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POVZETEK
Leto 2011 je prelomno leto za davčni organ, ker s 1. oktobrom 2011 prične uporabljati
nov informacijski sistem in s poslovanjem prične novo ustanovljena Uprava za davčno
računovodstvo in finance, ki se je oblikovala kot notranja organizacijska enota
Generalnega finančnega urada.
Cilj naloge je predstaviti stari in novi informacijski sistem ter ju med seboj primerjati le v
določenih segmentih s področja davčnega knjigovodstva in administrativne izvršbe. S
primerjavo sem želela raziskati, ali se je poenostavila administrativna davčna izvršba, ali je
sklep o davčni izvršbi jasnejši, preglednejši in razumljivejši, ali je davčna izvršba bolj
učunkovita ter ali so se znižali stroški davkoplačevalcem in državi.
Pri predstavitvi starega in novega informacijskega sistema je uporabljena komparativna
metoda s študijem strokovne literature, strokovnih virov, veljavno zakonodajo in primeri iz
prakse. Osnova za pridobivanje podatkov so letna poročila o delu Davčne uprave
Republike Slovenije v obdobju od 2010 do 2013, s pomočjo katerih je prikazana
primerjava med starim in novim informacijskim sistemom.
S primerjavo med starim in novim informacijskim sistemom sem ugotovila; da se je
poenostavila administrativna davčna izvršba; da je davčna izvršba uspešnejša, in to kljub
gospodarski in finančni krizi; da novi informacijski sistem znižuje stroške državi in
davkoplačevalcem; da je sklep o davčni izvršbi jasnejši, preglednejši in razumljivejši, toda
kljub temu je nov informacijski sistem še vedno treba izpoljnevati in dopolnjevati.
Ključne besede: davki, finančna uprava, informacijski sistem, davčna izvršba, davčno
knjigovodstvo.
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SUMMARY
THE IMPACT
EFFICIENCY

OF

CHANGES

IN

TAX

ENFORCEMENT

PROCEDURE

Year 2011 was a landmark in Slovenian Tax Administration as a new tax information
system came into use with 1 October 2011. Also, newly established Tax Accounting and
Finances Administration, formed as an integral part of General Tax Office, have begun
operating.
The aim of this thesis is to present the old and the modern information systems and
compare only certain segments of tax bookkeeping and administrative tax enforcement.
Using the method of comparison, I decided to explore several aspects: whether the
Administrative Tax Enforcement has actually been simplified, whether the settlement on
Tax Enforcement is now clearer, more transparent and more understandable, whether
Tax Enforcement is more efficient now and whether the costs have lowered for both, the
taxpayers as well as the state.
The comparative method supported by studying professional literature, professional
resources, applicable law and practical examples has been used to present both, the old
and the modern information systems. The basics for data acquisition are Slovenian Tax
Administration Annual Activity Reports covering the time period between 2010 and 2013,
with the help of which the comparison of the two information systems is shown.
The aforementioned comparison has revealed that the administrative tax enforcement has
actually been simplified, the settlement on tax enforcement is more successful now
despite the economic crisis, the new information system lowers the costs for the state as
well as the taxpayers; the settlement on tax enforcement is now in fact clearer, more
transparent and more understandable. Nonetheless, the modern information system still
needs to be refined and somewhat improved.
Key words: taxes, tax administration, information system, tax enforcement, tax
bookkeeping.
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1 UVOD

Računsko sodišče je v revizijskih poročilih pred letom 2011 večkrat kritiziralo davčni organ
v zvezi z učinkovitostjo in pravilnostjo delovanja njegovega informacijskega sistema.
Zastareli informacijski sistem je bil za davčno upravo velika ovira pri nadaljnjem razvoju
kakovosti in učinkovitosti.
Leto 2011 je leto rojstva novega informacijskega sistema v davčni upravi ter leto
posodobitve davčne izvršbe in davčnega knjigovodstva.
Namen mojega diplomskega dela je predstaviti prednosti novega informacijskega sistema
ter na primerih prikazati znižanje stroškov za državo in davkoplačevalce, pa tudi primerjati
stari in novi informacijski sistem med seboj v nekaterih delih. V diplomskem delu sem za
primerjavo uporabila štiriletno obdobje od leta 2010 do 2013, ali pa le leto 2010, in ga
primerjala z letom 2013. Leto 2010 zato, ker je to zadnje leto, v katerem se je vse leto
uporabljal stari informacijski sistem, in leto 2013 kot leto, v katerem se je vse leto
uporabljal novi informacijski sistem.
Temelj diplomskega dela je raziskati, ali so se s spremembo informacijskega sistema
znižali stroški davkoplačevalcem in državi ter kolikšen vpliv je imel spremenjeni
informacijski sistem na proces davčne izvršbe. Postavljene so štiri hipoteze, ki bodo
raziskane, in na koncu predstavljena potrditev hipotez.
Hipoteza 1: S spremembo informacijskega sistema se je poenostavila administrativna
davčna izvršba.
Hipoteza 2: S spremembo informacijskega sistema je sklep o davčni izvršbi preglednejši,
jasnejši in razumljivejši ter ne sproža dvoma o pravilnosti navedenih
podatkov.
Hipoteza 3: Davčna izvršba je zaradi spremembe informacijskega sistema učinkovitejša.
Hipoteza 4: S spremembo informacijskega sistema so se znižali stroški davkoplačevalcem
in državi.
Pri izdelavi diplomskega dela sta uporabljeni deskriptivna metoda, ki proučuje na ravni
opisovanja dejstev, odnosov in procesov brez vzročnega razlaganja, ter komparativna
metoda, ki proučuje na ravni primerjanja dejstev, odnosov in procesov zaradi odkrivanja
podobnosti in razlik. Opirala sem se predvsem na strokovno literaturo, strokovne vire in
veljavno zakonodajo, saj se tema navezuje na stari in novi informacijski sistem Finančne
uprave Republike Slovenije. Večinoma sem uporabljala internet, intranet in primere iz
prakse, saj 12 let opravljam dela administrativne davčne izvršbe.
V prvem delu naloge je na splošno predstavljena davčna izvršba, postopek pred uvedbo
davčne izvršbe in vrste davčne izvršbe, v nadaljevanju pa na novo ustanovljena Uprava za
računovodstvo in izvršbe, ki je nastala kot notranja organizacijska enota Generalnega
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finančnega urada. Opišem njene naloge, ki so se zaradi nepovezanih informacijskih
sistemov na različnih lokacijah (takratnih izpostavah in davčnih uradih) ponavljale, zdaj pa
se na Upravi za računovodstvo in izvršbe z novim oziroma prenovljenim informacijskim
sistemom opravljajo na enem mestu, zato ni več podvajanja nalog.
V drugem delu predstavim stari in novi informacijski sistem, obseg in sestavo obeh ter
njuno medsebojno povezanost in odvisnost. S komparativno metodo tehtam med starim
in novim informacijskih sistemom ter prikažem znižanje stroškov zaradi uvedbe novega
informacijskega sistema. Predstavim novi pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja
sklepov o davčni izvršbi v elektronski obliki ter prikažem znižanje stroškov z njegovo
uvedbo. In na koncu drugega dela se navežem na pristojnosti v postopkih zastaranja
davčnega dolga, opredelim pretrganje zastaranja ter primerjam postopek ugotovitve
zastaranja pred uvedbo novega informacijskega sistema in po njej.
V tretjem delu z deskriptivno metodo pojasnim pojma učinkovitosti in uspešnosti. Na
kratko predstavim njune kazalnike v postopkih davčne izvršbe. V nadaljevanju pa s
komparativno metodo prikažem uspešnost in učinkovitost davčne izvršbe od leta 2010 do
2013.
Četrto poglavje je namenjeno preveritvi hipotez in v zadnjem delu naloge je zaključek, v
katerem so navedene možne izboljšave, mnenja in ugotovitve.
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2 DAVČNA IZVRŠBA

2.1 OPREDELITEV DAVČNE IZVRŠBE
Davčna izvršba je poseben upravni postopek (samostojen postopek), ki ga davčni organ
uvede po uradni dolžnosti, če se izvaja v javno korist (korist države ali lokalne skupnosti),
ali na zahtevo upnika (v korist katerega je izdana odločba). Ta upravni postopek
vzpostavlja stanje, kakršno izhaja iz pravnomočne odločbe, kadar davčni zavezanec ne
izpolni svojih obveznosti v predpisanih rokih (sledi postopku izdaje obveznostne odločbe
ali sklepa). Izvršba se opravi za obveznostne odločbe, ne opravlja pa se za odločbe, s
katerimi se priznavajo pravice ali javne koristi (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 143).
Postopek davčne izvršbe je sestavljen iz pravnega (izdaja sklepa) in dejanskega dela
izvršitve. V postopku izvršbe se izvršujejo samo odločbe, ki nalagajo obveznost, storitev,
dajatev in plačilo. Odločba se lahko izvrši šele, ko postane izvršljiva, to pa se zgodi z
dokončnostjo. Sklep se izvrši s trenutkom, ko postane izvršljiv, to je z vročitvijo stranki. Po
vročitvi postane izvršljiv, če zoper njega ni dovoljena pritožba ali pa je dovoljena, vendar
ne zadrži izvršitve sklepa. V primeru, ko je zoper sklep dovoljena pritožba in ta zadrži
izvršitev, postane sklep izvršljiv z dokončnostjo (Jerovšek, in drugi, 2008, str. 9).
Z uveljavitvijo Zakona o finančni upravi (ZUF, Ur. l. RS, št. 25/2014) nastane nov organ
Finančna uprava Republike Slovenije, ki združuje naloge in pristojnosti dosedanje Carinske
uprave RS in Davčne uprave RS. Zaradi združitve nalog in pristojnosti obeh s 1. avgustom
2014 v novo Finančno upravo Republike Slovenije so prenehali veljati Zakon o davčni
službi (ZDS, Ur. l. RS, št. 57/04, 139/04, 17/05 - UPB1, 59/05, odl. US: U-I-108/05-19,
114/06, 1/07 - UPB2, 40/09 in 33/11) in Zakon o carinski upravi (ZCS, Ur. l. RS, št. 56/99,
52/02 - ZDU-1, 110/02 - ZGO-1, 57/04, 103/04 - UPB1, 113/05 - ZJU-B, 40/09, 9/11 in
96/12 - ZPIZ-2) ter podzakonski predpisi, sprejeti na njuni podlagi. Podzakonski predpisi,
ki so z uveljavitvijo Zakona o finančni upravi prenehali veljati, se uporabljajo do izdaje
novih podzakonskih predpisov.
Finančna uprava Republike Slovenije, finančni uradi in območni finančni uradi so na
podlagi Zakona o finančni službi stvarno pristojni za odločanje v davčnem in carinskem
postopku na prvi stopnji. Na drugi stopnji odloča Ministrstvo za finance v davčnih in
carinskih zadevah.
Davčna izvršba je urejena z zakonskimi določbami v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP2, Ur. l. RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr,
111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/15), in sicer od 142. do 212.
člena. Pri samem izvajanju postopka izvršbe je treba upoštevati določbe Zakona o
davčnem postopku in določbe Zakona o upravnem postopku, ki se po tretjem odstavku 2.
člena ZDavP-2 uporabljajo subsidiarno glede vseh vprašanj, ki niso urejena z:
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mednarodno pogodbo, ki obvezuje RS; zakonom o obdavčenju; ZDavP-2; zakonom, ki
ureja davčno službo; zakonom, ki ureja carinsko službo, in zakonom, ki ureja inšpekcijski
nadzor (Jerovšek, in drugi, 2008, str. 10).

