudijo ugotoviti ali so uvedene informacijske rešitve prinesle želene rezultate v
povezavi z zmanjševanjem utaj DDV.
Predvsem zaradi uvedbe enotnega trga znotraj EU, bi brez sistema VIES in Intrastat težje
nadzorovali prijavljeni izvoz in tako bi bilo še lažje utajevati DDV. Ker kljub vsem
informacijskim rešitvam še vedno prihaja do utajevanja bi bilo smiselno razmisliti o
izboljšanju obstoječih sistemov in predvsem o izboljšanju davčne morale davčnih
zavezancev.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI UTAJ DDV
Pozdravljeni!
V svojem magistrskem delu bi rada raziskala informacijske rešitve, ki zmanjšujejo možnost
utaj DDV. Da bi pridobila natančne in objektivne podatke, vas prosim, da odgovarjate
resno. Anketa je anonimna in namenjena davčnim zavezancem za DDV oz. zaposlenim, ki
so v podjetju zadolženi za davčne zadeve. Rezultati se bodo uporabili izključno za
raziskavo v magistrskem delu.
Že vnaprej hvala za vaše odgovore.
1. Ali ste že kdaj preverjali veljavnost identifikacijske številke za DDV podjetja
s katerim ste želeli poslovati oz. ste že poslovali?
Da
Ne
2. Na kakšen način ste preverili veljavnost identifikacijske številke za DDV?
(več možnih odgovorov)
Prek sistema e-davki.
Prek spletne strani Evropske komisije.
Kontaktiral sem Davčno upravo RS.
3. V večini primerov so bile identifikacijske številke za DDV, ki ste jih
preverjali:
veljavne.
neveljavne.
4. Število identifikacijskih številk za DDV, ki ste jih preverili v letošnjem letu, je
glede na lansko leto:
večje.
enako.
manjše.
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5. V Sloveniji naj bi uvedli davčno zanesljive registrske blagajne, ki
onemogočajo naknadno spreminjanje izdanih računov. Kakšno je vaše mnenje
o njihovi uvedbi?
Sem za uvedbo.
Sem proti uvedbi.
Vseeno mi je.
6. Kaj vam bo pomenila uvedba davčno zanesljivih registrskih blagajn? (več
možnih odgovorov)
Dodaten strošek zaradi nakupa nove blagajne.
Manj administrativnega dela.
Zmanjšanje možnosti naknadnih popravkov izdanih računov.
Ker ne poslujemo z gotovino, blagajne ne bomo potrebovali.
7. Velikost davčnega zavezanca:
majhen.
srednji.
velik.
8. Poslovanje s tujino:
do 10%.
med 10 in 50%.
nad 50%.
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Priloga 2: Rezultati ankete

ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI UTAJ DDV
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci

60

Povzetek rezultatov
1. Ali ste že kdaj preverjali veljavnost identifikacijske številke za DDV podjetja
s katerim ste želeli poslovati oz. ste že poslovali?
Da

30

50%

Ne

30

50%

Vsi rezultati

60

2. Na kakšen način ste preverili veljavnost identifikacijske številke za DDV?
(možnih je več odgovorov)
Prek sistema e-davki.

20

55.6%

Prek spletne strani
Evropske komisije.

13

36.1%

Kontaktiral sem Davčno
upravo RS.

3

8.3%

Vsi rezultati

36

3. V večini primerov so bile identifikacijske številke za DDV, ki ste jih
preverjali:
veljavne.

29

96.7%

neveljavne.

1

3.3%

Vsi rezultati

30
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4. Število identifikacijskih številk za DDV, ki ste jih preverili v letošnjem letu, je
glede na lansko leto:
večje.

8

26.7%

enako.

15

50%

manjše.

7

23.3%

Vsi rezultati

30

5. V Sloveniji naj bi uvedli davčno zanesljive registrske blagajne, ki
onemogočajo naknadno spreminjanje izdanih računov. Kakšno je vaše mnenje
o njihovi uvedbi?
Sem za uvedbo.

30

50%

Sem proti uvedbi.

14

23.3%

Vseeno mi je.

16

26.7%

Vsi rezultati

60

6. Kaj vam bo pomenila uvedba davčno zanesljivih registrskih blagajn?
(možnih je več odgovorov)
Dodaten strošek zaradi
nakupa nove blagajne.

19

26.4%

Manj administrativnega
dela.

6

8.3%

Zmanjšanje možnosti
naknadnih popravkov
izdanih računov.

23

31.9%

Ker ne poslujemo z
gotovino, blagajne ne
bomo potrebovali.

24

33.3%

Vsi rezultati

72

7. Velikost davčnega zavezanca:
majhen.

40

66.7%

srednji.

16

26.7%

velik.

4

6.7%

Vsi rezultati

60

90

8. Poslovanje s tujino:
do 10%.

39

65%

med 10 in 50%.

12

20%

nad 50%.

9

15%

Vsi rezultati

60

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov
na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor
deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.
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Priloga 3: Obrazec RP-O
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Priloga 4: Papirnati obrazec Intrastat za odpremo blaga
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Priloga 5: Papirnati obrazec Intrastat za prejem blaga

94