2.2 TEMELJNA NAČELA DAVČNE IZVRŠBE
Sodna praksa in teorije so izoblikovale nekatera načela davčnega postopka, ki so zdaj
normativno urejena v ZDavP-2. Značilnost davčnih načel je, da se uporabljajo v davčnem
postopku kot posebna načela, skupaj z načeli ZUP. ZDavP-2 določa sedem temeljnih
načel, ki se uporabljajo poleg devetih temeljnih načel ZUP. V postopkih davčne izvršbe pa
se poleg omenjenih temeljih načel upoštevajo tudi dodatna posebna načela davčne
izvršbe (Priročnik, 2009, str. 17).
Temeljna načela ZUP, ki se uporabljajo v postopkih davčne izvršbe, so opredeljena v 6. do
14. členu. Ta načela so: načelo zakonitosti, načelo varstva strank, načelo javne koristi,
načelo materialne resnice, načelo zaslišanja strank, načelo proste presoje dokazov, načelo
dolžnosti govoriti resnico in poštene uporabe pravic, načelo pravice do pritožbe in načelo
ekonomičnosti postopka.
Temeljna načela ZDavP-2 so opredeljena v 4. do 10. členu. Ta načela so: načelo
zakonitosti v davčnih zadevah, načelo materialne resnice v davčnih zadevah, načelo
sorazmernosti, načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči, načelo tajnosti podatkov,
načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti ter
načelo dolžnosti dajanja podatkov.
Dodatna posebna načela v postopkih davčne izvršbe so: načelo socialne pravičnosti,
načelo sorazmernosti in načelo varstva osebnega dostojanstva dolžnika.
Davčni organ mora uporabiti tista sredstva davčne izvršbe, ki so glede na okoliščine
primera sorazmerna znesku davka, ki ga je treba izterjati. Načelo sorazmernosti je
izvedeno iz načela o pravni državi v povezavi z načelom zakonitosti1. Je prepoved
čezmernega ukrepa na eni strani in ugotavljanje potrebnega obsega izvršbe za
udejanjenje javne koristi – plačilo. Zakonodajalec je s tem načelom želel zaščititi dolžnika
pred neugodnim in nesmotrnim dejanjem davčnega organa, ki bi ob neznatnem dolgu
zarubil ali celo prodal znatno vrednejše premoženje ali preskočil davčno izvršbo na
denarne prejemke in najprej zarubil na primer precej vrednejši avtomobil, kot bi znašal
dolg, tako pa hitreje prišel do poplačila dolga (Priročnik, 2009, str. 20).
Zelo pomembna je določba 208. člena ZDavP-2, ki ščiti dolžnika z določbo, da se davčna
1

Načelo zakonitosti je obveznost, da se pri izvrševanju materialnih dejanj izhaja iz zakona in se dosledno
uresničuje. Zakonitost se opredeljuje glede na svojo obliko (formalna zakonitost) in vsebino (materialna
zakonitost). Načelo zakonitosti zajema vrsto pravnih načel, mehanizmov in sredstev, ki izhajajo iz načela
ustavnosti in prek katerih se to načelo konkretizira (Kaučič & Grad, 2000, str. 79).
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izvršba na dolžnikovo nepremičnino in delež družbenika lahko opravi le, če davkov ni
mogoče izterjati iz njegovih prejemkov, sredstev na računu, terjatev ali njegovega
premičnega premoženja ali če tako določa zakon.
Pri opravljanju davčne izvršbe je treba upoštevati osebno dostojanstvo dolžnika, ki ga
varuje splošna ustavna norma (34. člen Ustave RS), po kateri ima vsakdo pravico do
osebnega dostojanstva in varnosti. Osebno dostojanstvo je ustavno varovana dobrina ter
se nanaša na prepoved poseganja v življenje, zdravje in telesno integriteto, pravico do
časti in dobrega imena, pravico do osebne identitete, lastne podobe, pisemske tajnosti,
osebnega življenja in duševne integritete. Dolžnika ali udeleženca v davčni izvršbi ni
dovoljeno poniževati, podcenjevati, žaliti, se iz njega norčevati ali ravnati tako, da se
prizadene njegovo osebno dostojanstvo. Ker je davčno izvršbo mogoče opraviti na več
načinov in z različnimi sredstvi, se izbere predvsem tisto sredstvo, ki je za dolžnika
najmanj neugodno. Univerzalnega odgovora na vprašanje, katero sredstvo izvršbe je za
dolžnika najmanj neugodno, ni mogoče dati, temveč je odgovor odvisen od okoliščin
konkretnega primera (Priročnik, 2009, str. 20).

2.3 NAČELA DAVČNEGA SISTEMA
Zaradi prisilne narave davčnih prihodkov mora država oblikovati davčni sistem na načelih,
ki zagotavljajo zanesljiv, urejen in učinkovit sistem pobiranja davkov. Davčni sistem mora
biti oblikovan tako, da čim manj posega v odločitve posameznikov in v sam ekonomski
proces (Klun, 2006, str. 12).
Skozi zgodovino in čas so se oblikovala načela dobrega davčnega sistema. Pogoji za dober
davčni sistem so (Musgrave & Musgrave, 1989, str. 216):
 državni prihodki morajo biti ustrezni oziroma primarni;
 razporeditev davčnega bremena mora biti pravična;
 upoštevati je treba problem davčne incidence;
 davki morajo čim manj posegati v ekonomske odločitve oziroma povzročati čim
manjšo izgubo učinkovitosti;
 davčni sistem mora pomagati fiskalni politiki pri stabilizacijskih in razvojnih ciljih;
 davčni sistem mora biti razumljiv davkoplačevalcu in ne sme biti arbitraren.
Adam Smith je bil prvi, ki je v knjigi Bogastvo narodov leta 1776 opozoril na štiri bistvena
načela, ki jih mora imeti dober davčni sistem: pravičnost, prepričanje, priročnost in
učinkovitost. Skozi čas so se spreminjala, a kljub temu sledila osnovam Smithove teorije.
Danes so ta načela poenostavljena in strnjena v te tri skupine (Stanovnik, 2008, str. 43):
 pravičnost;
 čim manjše poseganje v ekonomske odločitve;
 čim nižji stroški pobiranja, upravljanja in izpolnjevanja davčne obveznosti.
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2.4 POSTOPKI PRED UVEDBO DAVČNE IZVRŠBE
Finančna uprava Republike Slovenije je na podlagi reorganizacije in centralizacije
davčnega knjigovodstva, ki se od 1. oktobra 2011 v celoti izvaja v Upravi za
računovodstvo in izvršbo v okviru Generalnega finančnega urada, uvedla tudi
organizacijsko spremembo pri procesu obravnave davčnih dolžnikov pred začetkom
davčne izvršbe, v okviru katerega se izvaja tudi njihovo opominjanje. Obravnava davčnih
dolžnikov pred uvedbo davčne izvršbe (opominjanje) se po reorganizaciji in centralizaciji
prav tako izvaja v Upravi za računovodstvo in izvršbo (DURS, 2013).
Zgoraj navedeno pomeni, da davčni zavezanci pred začetkom davčne izvršbe ne bodo
prejeli opominov iz davčnega urada, pri katerem so vpisani v davčni register in
obravnavani v davčnih zadevah, temveč se pošiljajo iz Uprave za računovodstvo in
izvršbe, Sektor za davčne finance, Oddelek za pripravo na davčno izvršbo, ki je stvarno
pristojna za opominjanje davčnih zavezancev. Oddelek za pripravo na davčno izvršbo
opravlja te naloge: telefonsko opominjanje dolžnikov, pisno opominjanje dolžnikov,
pripravljanje zadev za odstop v davčno izvršbo, priprava seznamov izvršilnih naslovov za
prijavo terjatev v postopek zaradi insolventnosti in druga opravila pred predajo zadeve v
davčno izvršbo.
Ker Finančna uprava RS želi zavezancem približati del davčne kulture, je sredi novembra
leta 2013 in dvakrat v letu 2014 pripravila javni poziv »malim« dolžnikom k plačilu
davčnega dolga, ki je znašal od 10 do 100 EUR, zato da čim hitreje poravnajo svoje
obveznosti ter se izognejo stroškom in drugim neprijetnostmi davčne izvršbe. Stroške
davčne izvršbe mora namreč plačati dolžnik in so sestavni del tega postopka. V nekaterih
primerih lahko ti stroški presežejo znesek davčnega dolga, še posebno če se k temu
prištejejo še stroški, ki jih zaračuna banka. Takrat lahko postane zadeva za davčnega
zavezanca zelo neekonomična in draga.

2.5 PISNO, TELEFONSKO IN E-OPOMINJANJE
Namen opominjanja je prijaznejši pristop k pozivanju davčnih zavezancev k
prostovoljnemu plačilu njihovih obveznosti, saj jih lahko plačajo tudi po zapadlosti in brez
posledic davčne izvršbe. Opominja se le za že zapadle davčne obveznosti, ki bi jih davčni
zavezanec moral poravnati v roku, a tega ni storil.
Opomin daje davčnemu zavezancu podatke o stanju njegovih zapadlih, neplačanih
dajatev, vključno s splošnimi informacijami, povezanimi z dolgom, hkrati pa je vabilo k
odzivu ob morebitnem neskladju oz. nepravilnosti. Z izdajo opomina davčnemu zavezancu
stroški niso nastali - vse stroške nosi davčni organ.
ZDavP-1 je v 128. členu določal, da davčni organ pred začetkom davčne izvršbe z
obvestilom o neplačanem davku seznani davčnega dolžnika z zneskom zapadlih
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neplačanih davkov in ga opozori, naj davek plača, sicer bo začet postopek davčne izvršbe.
Vendar pa z začetkom veljave ZDavP-2 (s 1. 1. 2007) obvestilo o neplačanem davku pred
začetkom davčne izvršbe ni več obvezno. Finančna uprava RS vse davčne zavezance pred
izdajo sklepa o začetku davčne izvršbe opomni, da imajo neporavnane obveznosti.
Opomini pred začetkom davčne izvršbe se fizičnim osebam vročajo po klasični pošti ter po
elektronski pošti vsem pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, in
posameznikom, ki so v sistem eVročanja vstopili prostovoljno. Neporavnano in navedeno
obveznost v opominu je treba poravnati takoj in v celoti, saj je rok za plačilo že potekel.
To pomeni, da je treba, poleg obveznosti iz opomina, obračunati in poravnati dodatne
zamudne obresti, ki so nastale od dneva izdaje opomina do dneva plačila. V ta namen ima
Finančna uprava RS na svoji spletni strani objavljen tudi »kalkulator za izračun zamudnih
obresti«, s katerim si lahko davčni zavezanci izračunajo tudi vse zamudne obresti do dne,
ko dejansko poravnajo obveznost.
Slika 1: Kalkulator za izračun zamudnih obresti

Vir: DURS (2014)

Novi informacijski sistem omogoča tekoče opominjanje, kar pomeni, da se opomin za
neplačano obveznost samodejno izda osmi dan po njeni zapadlosti. Če zavezanec po
izdanem opominu ne poravna vseh obveznosti, vključno z vsemi pripadajočimi zamudnimi
obrestmi do dneva plačila, se opomin za neporavnane obveznosti ne izda ponovno,
temveč se takoj začne postopek davčne izvršbe. Prav tako novi informacijski sistem
omogoča sledljivost, pri katerih zavezancih se zamujanje s plačili ponavlja. Finančna
uprava RS po določenem številu poslanih opominov zoper dolžnika začenja postopke
davčne izvršbe brez predhodnega pisnega ali telefonskega opominjanja.
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Tabela 1: Primerjava izdanih opominov v letu 2010 z letom 2013

Leto
2010
2013

Število izdanih opominov
268.808
388.830

V znesku (EUR)
1.038.237.334
364.612.683

Realizacija (EUR)
299.854.697
245.723.288

Plačila v %
28,9
67,4

Vir: DURS (2014)

Iz tabele s primerjavo med številom izdanih opominov v letu 2010 z letom 2013 je
razvidno, da se je njihovo število v letu 2013 povečalo le za 120.022 (30,9 odstotka) v
primerjavi z letom 2010 ter da je v letu 2013 po opominu terjano za 673.624.651 EUR
manj kot v letu 2010. Vzrok tako velike razlike je v tem, da novi informacijski sistem
omogoča sledljivost, pri katerih zavezancih se zamujanje s plačili ponavlja, Finančna
uprava RS pa po določenem številu poslanih opominov zoper dolžnika začenja postopke
davčne izvršbe brez predhodnega pisnega ali telefonskega opominjanja. V letu 2010 so se
opomini izdajali tudi večkrat v istem letu za isti in vedno celotni dolg, ne glede na to, ali je
zavezanec po prvem opominu dolg poravnal ali ne.
V letu 2014 je davčni organ sprejel odločitev, da spremeni način vročanja opominov
pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost. Druge fizične osebe, ki ne
opravljajo dejavnosti, bodo opomin prejele prek portala eDavki le, če so se prijavile v
storitev eVročanja.
Zavezanci z davčnim organom od leta 2003 poslujejo prek portala eDavki, predvsem se
uporablja za oddajo obračunov, vlog in drugih obveznih podatkov. V letu 2014 se je
informacijski sistem nadgradil tudi z možnostjo vročanja dokumentov zavezancem.
Storitev eVročanje omogoča navadno elektronsko vročanje dokumentov brez vročilnice in
osebno elektronsko vročanje dokumentov z vročilnico. Finančna uprava postopoma uvaja
elektronsko vročanje različnih vrst izhodnih dokumentov. Prvi so bili opomini. Julij in
avgust v letu 2014 sta veljala za prehodno obdobje, ko so bili zavezancem izdani opomini
pred začetkom davčne izvršbe po klasični pošti in prek portala eDavki. S 1. septembrom
2014 se je prehodno obdobje oziroma uvajalno obdobje končalo in opominjanje za
navedene zavezance poteka le še prek portala eDavki.

2.6 IZVRŠILNI NASLOVI IN IZVRŠLJIVOST
Za začetek davčne izvršbe morata biti izpolnjena dva pogoja (Jerovšek & Kovač, 2007,
str. 157):
1. obstajati mora izvršilni naslov, to je odločba, sklep, zapisnik o poravnavi ali drug
izvršilni naslov po posebnem zakonu;
2. izvršilni naslov mora biti izvršljiv.
Temelj davčnega dolga je izvršilni naslov. O njegovem obstoju, višini in zapadlosti ne sme
biti nobenega dvoma.
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V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) v 145. členu so navedeni ti izvršilni naslovi:
izvršljiva odločba o odmeri davka; izvršljiv obračun davka; izvršljiva tuja odločba ali drug
ustrezen akt, ki ima naravo izvršilnega naslova in ga davčni organ prejme v izvršbo na
podlagi mednarodnega sodelovanja v davčnih zadevah; izvršljiv sklep davčnega organa;
izvršljiv plačilni nalog; izvršljiva odločba o prekršku; izvršljiva sodba sodišča, izdana v
zadevah prekrškov; izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov; seznam izvršljivih
naslovov, pri čemer morajo biti za posamezen izvršilni naslov navedeni datum izvršljivosti
ter znesek davka in zamudne obresti za vsako vrsto davka posebej; izvršljiv sklep sodišča
o potrditvi prisilne poravnave v delu, nanašajočem se na davke in druge dajatve, ki se
skladno z davčnimi predpisi štejejo za davek.
Samostojen izvršilni naslov je tudi seznam izvršilnih naslovov. Gre za nabor več izvršilnih
naslovov, ki mora vsebovati navedbo posameznega izvršilnega naslova, datum izvršljivosti
ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka posebej. Seznam mora
vsebovati vse bistvene podatke, saj tako davčnemu zavezancu omogoča sledljivost dolgov
in nadzor nad tem, ali ni njegov dolg morda že poravnan (Jerovšek, in drugi, 2008,
str. 357).
2.6.1 IZVRŠLJIVOST
Izvršljivost izvršilnega naslova pomeni, da je rok za plačilo potekel, zavezanec pa davčne
obveznosti ni poravnal (oziroma plačal v celoti). Izvršljivost se določi po pravilih Zakona o
upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 24/06 - UPB2, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 83/13) z upoštevanjem paricijskih rokov in nesuspenzivnosti aktov po ZDavP-2
(Jerovšek & Kovač, 2007, str. 145).
Za davčni postopek praviloma velja, da pritožba ne zadrži izvršitve akta, tako da postane
na primer odmerna odločba izvršljiva s potekom roka za prostovoljno izpolnitev
obveznosti, štetega od vročitve. Sklep postane izvršljiv z vročitvijo stranki, saj pritožba po
258. členu ZUP ne zadrži njegove izvršitve. Če je za izpolnitev določen kakšen rok, pa
seveda po njegovem preteku. Obračun davka postane izvršljiv takrat, ko poteče rok za
plačilo davka po njegovem obračunu (Jerovšek, in drugi, 2008, str. 358).

2.7 SKLEP O DAVČNI IZVRŠBI
Zakon o davčnem postopku nikjer ne omenja ali opredeljuje pojma administrativna
izvršba, prav tako ga ne omenja Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Finančni upravi Republike Slovenije, ki med drugim določa postopke davčne izvršbe, ki se
izvajajo na finančnih uradih.
S pojmom administrativna izvršba na davčnem področju razumemo izvajanje postopkov
davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke, ki v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, štejejo za dohodke iz zaposlitve, prejete na podlagi pretekle in sedanje
zaposlitve (osebni dohodek, nadomestilo, pokojnina …), na denarna sredstva, ki jih imajo
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dolžniki pri bankah oz. hranilnicah, in na denarne terjatve dolžnika.
Davčno izvršbo tako dejansko izvede: dolžnikov delodajalec oziroma izplačevalec njegovih
osebnih prejemkov, banka ali hranilnica ali dolžnikov dolžnik.
2.7.1 VRSTE SKLEPOV
Če davek ni plačan v rokih, ki so predpisani z ZDavP-2 za posamezne vrste davkov, ali v
rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja obdavčenje, davčni organ začne davčno izvršbo.
Postopek se začne po uradni dolžnosti (ZDavP-2, 143. člen).
Če dolžnik v zakonsko določenem roku davka ne plača oziroma izpolnitev ali plačilo
davčne obveznosti ni bilo zavarovano, da bi se davčni organ lahko poplačal iz zavarovanja,
davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa. Sklep o izvršbi je pravni del izvršbe,
dejanski sledi pravnemu, glede na predmete in sredstva izterjave, ki so določeni v sklepu
(Jerovšek, in drugi, 2008, str. 354).
Vrste sklepov o davčni izvršbi so: sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke dolžnika,
sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, sklep o
davčni izvršbi na denarne terjatve dolžnika, sklep o davčni izvršbi na delež družbenika v
družbi, sklep o davčni izvršbi na premičnine, sklep o davčni izvršbi na vrednostne papirje
in sklep o davčni izvršbi na nepremičnine.
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3 PREDSTAVITEV UPRAVE ZA RAČUNOVODSTVO IN IZVRŠBE

Nekdanja Davčna uprava RS (DURS) je bila organ v sestavi Ministrstva za finance ter je
nastala 1. julija 1996 z združitvijo tedanje Republiške uprave za javne prihodke (RUJP) in
dela Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (APPNI). Sestavljali so jo
Generalni davčni urad (GDU), 15 davčnih uradov in Posebni davčni urad. Davčni uradi so
bili organizacijske enote za opravljanje nalog davčne službe na določenem območju ali za
določeno področje dela. Izpostave so bile območne organizacijske enote davčnih uradov.
Vlada RS je na redni seji 24. februarja 2011 sprejela predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS). S sprejetim predlogom zakona so se naloge, ki
so jih v skladu s takrat veljavnim ZDS-1 opravljali davčni uradi, prenesle v pristojnost
Generalnega davčnega urada. Oblikovala se je notranja organizacijska enota Generalnega
davčnega urada, in sicer Uprava za davčno knjigovodstvo in računovodstvo (URF) s
sedežem v Ljubljani na Davčni ulici 1, ki je začela poslovati 1. oktobra 2011.
Z združitvijo Davčne uprave RS in Carinske uprave RS se je Uprava za računovodstvo in
finance preimenovala v Upravo za računovodstvo in izvršbe (URI).

3.1 NALOGE UPRAVE ZA RAČUNOVODSTVO IN IZVRŠBO
Upravo za računovodstvo in izvršbo sestavljata dva sektorja: sektor za računovodstvo in
sektor za izvršbe. Prvi je razdeljen na tri oddelke: oddelek za upravljanje plačil in vračil,
oddelek za upravljanje terjatev in oddelek glavne knjige. Sektor za izvršbo pa ima dva
oddelka: oddelek za upravljanje davčne izvršbe na uradih in oddelek za pripravo na
davčno izvršbo.
V aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v davčni upravi so navedene naloge
Uprave za računovodstvo in izvršbe.
 V sektorju za računovodstvo se opravljajo te naloge:
Centralno za celotno Slovenijo se opravljajo knjigovodske naloge, ki zajemajo
vodenje knjigovodskih evidenc, upravljanje plačil in vračil (knjiženje dnevnih
izpiskov prejetih plačil in izvedenih vračil, praznitve, razčiščevanje neuspelih plačil,
zagotovitev sredstev, izvajanje vračil, pobotov in preknjižb), usklajevanje z
zavezanci, upravljanje terjatev (nadzor nad izdanimi ročnimi temeljnicami, masovni
obračun in knjiženje obresti, upravljanje dvomljivih terjatev), vodenje glavne
knjige in vzdrževanje šifrantov, dnevna priprava distribucije plačanih prihodkov po
vrstah obveznosti in prejemnikih, izmenjava podatkov med državnimi organi,
izdelovanje zbirnih knjigovodskih poročil in zbirnega letnega zaključnega računa.
 V sektorju za izvršbo se opravljajo te naloge:
Centralno opravljanje nalog priprave na davčno izvršbo, ki vključuje telefonsko in
pisno opominjanje, sestavljanje seznamov zaostalih obveznosti in pripravo zadev
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za predložitev v davčno izvršbo. Opravlja se tudi naloga ugotavljanja zastaranja
pravice do vračila preveč plačanega davka, ugotavljanje zastaranja pravice do
izterjave davka zaradi poteka absolutnega zastaralnega roka in odločanje o
obročnem plačilu davka na podlagi drugega odstavka 103. člena2 ZDavP-2.
Naloge, ki so se zaradi nepovezanih informacijski sistemov ponavljale na različnih mestih,
se zdaj na Upravi za računovodstvo in izvršbo z novim, prenovljenim informacijskim
sistemom opravljajo na enem mestu, zato se ne podvajajo več. S centralizacijo
računovodskih in finančnih nalog je zagotovljena celovitost knjigovodskih evidenc, s
slednjimi pa se z vidika davčne obravnave zagotavljajo podatki o davčnih obveznostih,
plačilih, vračilih in dolgovih davčnega zavezanca. Ti podatki so zelo pomembni za
izterjavo, davčni nadzor, načrtovanje in spremljanje javnofinančnih prihodkov ter izvajanje
proračuna (122. redna seja Vlade RS, 2011, str. 6).

2

103. člen ZdavP-2 določa, da lahko davčni organ fizični osebi dovoli obročno plačilo davka v največ treh
mesečnih obrokih, če se davek ne nanaša na obveznosti iz opravljanja dejavnosti.
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4 INFORMACIJSKI SISTEMI V FURS, KI SO V POVEZAVI Z
DAVČNO IZVRŠBO

4.1 PREDSTAVITEV STAREGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, KI JE V
POVEZAVI S POSTOPKI DAVČNE IZVRŠBE
Nekdanja DURS je za postopke davčne izvršbe do 1. 10. 2011 uporabljala aplikativni
program v delovnem področju DOS iz leta 1985. Še danes obstoječi IS je sestavljen iz
množice podsistemov, ki izvirajo iz različnih obdobij in temeljijo na tehnologiji iz obdobja
nastanka. Najstarejši moduli sistema izvirajo iz sredine osemdesetih let prejšnjega
stoletja, najnovejši pa temeljijo na najsodobnejših tehnoloških varnostnih standardih in
rešitvah (Revizijsko poročilo Računskega sodišča, 2007, str. 21).
Leta 2007 je Računsko sodišče v Revizijskem poročilu o učinkovitosti in pravilnosti
delovanja informacijskega sistema takratne Davčne uprave Republike Slovenije izrazilo
mnenje, da informacijski sistem ne dosega meje, ki bi zagotavljala učinkovito podporo v
poslovanju, in ne deluje v skladu s predpisi, ki jih določa ZDS (Pikon, 2007).
Zastarel informacijski sistem je bil za davčno upravo velika ovira pri nadaljnjem razvoju
kakovosti in učinkovitosti ter je bil nujno potreben prenove zaradi zastarelosti osnovnih
transakcijskih sistemov, težke povezljivosti posameznih sistemov med seboj, slabe
prilagodljivosti sistemov na spremembe v okolju, kot so organizacijske ali zakonske,
podatki o davčnih zavezancih so bili v več sistemih in jih je bilo mogoče zbrati na enem
mestu le z obsežnejšimi ročnimi opravili, arhitektura sistema je bila razpršena, zato je bila
razpršena tudi obdelava podatkov po posameznih davčnih uradih, veliko pa je bilo tudi
ročne evidence, ki je zahtevala dodatno ročno delo po davčnih uradih (Poročilo o delu
DURS, 2010, str. 22).
4.1.1 OBSEG IN SESTAVA STAREGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Najpomembnejši aplikativni sistemi v sklopu delovanja informacijskega sistema DURS so
(Poročilo računskega sodišča, 2007, str. 22):
 RDZ – Register davčnih zavezancev
 DP1 – davčno poslovanje fizičnih oseb
 DP2 – davčno poslovanje pravnih oseb
 iDIS – integrirani davčni informacijski sistem
 VIES – izmenjava podatkov o DDV z drugimi državami EU
 eDavki – elektronsko davčno poslovanje
 ePIS – vodenje evidence dokumentarnega gradiva
 IzPO – izterjava pravnih oseb
 ISPO – delovanje prekrškovnega organa
 PS – podatkovno skladišče
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Poleg zgoraj naštetih sistemov, ki bodo v nadaljevanju podrobneje predstavljeni, vsebuje
informacijski sistem še druge manjše aplikativne ozko namembne rešitve, ki so narejene z
različnim orodjem na različnih platformah in izvirajo iz različnih obdobij (INKDAV, Cenitev
vozil, Doksis, nadzor, PAGOZ …).
Davčna uprava RS je imela v skladu s 4. členom Pravilnika o obliki in načinu vodenja
knjigovodskih evidenc navedeno razčlenitev kontnega načrta, ki je vsebovala podatke in
medsebojne povezave med kontom z nazivom, protikontom, številko vplačilnega računa in
podkontom javnofinančnega prihodka v skladu s predpisi, ki so urejali enotni kontni načrt
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ter šifro dajatve.
Kontni načrt je predpisoval takratni generalni direktor Davčne uprave RS. Po vsebini je bil
do uvedbe novega informacijskega sistema (1. 10. 2011) razdeljen v te razrede:
 konti denarnega prometa;
 konti davkov za zavezance za davek – fizične osebe;
 konti zavezancev za davek – fizičnih oseb;
 konti davkov za zavezance za davek – pravne osebe;
 konti zavezancev za davek – pravnih oseb;
 konti izvenbilančne evidence.
V skladu s tem kontnim načrtom je takratna DURS do uvedbe novega informacijskega
sistema vodila štiri računalniške knjigovodske evidence, tako imenovane DP1 (zavezanci
za davek – fizične osebe), DP2 (zavezanci za davek – pravne osebe), iDIS-DDV (za
zavezance za DDV po obračunu, fizične in pravne osebe) in DURS – prekrškovni organ
(evidenca za globe fizičnih in pravnih oseb), kar je pomenilo 40 ločenih knjigovodskih
evidenc in 17 zaključnih računov (za vsak davčni urad posebej).
To pomeni, da je uslužbenec na Davčnem uradu X lahko vpogledal v knjigovodsko
evidenco zgolj Davčnega urada X. Do knjigovodskih evidenc drugih davčnih uradov po
tem sistemu ni mogel dostopati.
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Slika 2: Prikaz knjigovodskih evidenc v DURS pred uvedbo novega informacijskega
sistema
4 knjigovodski sistemi v DURS do 1. 10. 2011

Sistem DP1 (fizične osebe, pravne osebe – NUSZ,
samostojni podjetniki)

Sistem DP2 (pravne osebe, javni zavodi, društva)

Sistem DDV (vsi zavezanci za DDV)

Sistem ISPO (vsi zavezanci, zoper katere je uveden
postopek ugotavljanja prekrška)
Vir: lasten, DURS (2010)

RDZ – Register davčnih zavezancev
Register davčnih zavezancev (RDZ) je osnovni šifrant vseh zavezancev za davek. Leta
1996 so bile vsem davčnim zavezancem dodeljene davčne številke3. Davčna številka je v
davčnih evidencah nadomestila enotno matično številko občana in se danes uporablja v
zvezi z vsemi davki, ki jih finančna služba potrebuje za izpolnitev svojih nalog.
Register davčnih zavezancev so od leta 1996 do danes dodatno povezovali na druge
sisteme, ki so temeljni vir podatkov:
 Centralni register prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve;
 register Geodetske uprave Republike Slovenije;
 register Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 register transakcijskih računov Banke Slovenije;
 poslovni register Slovenije – AJPES4;
 podatki sodnega registra.
Register o davčnih zavezancih na dan 31. 12. 2013 vsebuje podatke o več kot 3,1 milijona
davčnih zavezancev, od tega je 2.600.230 fizičnih oseb, 135.790 pravnih oseb in 93.164
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (DURS, 2014).

3

Davčna številka je sestavljena iz osmih številk; sedem je naključno izbranih, osma pa je izračunana po
modulu 11.
4
AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ima na enem mestu zbrane
podatke o poslovnih subjektih.
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Tabela 2: Število zavezancev, vpisanih v Register davčnih zavezancev, po stanju na dan
31. 12. 2013

Število
Število
Število
Število
Število

vseh zavezancev, vpisanih v Register davčnih zavezancev
aktivnih davčnih zavezancev – skupaj
aktivnih davčnih zavezancev – pravne osebe
aktivnih davčnih zavezancev – fizične osebe
aktivnih davčnih zavezancev, ki opravljajo dejavnost

31. 12. 2013
3.135.986
2.736.020
135.790
2.600.230
93.164

Vir: DURS (2013)

DP1- davčno poslovanje fizičnih oseb
Aplikativni sistem DP1 je skupek več kot 2000 programov, ki podpirajo procese odmere in
preverjanja obračuna dajatev za fizične osebe. Arhitektura programske rešitve in njeni deli
izvirajo iz leta 1985. Programi so večinoma napisani v programskem jeziku COBOL5,
podatkovne zbirke pa so v obliki indeksno-sekvenčnih datotek. Po DP1 – programih in
podatkih na lokalnih strežnikih v vseh lokalnih enotah FURS posega več kot 1500
uporabnikov. Deli sistema se izvajajo v operativnem centru pri zunanjem izvajalcu. V
operativnem sistemu RRC6 se izvajajo tudi nekatere celovitejše obdelave v paketu,
predvsem za odmero dohodnine (Poročilo računskega sodišča, 2007, str. 22a).
Sistem sestavljajo moduli in evidence za odmero dajatev fizičnih oseb (dohodnina, davek
iz dejavnosti, prispevki, davki iz kmetijske dejavnosti, premoženja, prometa nepremičnin,
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča idr.).
V knjigovodskem sistemu DP1 so ti podatki (Poročilo računskega sodišča, 2007, str. 23):
 fizične osebe, ki so zavezanci za dohodnino, davek od premoženja, davek na
motorna vozila in/ali davek na kmetijstvo idr. v skladu z Zakonom o dohodnini,
Zakonom o davkih občanov, Zakonom o odmeri davka na motorna vozila idr.;
 fizične osebe, ki so opravljale ali še opravljajo redno ali dopolnilno dejavnost (vsi
prispevki in davki iz opravljanja dejavnosti razen DDV);
 pravne osebe, za katere je bilo odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča;
 globe, stroški prekrškovnega postopka in odvzem premoženjske koristi s plačilom
denarnega zneska, ki jih izrekajo drugi prekrškovni organi. S 1. januarjem 2012 je
izterjavo teh obveznosti prevzela tedanja Carinska uprava Republike Slovenije.

5

COBOL je višji programski jezik (ime je kratica za Common Business Oriented Language). Namenjen je
poslovnim obdelavam, pri katerih je treba izvesti razmeroma preproste operacije nad veliko količino podatkov.
Razvili so ga v začetku 60. let prejšnjega stoletja. Jezik je močno usmerjen v komercialna opravila in je zelo
lahek za učenje, toda zelo dolgovezen (Wikipedija, 2014).
6
RRC Računalniške storitve, d. d., Jadranska cesta 21, 1001 Ljubljana. RRC nadgrajuje in vzdržuje davčni
informacijski sistem že več kot petnajst let.

16

V zvezi z davčno izvršbo so v DP1 te evidence:
 izdani opomini fizičnim in pravnim osebam za obveznosti iz nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča do 30. 9. 2011;
 izdani sklepi fizičnim osebam v postopkih davčnih izvršb iz davkov in prispevkov do
30. 9. 2011;
 izdani sklepi pravnim osebam za neplačano obveznost iz odmere nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča do 30. 9. 2011;
 izdani sklepi za globe, ki jih izrekajo drugi prekrškovni organi, do 30. 9. 2011.
Do leta 2009 oziroma do centralizacije davčnih uradov je vsaka izpostava davčnega urada
uporabljala svoj program in podatke DP1. Leta 2009 se davčni uradi centralizirajo, tako pa
se centralizirajo tudi programi in podatki - na Davčnem uradu Ljubljana začnejo
uporabljati le dva programa DP1 (DP1 mesto7 Ljubljana in DP1 okolica8 mesta Ljubljane).
Posledica centralizacije davčnih uradov je izid davčne izvršbe v letu 2009. V letu 2009 se
je poplačalo 607,6 mio davčnega dolga, kar je za 21,1 % več kot v letu 2008, in za 48,6
% več kot v letu 2007, in to kljub gospodarski krizi in plačilni nedisciplini. Navedeni izid je
bili dosežen, zaradi boljše organizacije dela in poenostavitve postopkov izterjave ter brez
dodatnih zaposlitev in materialnih stroškov.
Tabela 3: Izterjani dolg v letih 2007, 2008 in 2009 (v EUR)

Leto
Sklepi o davčni
izvršbi
Skupaj izterjani
dolg

2007

2008

2009

Indeks
Indeks
2009/2007 2009/2008

199.066.728

246.804.967 280.404.967

140,86

113,6

408.881.351

501.302.510 607.586.040

148,60

121,2

Vir: DURS (2010)

DP2 - davčno poslovanje pravnih oseb
Aplikativni sistem DP2 je nastal od leta 1997 do 1998 z enako tehnologijo in arhitekturo
kakor sistem DP1. V njem so podprti davčni procesi odmere in preverjanja dajatev pravnih
oseb (davek od dobička, prispevki, davčni odtegljaji idr.). Sistem je nameščen na
dvajsetih lokacijah DURS z več kot 400 uporabniki, del sistema pa pri zunanjem izvajalcu
operativnih storitev (RRC). Podatke o davčnih zavezancih dobiva sistem v svežnju iz RDZ,
podatke o plačilih dajatev pa dnevno prek operativnega centra- RRC (Poročilo računskega
sodišča, 2007, str. 22).
V zvezi z davčno izvršbo so v DP2 te evidence:
 izdani opomini pravnim osebam iz davkov in prispevkov do 30. 9. 2011;
7
8

Izpostava Bežigrad, Izpostava Center, Izpostava Šiška, Izpostava Moste - Polje, Izpostava Vič - Rudnik.
Izpostava Cerknica, Izpostava Logatec, Izpostava Grosuplje, Izpostava Domžale, Izpostava Kamnik,
Izpostava Litija in Izpostava Vrhnika.
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izdanih sklepi pravnim osebam v postopkih davčnih izvršb iz davkov in prispevkov
do 30. 9. 2011;
izdani sklepi za globe, ki jih izrekajo drugi prekrškovni organi, do 30. 9. 2011.

eDavki – elektronsko davčno poslovanje
»DURS je v zadnjih letih storila kar nekaj korakov k izboljšanju poslovanja z zavezanci.
Posodobila je spletne strani, ki nudijo vrsto informacij zavezancem. Spletni portal e-davki
omogoča vedno več možnosti za elektronsko izpolnjevanje davčnih obračunov in
napovedi« (Klun, 2011, str. 24).
eDavki je aplikativni sistem za elektronsko davčno poslovanje in spletni portal (okence) za
davčne zavezance. Omogoča vlaganje davčnih obrazcev in podatkov, vpoglede v davčne
evidence in prejem različnih informacij. Portal je začel delovati konec leta 2003 in je
najprej zajemal splošne funkcionalnosti in module za obračune DDV. V letu 2004 je bil
dopolnjen z manjkajočimi elektronskimi storitvami za DDV in zaradi zakonskih sprememb
DDV (Poročilo računskega sodišča, 2007, str. 23).
Zaradi potrebe po vse večji obveščenosti zavezancev za davek o stanju njihovih terjatev in
obveznosti je bila konec oktobra 2010 uvedena storitev e-knjigovodske kartice zavezanca
za davek. V njej lahko zavezanec dnevno preverja knjigovodsko stanje za zadnji dve leti.
V praksi fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, uporabljajo to storitev v
zelo majhnem številu. Večinoma pooblastijo svoj knjigovodski servis, da lahko vpogleda v
njihovo knjigovodsko kartico, sami pa ne preverjajo plačil in obremenitev.
ePIS – vodenje evidence dokumentarnega gradiva
Aplikativni sistem ePIS je namenjen vodenju evidence vhodnih in izhodnih dokumentov v
skladu z zahtevami upravnih postopkov in poslovanja (Poročilo računskega sodišča, 2007,
str. 23).
IzPO – izterjava pravnih oseb
IzPO je neodvisen sistem za podporo davčnim postopkom administrativne izterjave za
pravne osebe, narejen na sodobni tehnični podlagi (podatkovni strežnik Microsoft SQL
2000 in spletni strežnik IIS 6.0) (Poročilo računskega sodišča, 2007, str. 24).
ISPO – delovanje prekrškovnega organa
ISPO je neodvisen aplikativni sistem, ki podpira delovanje DURS v vlogi prekrškovnega
organa. Izdelan je sodoben programsko arhitekturni odjemalec – strežnik (uporabljena
podatkovna zbirka Microsoft SQL 2000) (Poročilo računskega sodišča, 2007, str. 24).
PS – Podatkovno skladišče
Neodvisni aplikativni sistem PS je velika zbirka podatkov, pridobljenih iz preostalih
sistemov DURS. Sistem je zgrajen v arhitekturi odjemalec – strežnik na sodobni tehnični
podlagi (podatkovna zbirka Oracle 8.1.7 in generatorji izpisov Oracle). DURS ni imel
18

centralne knjigovodske evidence, ampak zgolj »podatkovno skladišče«, kar je računsko
sodišče že ocenilo kot neustrezno pri zagotavljanju popolnosti in točnosti evidence
(Poročilo računskega sodišča, 2007, str. 24).
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5 INFORMACIJSKI SISTEM eDIS

5.1 PREDSTAVITEV NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Davčna uprava Republike Slovenije in IBM Slovenija sta 26. marca 2010 podpisala triletno
pogodbo za razvoj rešitve SAP9 ERP10, ki je pospešila dolgoletna prizadevanja za
posodobitev davčnih postopkov, izboljšanje preglednosti delovanja davčne uprave,
zagotovitev potrebam davčnih zavezancev prilagojenih kakovostnih storitev in
učinkovitejše izvajanje davčnega nadzora (Moj mikro, 2010). Pri razvoju novega sistema
je IBM uporabil strokovno znanje o davčnih sistemih, računovodskih standardih in
finančnem poslovanju. Projekt uvedbe novega informacijskega sistema je bil sestavljen iz
dveh faz oziroma sklopov. Prvi sklop, ki se je začel izvajati 1. aprila 2010 in je bil končan
1. oktobra 2011, zajema davčno knjigovodstvo, izvršbo, davek na dodano vrednost in
prekrškovni organ.
Drugi sklop, ki se je 11. 5. 2012 začasno ustavil zaradi rebalansa proračuna DURS za leto
2012, ker so bila zmanjšana razpoložljiva investicijska sredstva za projekte, je predvideval
prenovo vseh drugih funkcionalnosti v DURS (Poročilo o delu DURS, 2012, str. 5):
 odmerni postopki pravnih oseb;
 izmenjava podatkov z EU;
 odmerni postopki fizičnih oseb;
 davčni nadzor;
 postavitev portala izmenjave;
 postavitev portala dostopa zavezancev.
Vukesić je o informacijskem sistemu SAP ERP povedal, da se informacijski sistem ne more
kupiti. Lahko kupimo izdelek programske ali strojne opreme, vendar to ni informacijski
sistem. To je le orodje oziroma pripomoček za delo. Dober informacijski sistem se ustvarja
tudi do nekaj let. Nekateri v informacijski tehnologiji vidijo čarobno palico in verjamejo, da
je naložba v strojno in programsko opremo zadostna za uspeh. Danes informacijska
tehnologija ne deluje več tako (Vukesić, 2013, str. 11).
V letu 2011 je bila v skladu z določili mednarodnih standardov ISO 9001:2008 in
19011:2002 uspešno izvedena zunanja kontrolna presoja kakovosti, pri čemer ni bilo
ugotovljenih neskladnosti. Po oceni zunanjih presojevalcev je DURS glede sistema vodenja
kakovosti dosegla precejšen napredek. Priložnosti za izboljšave so večinoma povezane z
uvedbo novega informacijskega sistema (Poročilo o delu DURS, 2012, str. 5).

9

SAP – Programska oprema.
ERP – Enterprise Resource Planning.

10
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5.2 OBSEG IN SESTAVA NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
1. 10. 2011 je bil narejen prehod na novi informacijski sistem eDIS. To je integralen
sistem, ki omogoča celovit pogled na podatke davčnih zavezancev. Govorimo o 360stopinjskem pregledu na davčnega zavezanca. Z uvedbo novega informacijskega sistema
so se in naj bi se v prihodnje še bolj olajšali delovni postopki, davčnim zavezancem in
drugim uporabnikom pa naj bi se omogočile storitve višje kakovosti. Uspešno se prilagaja
spremembam davčne zakonodaje in uspešno zagotavlja povezovanje in posredovanje
podatkov za uporabnike zunaj DURS (Časnik Finance, 2011, str. 22).
Z uvedbo novega informacijskega sistema je bilo namesto dotedanjih štirideset ločenih
knjigovodskih evidenc vzpostavljeno centralno davčno knjigovodstvo z eno knjigovodsko
evidenco in namesto sedemnajst zaključnih računov je zdaj samo en zaključni račun za
celotno Finančno upravo RS. V praksi to pomeni, da lahko zaposleni uradnik (ne glede na
to, v katerem finančnem uradu opravlja svoje delo) z enim vpogledom v centralno
knjigovodsko evidenco preveri, ali ima zavezanec poravnane vse obveznosti do države.
Slika 3: Prikaz knjigovodske evidence z uvedbo novega IS
Generalni FU

Posebni
FU

FU
Brežice

FU
Velenje

FU
Celje

FU
Dravograd

FU
Ptuj

FU
Postojna

FU
Hrasnik

Knj.
evid.
FURS

FU
Kočevje

FU Novo
mesto

FU
Koper

FU Nova
Gorica

FU
Morska
Sobota

FU
Kranj
FU
Maribor

FU
Ljubljana

Vir: lasten
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6 PREDNOSTI NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

6.1 CELOVIT POGLED NA ENEM MESTU
V starem informacijskem sistemu je bilo treba na oddelku administrativne izterjave pred
uvedbo postopka o davčni izvršbi pridobiti vse podatke o dolžniku. Z RDZ je uradnik
določil, kateri način davčne izvršbe bo uporabil. Nato je bilo potrebno pregledovanje
knjigovodske kartice za pripravo nabora zavezancev za davčno izvršbo. Sledilo je tiskanje
sklepov o davčni izvršbi v več izvodih (en izvod za zavezanca, banko/več bank ali
delodajalca in za arhivsko dokumentarno gradivo). Zaradi nižjih materialnih stroškov se je
tiskalo z igličnim tiskalnikom na večplastni neskončni papir. Posebej je bilo treba natisniti
sklepe, sezname izvršilnih naslovov, kuverte in oddajno knjigo za pošto. Vsak izvod je bilo
treba opremiti s faksimilom podpisa direktorja, sklepe in izvršilne naslove kuvertirati, en
izvod pa arhivirati za tekočo zbirko dokumentarnega gradiva ter pripraviti oddajno knjigo
za Pošto Slovenije, d. d. Tak način dela je bil zelo zamuden in negospodaren.
Z nadgradnjo starega DP – programa (davčno poslovanje fizičnih in pravnih oseb) v delu
administrativne izvršbe je bilo v letu 2010 mogoče centralno natisniti pripravljene sklepe.
Centralno tiskanje za DURS opravlja podjetje KRO, d. o. o.11 S to nadgradnjo se je delo
zaposlenih v referatih za administrativno izterjavo poenostavilo. Zaposleni so morali
natisniti le en izvod sklepa, ki ga je bilo treba arhivirati v tekočo zbirko dokumentarnega
gradiva. Danes z uporabo novega informacijskega sistema v referatih za administrativno
davčno izvršbo ni več treba natisniti in arhivirati sklepov o davčni izvršbi, ker je vsak izdan
sklep shranjen v elektronski obliki.
Predvsem je pomembno poudariti, da je bila z novelo Zakona o davčni službi (ZDS, Ur. l.
RS, št. 33/11) urejena sprememba krajevne pristojnosti. Navedena ureditev je bila
uveljavljena predvsem zaradi uvedbe novega informacijskega sistema oziroma da omogoči
njegovo uporabo. Za davčno izvršbo je navedena zakonska ureditev začela veljati z
uvedbo novega informacijskega sistema. Prav tako je pomembno poudariti, da je z
njegovo uvedbo nastala centralna knjigovodska evidenca in posledično centralna evidenca
davčne izvršbe, ki omogoča obravnavo dolžnika na enem mestu za vse terjatve in
obveznosti, nastale v Republiki Sloveniji. Z nastankom centralne davčne evidence izvršbe
se je zmanjšalo število postopkov davčne izvršbe, kar v praksi pomeni manj stroškov za
dolžnika in Finančno upravo RS.
Primer: dolžnik ima stalno prebivališče v Ljubljani, vikend v Portorožu in gozd v Hrastniku.
Takratni Davčni urad Ljubljana odmeri zavezancu doplačilo dohodnine, Davčni Urad Koper
plačilo davka od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, Davčni urad
Hrastnik pa davek na gozdne ceste. Davčni zavezanec ni redni plačnik obveznosti, zato
mu vsi trije uradi izdajo opomin pred začetkom davčne izvršbe. Toda on kljub prejetim
11

KRO, d. o. o., Izpisno-tiskarsko-distribucijski center, Medvode.
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opominom obveznosti ne poravna, zato vsi trije davčni uradi uvedejo postopek davčne
izvršbe za svoje obveznosti. Z uvedbo enega postopka davčne izvršbe se zavezancu
obračunajo stroški davčnega postopka v višini 25,00 EUR.
Glede na navedeni primer je razvidno, da se je zaradi centralizacije davčnega
knjigovodstva in možnosti celovitega vpogleda na enem mestu davčnega dolžnika lahko
opomnilo zgolj z enim opominom in izdal se mu je le en sklep o davčni izvršbi. Iz tega
primera izhaja, da bi se znižali stroški davčnega zavezanca, ki bi mu nastali z izdajo
sklepov v postopkih davčne izvršbe. Prav tako bi se znižali stroški poštnih storitev (manj
opominov, manj sklepov) in pisarniškega materiala (manj pošiljk, manj ovojnic in manj
stroškov za poštnino).

6.2 BOLJŠA PREGLEDNOST DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Novi informacijski sistem omogoča hrambo izpisanih dokumentov, kar v starih programih
DOS ni bilo izvedljivo. Možnost vnovičnega vpogleda in izpisa dokumentarnega gradiva je
s tem sistemom v celoti urejena in uradnik vsak izpisan dokument kadar koli lahko
ponovno izpiše. Zato hrambo dokumentarnega gradiva v fizični obliki ni potrebna, saj je
kadar koli dostopno v e-obliki. Z možnostjo ponovnega izpisa se je tako bistveno
zmanjšalo dokumentarno gradivo v tekoči arhivski zbirki.
Za primerjavo vzemimo enega od zaposlenih v referatu za administrativno izterjavo na
Finančnem uradu X in primerjamo število izdanih sklepov s tekočo zbirko arhivskega
dokumentarnega gradiva v letu 2010 oz. 2013.
Tabela 4: Primerjava v številu izdanih sklepov s tekočo zbirko dokumentarnega gradiva

Leto

2010
2013

Število izdanih sklepov
zaposlenega v
Finančnem uradu X
1196
2040

Dokumentarno gradivo v
tekočih metrih zaposlenega
na Finančnem uradu X
2
0,5

Vir: lasten

Iz tabele je razvidno, da je zaposleni v letu 2013 v primerjavi z letom 2010 izdal za 844
več sklepov, kar je skoraj 80 odstotkov več. Kljub povečani dinamiki izdaje sklepov so se
tekoči metri dokumentarnega gradiva na oddelku za administrativno izterjavo zmanjšali za
1,5 tekočega metra. To pa pomeni, da se z uvedbo novega informacijskega sistema zniža
materialni strošek hrambe in razreza dokumentarnega gradiva.

6.3 ELEKTRONSKO VROČANJE SKLEPOV O DAVČNI IZVRŠBI
Z 9. 6. 2014 je začel veljati nov Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o
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izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij (Ur. l. RS, št.
42). V 1. členu tega pravilnika so določeni vsebina, oblika in način vročanja sklepov o
davčni izvršbi v elektronski obliki, ki se nanašajo na postopke davčne izvršbe na
dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah po informacijskem sistemu za
vročanje sklepov o davčni izvršbi, ki ga upravlja davčni organ.
Elektronsko vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam oziroma hranilnicam je zaživelo
konec februarja 2015. S tem načinom vročanja so se stroški pošiljanja sklepov o davčni
izvršbi bistveno znižali. Če za primerjavo vzamemo leto 2013, v katerem je bilo izdanih
242.487 sklepov, od tega jih je bilo 150.099 na denarna sredstva pri bankah in
hranilnicah, kar je 61,90 odstotka vseh sklepov.
Če bi imel vsak zavezanec odprt transakcijski račun le pri eni banki, bi znašal strošek po
veljavnem ceniku Pošte Slovenija, d. d. z obračunanim DDV 1,76 EUR12. Skupni strošek bi
tako znašal 264.174,24 EUR.
Finančna uprava RS bi v letu 2013 privarčevala vsaj 264.174,24 EUR pri stroških poštnine
za pošiljanje sklepov o davčni izvršbi na denarna sredstva bankam oziroma hranilnicam.
Ta izračun ni natančen, ker davčni zavezanci nimajo le enega transakcijskega računa.
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ima osebni in poslovni transakcijski račun, tudi
pravne osebe imajo vedno vsaj dva poslovna računa. Če bi torej razpolagali z natančnim
številom odposlanih sklepov na banke oziroma hranilnice, bi bil znesek vsaj podvojen,
vsekakor pa ne nižji.

6.4 SKLEP O DAVČNI IZVRŠBI V SKLADU Z ZDAVP-2
Novi informacijski sistem je pripomogel k razvoju oziroma pravilnosti sklepa o davčni
izvršbi. K njegovemu razvoju prištevamo dejstvo, da je ta sklep izdan iz novega
informacijskega sistema v skladu s 145. členom ZDavP-2, ki določa, kaj je izvršilni naslov,
in v skladu s 151. členom13 ZDavP-2, ki določa sestavine izreka sklepa o izvršbi.
Iz letnih poročil o delu DURS izhaja, da davčni organ vsako leto izda največ sklepov o
davčni izvršbi na denarna sredstva, zato na konkretnem primeru prikažemo razliko med
sklepom o davčni izvršbi, ki je bil izdan v starem informacijskem sistemu (priloga 1), in
sklepom, izdanim v novem informacijskem sistemu (priloga 2).
Sklep o davčni izvršbi v starem informacijskem sistemu (priloga 1) je bil sestavljen iz dveh
delov. Prvi del je bil sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva in drugi del je
bil seznam izvršljivih naslovov, ki je bil sestavni del sklepa. Seznam izvršilnih naslovov
pred uvedbo novega informacijskega sistema ni bil v skladu s 145. in 151. členom

P B S, d. d., cenik poštnih storitev, v veljavi od 5. 5. 2014
Sestavni del sklepa je seznam izvršilnih naslovov, kot je bilo že navedeno, gre za zbir več izvršilnih naslovov,
ki mora vsebovati: navedbo posameznega izvršilnega naslova, datum izvršljivosti, znesek davka za vsako vrsto
davka posebej in znesek zamudnih obresti za vsako vrsto davka posebej.
12
13
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ZDavP-2. Na seznamu izvršilnih naslovov ni bilo navedenega posameznega izvršilnega
naslova (primer: Odločba o odmeri dohodnine za leto 2010, št. 4220-2518/2011 z dne 31.
3. 2011 ali Obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. 1. 2011 do
31. 1. 2011). Terjane obveznosti so se na seznamu izvršilnih naslovov navajale nepopolno
(primer: »2. mes. akontacija, prva akontacija, prispevek, odločba, NUSZ …«), kar je
razvidno iz priloge 1.
145. člen ZDavP-2 prav tako določa, da je za vsako vrsto davka treba navesti znesek
davka in zamudne obresti za vsako postavko posebej, medtem ko v starem
informacijskem sistemu v delu za zamudne obresti to ni bilo mogoče, tako da so bile
zamudne obresti vedno obračunane kot skupek vseh zamudnih obresti skupaj za isto vrsto
davka. Zato je obstajal dvom o pravilnosti obračunanih zamudnih obresti, ki so bile
navedene na seznamu izvršilnih naslovov. Iz podatkov na seznamu izvršilnih naslovov
namreč ni bilo mogoče ugotoviti, od katerih glavnic so se zamudne obresti obračunale.
Zato je obstajala možnost, da se dolg ni pokrival v skladu s 93. členom ZDavP-2, ki določa
vrstni red plačila davka. V tem delu ni bilo mogoče preizkusiti pravilnosti sklepa o davčni
izvršbi, in sicer glede tega, od kod dejansko izvira dolg, in glede njegove dejanske višine.
Sklep o davčni izvršbi iz novega informacijskega sistema (priloga 2) ima seznam izvršilnih
naslovov naveden v izreku sklepa ter vsebuje vse sestavine iz 145. in 151. člena ZDavP-2,
zato je seznam izvršilnih naslovov jasen, pregleden in razumljiv ter ne podaja dvoma o
pravilnosti navedenih podatkov (izvršilni naslov, datum izvršljivosti, glavnica in
obračunane zamudne obresti).

6.5 VPLAČILNI RAČUNI
Prenova informacijskega sistema je zelo poenostavila tudi sistem vplačevanja davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev. Uveden je nov model plačevanja obveznosti iz
davkov in prispevkov, ki je bistveno zmanjšal obstoječe število vplačanih računov ter
občutno zmanjšal stroške zavezancem za davek in stroške FURS.
V starem informacijskem sistemu so bile zaradi velikega števila modelov načina
vplačevanja in 3000 vplačilnih računov zelo pogoste napake pri plačevanju davčnih
obveznosti. Najpogostejše so bile pri davčnih zavezancih, ki so fizične osebe. Fizične
osebe z dejavnostjo so na primer poravnavale obveznosti na nepravilne račune. Postopek
razčiščevanja napačnega plačila se je začel šele, ko je davčni zavezanec dobil opomin
pred davčno izvršbo ali sklep o prisilni izterjavi davčnega dolga. Pristojni davčni urad je
moral na podlagi dokazil zavezanca izvesti pravilen prenos nepravilnega plačila. Tovrstne
napake so bile precej pogoste pri tistih davčnih zavezancih, ki jim poslovne knjige vodijo
računovodski servisi kot zastopniki fizičnih in pravnih osebe (povzeto po Drofelnik, 2011,
str. 41).
Naslednja pogosta napaka pri davčnih zavezancih fizičnih osebah je plačevanje obveznosti
iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na direktne vplačilne račune za doplačilo
25

dohodnine. Zavezanec prejme informativni izračun dohodnine s priloženim nalogom za
plačilo, ki vsebuje direktni vplačilni račun. Ko pa mora plačati še na primer nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča za tekoče leto ali davek od premoženja, združi znesek in ga
plača direktno na vplačilni račun dohodnine. Informacija o tem plačilu ni prišla v sistem,
ker je plačilo presegalo znesek odmerjene dohodnine in ga sistem ni prepoznal, tako da
se ni evidentiralo v knjigovodsko evidenco davčnega zavezanca. Pristojni davčni urad je
moral potem na podlagi dokazil zavezanca izvesti prenos na pravilni račun občine in
zavezancu obračunati zamudne obresti, ker je šlo za dva različna končna prejemnika.
Težave, povezane s plačevanjem obveznosti, so se ponavljale tudi pri pravnih osebah,
prav tako kakor pri zavezancih fizičnih osebah najpogosteje pri plačevanju nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Če je imela pravna oseba obveznosti v več občinah, jih je
bilo treba nakazati pravilni občini, v nasprotnem primeru so tekle zamudne obresti.
Dodatno pa je bilo pri zamudi treba paziti še na pravilno plačevanje glavnice in obresti, saj
so morale pravne osebe pri plačilu glavnice in zamudnih obresti vedno navesti dva različna
direktna računa. Če je pravna oseba izvedla plačilo na direktni račun glavnice in je tam
nastalo preplačilo, je dobila opomin le za zamudne obresti. Sistem vplačevanja na dva
različna direktna vplačilna računa pa ni zagotavljal pravilnega pokrivanja davčnih
obveznosti v skladu s 93. členom ZDavP-2, ki določa, da vsako plačilo pokrije najprej
zamudne obresti in nato pripadajočo glavnico. V navedenem primeru se obresti niso
pokrivale prve, ampak se je zavezanec zavestno odločil za pokrivanje samo glavnice. Z
uvedbo novega informacijskega sistema je ta napaka v celoti odpravljena, tako da vsako
plačilo pokriva obveznosti v skladu s 93. členom ZDavP-2 in se evidentira v enotno
knjigovodsko kartico zavezanca.
Iz 3000 različnih računov, ki so bili v veljavi do uvedbe novega informacijskega sistema,
zavezanci zdaj svoje obveznosti plačujejo le na prehodne davčne podračune (v
nadaljevanju: PDP) po vrstah javnofinančnih blagajn, ki so (povzeto po Drofelnik, 2011,
str. 43):
 PDP države, številka transakcijskega računa: SI56 011008881000030;
 PDP ZZZS, številka transakcijskega računa: SI56 01100-8883000073;
 PDP ZPIZ, številka transakcijskega računa: SI56 01100-8882000003;
 210 PDP občine, številka transakcijskega računa: SI56 01EZR-888OBČ00kk.
6.5.1 PRIKAZ ZNIŽANJA STROŠKOV ZARADI MANJŠEGA ŠTEVILA VPLAČILNIH
RAČUNOV
Diplomska naloga želi potrditi znižanje stroškov za davčne zavezance in državo zaradi
uvedbe novega informacijskega sistema. Prikaz znižanja stroškov je razviden iz spodnjih
tabel.
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Tabela 5: Primer izračuna plačila mesečnih davčnih obveznosti za samostojnega
podjetnika, ki opravlja redno ali popoldansko dejavnost in nima zaposlenih - pred
uvedbo novega informacijskega sistema

Podračun JFP
Prehodni račun
Prehodni račun
Prehodni račun
Prehodni račun

Naziv podračuna
Akontacija dohodnine od
dohodka iz dejavnosti
Prispevek za starševsko
varstvo in zaposlovanje
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
14

SKUPAJ stroški zavezanca za nalog UPN

Konto
2020

Št. UPN
1

2020

1

2022

1

2021

1

Skupaj število UPN
v višini 2,10 €

4 x 2,10 €
8,40 €

Vir: lasten

Tabela 5 prikazuje pretekli način plačevanja davčnih obveznosti samostojnega podjetnika,
ki redno opravlja dejavnost in nima zaposlenih. Izračun je narejen na predpostavki
oziroma na stroških naloga UPN, ki veljajo za fizično osebo s poslovnim transakcijskim
računom. Iz tabele je razvidno, da so znašali stroški mesečnega plačevanja obveznosti iz
opravljanja dejavnosti za samostojnega podjetnika, ki nima zaposlenih, 8,40 EUR.
Samostojni podjetnik je plačeval svoje davčne obveznosti na prehodni podračun davčnega
urada, pri katerem ima registrirano dejavnost.
Tabela 6 prikazuje sedanji način plačevanja davčnih obveznosti samostojnega podjetnika,
ki opravlja redno ali popoldansko dejavnost in nima zaposlenih. Izračun je narejen na
predpostavki oziroma na stroških naloga UPN, ki veljajo za fizično osebo s poslovnim
transakcijskim računom. Iz tabele je razvidno, da znašajo stroški mesečnega plačevanja
obveznosti iz opravljana dejavnosti za samostojnega podjetnika, ki ima zaposlene, 10,50
EUR. To pomeni, da se mesečni stroški za samostojnega podjetnika, ki opravlja redno ali
popoldansko dejavnost in nima zaposlenih, z uvedbo novega informacijskega sistema
povečajo za 2,10 EUR.

Obrazec UPN je univerzalni plačilni nalog in se uporablja za: negotovinska plačila, gotovinska plačila
(nakazila v gotovini), polog gotovine na transakcijske račune pri banki in dvig gotovine s transakcijskih
računov pri banki.
14
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Tabela 6: Primer izračuna plačila mesečnih davčnih obveznosti za samostojnega
podjetnika, ki ima redno ali popoldansko dejavnost in nima zaposlenih - z uvedbo
novega informacijskega sistema

Podračun JFP
PDP države
PDP države
PDP države
PDP ZZZS
PDP ZPIZ

Naziv podračuna
Akontacija dohodnine od
dohodka iz dejavnosti
Prispevek za starševsko varstvo
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

Konto
40

Št. UPN
1

42
43
45

1
1
1

44

1

Skupaj število UPN
SKUPAJ stroški zavezanca za nalog UPN v višini 2,10 EUR

5 x 2,10€
10,50 €

Vir: lasten
Tabela 7: Primer izračuna plačila mesečnih davčnih obveznosti za samostojnega
podjetnika, ki ima zaposlene - pred uvedbo novega informacijskega sistema

Podračun
Prehodni račun
Prehodni račun

Prehodni račun
Prehodni račun

Prehodni račun
Prehodni račun

Prehodni račun
Prehodni račun

Naziv podračuna
Akontacija dohodnine od
dohodka iz dejavnosti
Akontacija dohodnine od
dohodka iz dejavnosti za
zaposlene pri samostojnem
podjetniku
Prispevek za starševsko varstvo
in zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
in zaposlovanje za zaposlene
pri samostojnem podjetniku
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje za zaposlene pri
samostojnem podjetniku
Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za
zaposlene pri samostojnem
podjetniku

Konto
2020

Št. UPN
1

2030

1

2020

1

2030

1

2022

1

2032

1

2021

1

2031

1

Skupaj število UPN 8 x 2,10 €
SKUPAJ stroški zavezanca za nalog UPN v višini 2,10 EUR
16,80 €
Vir: lasten
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Tabela 7 prikazuje pretekli način plačevanja davčnih obveznosti samostojnega podjetnika,
ki je redno opravljal dejavnost in imel enega ali več zaposlenih. Izračun je narejen na
predpostavki oziroma na stroških naloga UPN, ki veljajo za fizično osebo s poslovnim
transakcijskim računom. Iz tabele je razvidno, da znašajo stroški mesečnega plačevanja
obveznosti iz opravljana dejavnosti za samostojnega podjetnika, ki ima enega ali več
zaposlenih, 16,80 EUR. Samostojni podjetnik je plačeval svoje davčne obveznosti na
prehodni podračun davčnega urada, pri katerem ima registrirano dejavnost.
Tabela 8: Primer izračuna plačila mesečnih davčnih obveznosti za samostojnega
podjetnika, ki ima zaposlene - z novim informacijskim sistemom

Podračun JPF
PDP države
PDP države
PDP države
PDP ZZZS
PDP ZPIZ

Naziv podračuna
Akontacija dohodnine od
dohodka iz dejavnosti
Prispevek za starševsko
varstvo
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

Konto
40

Št. UPN
1

42

1

43
45

1
1

44

1

Skupaj število UPN
SKUPAJ stroški zavezanca za nalog UPN v višini 2,10 EUR

5 x 2,10 €
10,50 €

Vir: lasten

Tabela 8 prikazuje sedanji način plačevanja davčnih obveznosti samostojnega podjetnika,
ki redno opravlja dejavnost in ima enega ali več zaposlenih. Izračun je narejen na
predpostavki oziroma na stroških naloga UPN, ki veljajo za fizično osebo s poslovnim
transakcijskim računom. Iz tabele 8 je razvidno, da znašajo stroški mesečnega plačevanja
obveznosti iz opravljana dejavnosti za samostojnega podjetnika, ki ima enega ali več
zaposlenih, 16,80 EUR. To pomeni, da so se mesečni stroški za samostojnega podjetnika z
uvedbo novega informacijskega sistema zmanjšali za 6,30 EUR.
Izračun stroškov, ki je viden iz zgornjih tabel ni popolnoma natančen, saj je narejen na
predpostavki, da vsi zavezanci svoje obveznosti plačujejo pravočasno, v praksi pa žal ni
tako. So zavezanci, ki obveznosti ne plačujejo redno in ne oddajajo redno obračunov, tako
da se jim mesečne obveznosti odmerijo z ugotovitveno odločbe in plačajo za več mesecev
skupaj ali pa se plačilo izvrši kot rubež denarnih sredstev na podlagi izdanega sklepa o
davčni izvršbi.
Davčno poslovanje pravnih oseb (DP2) ni bilo enako davčnemu poslovanju fizičnih oseb v
načinu evidentiranja zamudnih obresti v knjigovodsko evidenco. Kot je razvidno iz tabele
9, so imele pravne osebo posamezne konte za obračun in evidentiranje zamudnih obresti.
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Tabela 9: Primer izračuna plačila mesečnih davčnih obveznosti za pravno osebo - pred
uvedbo novega informacijskega sistema

Podračun JFP
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun
Direktni vplačilni
račun

Naziv podračuna
Akontacija dohodnine od dohodkov iz
delovnega razmerja
Zamudne obresti od dohodnine

Konto
30300

Št. UPN
1

3039

1

Prispevek za starševsko varstvo od
zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevek za starševsko varstvo iz
zaposlenih pri pravnih osebah
Zamudne obresti iz starševskega
varstva
Prispevek za zaposlovanje od
zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevek za zaposlovanje iz zaposlenih
pri pravnih osebah
Zamudne obresti iz prispevkov za
zaposlovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
od zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevek za zdravstveno zavarovanje iz
zaposlenih pri pravnih osebah
Zamudne obresti iz prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od zaposlenih pri pravni
osebi
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje iz zaposlenih pri pravnih
osebah
Zamudne obresti iz prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Davek od dohodkov pravnih oseb

3081

1

3080

1

30899

1

3071

1

3070

1

30799

1

3091

1

30900

1

3099

1

31001

1

31000

1

3109

1

3000

1

3009

1

Skupaj št. UPN

10 + 6
od 21,00 €
do 33,60 €

Zamudne obresti od davka od
dohodkov pravnih oseb

SKUPAJ stroški zavezanca za nalog UPN v višini 2,10 EUR
Vir: lasten
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Tabela 9 prikazuje pretekli način plačevanja davčnih obveznosti pravne osebe, ki ima
enega ali več zaposlenih. Izračun je narejen na predpostavki oziroma na stroških naloga
UPN, ki veljajo za pravno osebo s poslovnim transakcijskim računom. Iz tabele 9 je
razvidno, da so znašali stroški mesečnega plačevanja obveznosti za pravno osebo od
21,00 EUR do 33,60 EUR. Izračun je narejen na dveh predpostavkah:
1. Če bi pravna oseba zamudila pri plačilu mesečnih obveznosti, bi znašal njen
mesečni strošek 33,60 EUR, ker bi morala poravnati še obračunane zamudne
obresti.
2. Če bi pravna oseba poravnala obveznosti v roku, bi njen mesečni strošek znašal
21,00 EUR.
V praksi pa tudi pravne osebe zamujajo s plačili in ne oddajajo redno mesečnih
obračunov.
Ob zamudi pri plačilu se zamudne obresti pri pravnih osebah v starem informacijskem
sistemu niso obračunale samodejno. Zamudne obresti je bilo treba ob ugotovitvi zamude
pri plačilu obračunati, pripisati z ročno temeljnico in vnesti v knjigovodsko evidenco.
Tabela 10: Primer izračuna plačila mesečnih davčnih obveznosti za pravno osebo - z
uvedbo novega informacijskega sistema

Podračun JFP
PDP države
PDP države
PDP države
PDP ZZZS
PDP ZPIZ

Naziv podračuna
Akontacija dohodnine za pravno
osebo
Prispevek za starševsko varstvo za
pravno osebo
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje za pravno osebo
Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za zasebnika
za pravno osebo

Konto
40

Št. UPN
1

42

1

43
45

1
1

44

1

Skupno število UPN
SKUPAJ stroški zavezanca za nalog UPN v višini 2,10 EUR

5
10,50 €

Vir: lasten

Tabela 10 prikazuje sedanji način plačevanja davčnih obveznosti za pravno osebo. Če ga
primerjamo z načinom plačevanja pred uvedbo novega informacijskega sistema, je
razvidno, da ni več konta za evidentiranje in obračunavanje zamudnih obresti. Pravne
osebe lahko zdaj nastale zamudne obresti prištejejo k redni mesečni obveznosti. Zamudne
obresti sistem obračuna in evidentira samodejno. Izračun je narejen na predpostavki
oziroma na stroških naloga UPN, ki veljajo za pravno osebo s poslovnim transakcijskim
računom. Iz tabele 10 je razvidno, da znašajo stroški mesečnega plačevanja obveznosti iz
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opravljana dejavnosti za pravne osebe 10,50 €. Mesečni strošek bi ostal nespremenjen
tudi, če bi pravna oseba zamudila s plačilom in bi se ji obračunale zamudne obresti. To
pomeni, da se je mesečni strošek za pravno osebo znižal in da se ji je poenostavil vplačilni
način.
Predvsem zelo pomembna sprememba je, da samostojni podjetnik ne more več odločati,
ali bo poravnal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanja ali zdravstveno
zavarovanje le sebi, zaposlenim pa ne. Nekateri samostojni podjetniki so v starem
informacijskem sistemu zavestno plačevali te prispevke le zase, za zaposlene pa ne. Novi
informacijski sistem zagotavlja, da če samostojni podjetnik plača obveznost na PDP – ZPIZ
(obveznost iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), bo njegovo plačilo
pokrivalo časovno najstarejši dolg iz tega naslova, ne glede na to ali velja za njega ali za
zaposlenega. Prav tako samostojni podjetnik ne more izbirati, za katerega zaposlenega bo
obveznosti poravnal in za katerega ne.
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7 ZASTARANJE DAVČNEGA DOLGA

7.1 OPREDELITEV IN PRETRGANJE ZASTARANJA
Zakon o davčnem postopku v skladu s 125. členom določa, da pravica do odmere davka
zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilo treba obračunati, odtegniti ali odmeriti. Tek
zastaranja pravice do odmere davka pretrga vsako uradno dejanje davčnega organa z
namenom odmere davka in o tem je zavezanec za davek obveščen.
Pravica do izterjave davka zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilo treba plačati. Pri
naknadno ugotovljeni obveznosti v davčnem nadzoru teče relativni rok zastaranja pravice
do izterjave davka od dneva izvršljivosti odmerne odločbe. Tek zastaranja pravice do
izterjave davka pretrga vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom davčne
izvršbe in o katerem je bil dolžnik obveščen. Po pretrganju začne zastaranje znova teči in
čas, ki je pretekel pred pretrganjem, se ne šteje v zastaralni rok (DURS, 2013).
Postopek ugotavljanja zastaranja pravice do izterjave davka zaradi poteka absolutnega
zastaralnega roka in odpisa davka na tej podlagi je od 1. 10. 2011 v pristojnosti Urada za
računovodstvo in izvršbe.
O postopku ugotavljanja zastaranja pravice do izterjave davka zaradi poteka relativnega
zastaralnega roka in odpisa davka na tej podlagi odloča pristojni finančni urad.

7.2 POSTOPEK UGOTAVLJANJA ZASTARANJA PRED UVEDBO NOVEGA
INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Pred uvedbo novega informacijskega sistema je bil postopek ugotavljanja zastaranja
davčnega dolga v pristojnosti finančnih uradov. Ugotovitveni postopek je od zaposlenih
zahteval zelo veliko natančnosti in časa. Pri tem je bilo treba pregledati različne davčne
knjigovodske evidence. Preveriti je bilo treba stanje po posameznih izvršilnih naslovih po
letih, v katerih so nastali, za vsako leto posebej. Zelo je bila pomembna natančnost,
predvsem, če je bila možnost odpisa davčnega dolga zaradi neizterljivosti za obveznosti iz
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z odpisom teh obveznosti je
izgubljena možnost uveljavljanja pravice na Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za obdobje, ki se je z odločbo o zastaranju pravice odpisalo zaradi zastaranja
pravice do izterjave.
V pomoč pri pripravi izračuna zastaranih obveznosti je bil na razpolago program
Tehtnica15, ki je pripravil seznam zastaranih obveznosti po mesecih z navedbo valute
zastaranja in obračunanimi zamudnimi obrestmi, do dneva zastaranja za vsak izvršilni
15

Tehtnica je program za izračun zamudnih obresti, pripravo seznama izvršilnih naslovov in ugotavljanje
zastaranih obveznosti.
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naslov posebej. Z uporabo tega seznama se je pripravil seznam zastaranih izvršilnih
naslovov, ki je bil sestavni del odločbe, lahko tudi priloga k odločbi o zastaranju pravice do
izterjave. Z uporabo tega seznama je bila odločba pregledna, jasna in predvsem
razumljiva. Na podlagi pravnomočne odločbe je bilo treba pripraviti knjigovodske listine –
temeljnice, s katerimi se je v knjigovodsko evidenco vpisal odpis obveznosti zaradi
zastaranja.

7.3 POSTOPEK UGOTAVLJANJA ZASTARANJA PO UVEDBI NOVEGA
INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Po 1. 10. 2011 so zaradi novega informacijskega sistema vidne bistvene spremembe.
Enotna knjigovodska evidenca je bolj ažurna in pravilna, delo zaposlenih na finančnih
uradih pa je bistveno olajšano in administracija zmanjšana. Relativno zastaranje pravice
do izterjave dolga je bilo in je ostalo v pristojnosti finančnih uradov, absolutno zastaranje
pravice do izterjave dolga pa je s 1. 10. 2011 v pristojnosti Urada za računovodstvo in
izvršbo. Z uporabo novega informacijskega sistema so evidenca relativno in absolutno
zastaranih obveznosti ter posledično tudi knjigovodska evidenca in višina izterljivega dolga
povsem ažurne. Informacijski sistem sam zazna zavezance, zoper katere je treba po
uradni dolžnosti uvesti postopek relativnega ali absolutnega zastaranja pravice do
izterjave. Na podlagi ugotovitvenega postopka potrdimo obveznosti za odpis in
informacijski sistem sam pripravi odločbo in knjigovodske listine – temeljnice za odpis
obveznosti v knjigovodski evidenci. Vsi izdani dokumenti (odločbe, temeljnice in seznami)
so shranjeni v informacijskem sistemu in so kadar koli na razpolago.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da se je poraba časa od ugotovitvenega postopka do
izdaje odločbe o relativnem oziroma absolutnem zastaranju pravice do izterjave bistveno
zmanjšala. Z novim informacijskim sistemom se je delo olajšalo in posledično je mogoče
izvesti bistveno več ugotovitvenih postopkov, kar je posledica urejenih knjigovodskih
evidenc, torej lahko rečemo, da je knjigovodska evidenca finančnega urada ažurna in
natančna.
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8 UČINKOVITOST IN USPEŠNOST DAVČNE IZVRŠBE
8.1 OPREDELITEV POJMOV
8.1.1 UČINKOVITOST
Beseda učinkovitost na kratko in enostavno pomeni delati stvari prav, in to v čim večji
meri. Povezana je z uspešnostjo, vendar pa ne vedno in v vseh primerih. Učinkovito bi se
reklo, da delamo po svojih najboljših močeh, uporabljamo vse zmožne proizvodne tvorce
in poskušamo iz tega izvleči čim več oziroma proizvesti čim več, v javni upravi pa bi to
pomenilo ponuditi čim več storitev kar se da hitro in čim bolje. Vendar pa ni vedno tako.
Lahko se trudimo na vso moč, da bi čim hitreje in čim bolje zagotovili najboljše storitve.
Vprašanje pa je, ali bo to izvedeno uspešno (Devjak v: Andoljšek & Seljak, 2005, str. 67).
Tako je bilo oblikovanih pet osnovnih področij, povezanih v sistem. Kazalniki na vsakem
od teh področij naj bi merili pomemben del učinkovitosti in uspešnosti združbe. Pri razvoju
sistema kazalnikov moramo upoštevati, da morajo biti kazalniki za uporabnika razumljivi,
sicer zanj niso informacije, ampak zgolj podatki; da so relevantne informacije za
uporabnika informacije, ki jih potrebuje, da sistem pomeni; da je oblikovana skupina
relevantnih kazalnikov kot celota; da morajo biti kazalniki čim bolj prepoznavne vzorčnoposledične zveze ter da mora sistem kazalnikov omogočati opredeljevanje in spremljanje
uresničevanja temeljih ciljev sistema (Devjak v: Andoljšek & Seljak, 2005, str. 67).
Zelo pomemben razlog uvajanja sistema kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti je
kontroling. Naloge kontrolinga so (Devjak v: Andoljšek & Seljak, 2005, str. 68):
 koordinacija v okviru sistema in med sistemi. To pomeni, da je treba operacije
procesov izvajati soodvisno in usklajeno, saj lahko le tako dosežemo zastavljeni
cilj;
 podpora vodstvu pri sprejemanju odločitev. Sistem predstavlja informacije
notranjim uporabnikom kot pripomoček za poznejše ravnanje. Gibanje kazalnikov
lahko že vnaprej napove negativen razvoj, zaradi česar morajo menedžerji
sprejemati drugačne odločitve;
 razvoj enotnega informacijskega sistema. Na eni strani gre za informiranje v
instituciji, na drugi pa za tehnični pripomoček, ki omogoča praktično takojšnjo in
poceni analizo stanja.
V sistemu kazalnikov lahko opredelimo osnovna področja, v katera naj bi razvrstili
kazalnike o najpomembnejših dejavnikih vpliva (Rozman v: Andoljšek & Seljak, 2005, str.
68a):
 tehnično-tehnološki dejavniki,
 človeški dejavniki in
 organizacijski dejavniki.
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Opredeljenih je pet kategorij, ki v nadaljevanju analize pomenijo zaokrožen prikaz
posebnega področja merjenja učinkovitosti in uspešnosti, in s tem tudi osnovne kategorije
sistema kazalnikov (Andoljšek & Seljak, 2005, str. 69):
 zmožnosti zaposlenih;
 tehnika in tehnologija;
 organizacija;
 kakovost;
 izid.
Med uspešnostjo in učinkovitostjo obstaja velika povezanost, ki pa ni funkcijska. Ker
želimo poudariti uspešnost, so oblikovani kazalniki kakovosti in kazalniki izida, ločeno od
drugih. Prve tri skupine izražajo učinkovitost, četrta skupina kakovost in zadnja uspešnost
(Andoljšek & Seljak, 2005, str. 69a).
Cilj javnega sektorja je zadovoljiti potrebe državljanov. Te so zadovoljene, če ponudba
ustreza povpraševanju po javnih dobrinah. Pri tem je treba uresničevati cilj, da javne
dobrine ustrezajo željam državljanov in da so ustvarjene z minimalnimi stroški. Prvi cilj se
nanaša na odnos javnega sektorja do državljanov in izraža uspešnost. Posredniki odnosa
so javni uslužbenci, ki iščejo načine in informacije, kako čim bolj zadovoljiti potrebe
državljanov po javnih dobrinah. V zvezi s tem se pojavi potreba po ustrezni
organiziranosti, ki zadeva delitev dela, porabo proizvodnih dejavnikov, spodbude
zaposlenih za učinkovito delo itd. Drugi pogled pa se nanaša na delovanje institucije v
javnem sektorju in izraža učinkovitost. V okviru tega so pomembni proizvodni stroški in
vse, kar nanje vpliva. Preden se lotimo enega ali drugega dela, moramo opozoriti na
opredelitev dveh pogledov na učinkovitost (Brown in Jackson v: Andoljšek in Seljak, 2005,
str. 36):
 Alokacijska učinkovitost izraža, ali so bili proizvodni dejavniki porabljeni v skladu z
željami porabnikov. Pri tem bi se lahko oprli na teorijo Paretovega optimuma. Z
vidika javnega sektorja se moramo vprašati, ali javni sektor ustvari raven in
mešanico javnih storitev, ki jih zahteva trg ter čigave preference štejejo.
 X-učinkovitost se nanaša na ponudbeno stran. Ne glede na to, ali javni sektor
proizvede optimalen obseg javnih storitev in učinkov, imajo velik pomen stroški, s
katerimi se ustvari ta obseg. Postavljajo se vprašanja, ali je izraba proizvodnih
dejavnikov v institucijah javnega sektorja ustrezna, ali zaposleni uporabljajo
najučinkovitejše tehnologije, ali za dani obseg učinkov porabijo minimalen obseg
proizvodnih dejavnikov. Če so odgovori na ta vprašanja negativni, govorimo o xneučinkovitosti. Gre za to, da se združba znajde na napačnem mestu meje
učinkovitosti. Po odpravi x-neučinkovitosti se institucija premakne na najboljše
mesto meje učinkovitosti.
8.1.2 USPEŠNOST
Uspešnost je beseda, ki se pogostokrat zamenjuje z besedo učinkovitost, vendar pa je
njun pomen različen. Uspešna je tista organizacija, ki dela prave stvari prav, učinkovita
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organizacija pa je tista, ki dela prave stvari. Uspešen subjekt državne uprave mora
učinkovito zagotavljati storitve, gospodarno izrabljati delo in druge proizvodne dejavnike,
procesi, pri katerih delavci spreminjajo vložke v učinke, morajo biti kakovostni. Le tako
subjekt doseže najboljši mogoči izid. Uspešnost opredelimo tudi kot razmerje med vložki
in doseženimi rezultati (izidi) (Gamberger, Fajfar & Kožman, 2005, str. 583).
Uspešnosti ni težko ugotoviti, če rezultat primerjamo s cilji. Primerjava ciljev na omenjenih
področjih z rezultati je preprosto merilo oz. kriterij uspešnosti. Težava nastopi, kadar cilji
niso opredeljeni. Uspešnost je torej vezana na dosego ciljev (Gamberger, Fajfar &
Kožman, 2005, str. 583).
Strateške cilje ministrstva uresničujemo z uspešnostjo področnih ciljev posameznega
ministrstva. Uresničevanje področnih ciljev pa lahko dosežemo z uresničitvijo projekta.
Vzpostavitev, priprava in izvedba projektov so ključne faze projektnega vodenja za dosego
izvedbenih ciljev posameznega projekta. Vsak projekt z določenega področja ministrstva
ima zastavljene cilje, za katere je zaželeno, da uresničujejo cilje na višji ravni, se pravi
področne in strateške cilje Vlade RS (Gamberger, Fajfar & Kožman, 2005, str. 583).
Postopek snovanja modela merjenja uspešnosti strateških ciljev ministrstva je sestavljen iz
naslednjih korakov (Gamberger, Fajfar & Kožman, 2005, str. 585):
 razvitje strateškega cilja ministrstva na področne cilje in določitev kazalnikov;
 določitev načrtovanega stanja vsakega področnega cilja;
 opredelitev stanj področnih ciljev (nesprejemljivo, sprejemljivo, odločno);
 agregacija stanja z namenom uvrstitve področnega cilja v stanje nesprejemljivo,
sprejemljivo, odločno;
 določitev pravil doseganja uspešnosti uresničevanja strateških ciljev;
 opredelitev ali uresničitev strateških ciljev ministrstva uresničuje strateški cilj Vlade
RS.
Merila merjenja uspešnosti (Gamberger, Fajfar & Kožman, 2005, str. 587):
 po organih (ki so nosilci projekta);
 po področjih (delo, družina in socialne zadeve, finance, gospodarstvo, kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrana, kultura, notranje zadeve, obramba, okolje, prostor in
energija, pravosodje, promet, šolstvo, znanost in šport, zdravje, javna uprava,
skupne e-storitve);
 po razvrstitvi storitev (storitev za državljane – prebivalstvo – G2C, storitve za
pravne osebe – gospodarstvo – G2B);
 primerjava stanja v Sloveniji s stanjem v EU.

8.2 KAZALNIKI USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DAVČNE IZVRŠBE
V literaturi se srečamo z različnimi opredelitvami uspešnosti in učinkovitosti davčne
administracije. Najpogostejša opredelitev je, da je davčna administracija uspešna, kadar
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doseže visoko stopnjo prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, in učinkovita,
kadar so stroški davčne administracije glede na pobrane prihodke nizki (Tanzi in Pellechio
v: Klun, 2003, str. 151).
Opredelitev, ki jih srečamo v literaturi, je še nekaj. Uspešna je tista davčna administracija,
ki je zanesljiva in katere poslanstvo je tudi zagotavljanje gotovosti, ki izhaja iz zakonodaje
(Gnazzo v: Klun, 2003, str. 151).
Učinkovitost davčne administracije se opredeli kot njena zmožnost, da izpolni svoje naloge
in cilje z najnižjimi možnimi stroški. Uspešnost se opredeli kot zmožnost davčne
administracije, da doseže svoje cilje (Gnazzo v: Klun, 2003, str. 151).
Podobno opredelitev ponuja Frampton, ki strogo loči med uspešnostjo in učinkovitostjo
davčne administracije. Uspešnost opredeli kot merilo doseganja zastavljenih ciljev
delovanja oziroma kot uspešen prenos davčne politike v prakso. Učinkovitost opredeli kot
minimiziranje inputov glede na želene outpute oziroma doseganje »value-for-money«.
Dodaja še tretji element, to je odzivnost (angl. responsivness) davčne administracije
(Klun, 2003, str. 151).
Države niso razvile enotnega sistema kazalcev učinkovitosti in uspešnosti. Večina davčnih
administracij zato pri predstavitvi svojega delovanja uporablja dva kazalca, ki imata svoje
pomanjkljivosti, gotovo pa ne dajeta celotne slike o tem, ali je neka davčna administracija
učinkovita in uspešna. Najpogosteje uporabljeni kazalec uspešnosti in učinkovitosti davčne
administracije v posamezni državi je stopnja neprijavljanja davkov oziroma neplačevanja
davčnih obveznosti (Silvani in Bear v: Klun, 2003, str. 151).
Kazalec, ki kaže to stopnjo, je t. i. davčna vrzel (angl. tax gap), ki jo lahko opredelimo kot
razliko med vrednostjo davčnih prihodkov, ki bi jih davčna uprava morala zbrati na podlagi
zakonov in predpisov, ter vrednostjo dejansko pobranih (prispelih) davčnih prihodkov
(Klun, 2003, str. 151).
Drugi kazalec učinkovitosti, ki je pogost, je stroškovna učinkovitost davčne administracije.
Izračunamo ga kot razmerje med stroški davčne administracije in vrednostjo pobranih
davčnih prihodkov (Silvani in Baer v: Klun, 2003, str. 151).
Večina avtorjev, ki se ukvarjajo z učinkovitostjo ter merjenjem učinkovitosti in uspešnosti
davčne uprave oz. administracije, omenja pet področij oz. osnovnih skupin dejavnikov, ki
vplivajo na uspešnost in učinkovitost davčne uprave - ta področja so razvidna iz tabele 11.
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Tabela 11: Področja in podskupine merjenja učinkovitosti in uspešnosti davčne
administracije

Področje

Podskupina

Enotnost
Stroški

Prostovoljno izpolnjevanje davčnih
obveznosti
Davčni nadzor

Storilnost dela

Stroški zavezancev
Administrativni stroški
Operativni stroški
Odnos do davčne administracije
Pravice zavezancev
Kakovost storitev
Inšpiciranje
Izterjava in dolg
Davčna utaja
Storilnost posameznih oddelkov

Vir: Klun (2003, str. 153)

Če želimo meriti učinkovitost in uspešnost javne uprave, mora imeti organizacija
opredeljene cilje, kajti uspešnost ugotovimo s primerjavo stanja, doseženega z
zastavljenimi cilji, ki smo jih nameravali doseči. Organizacija vzpostavi cilj na podlagi
oblikovanega lastnega poslanstva. Davčna uprava ima v poslovni strategiji navedeno, da
je njeno poslanstvo davčnim zavezancem zagotoviti storitve najvišje kakovosti, tako pa
jim pomagati pri razumevanju in izpolnjevanju njihovih davčnih obveznosti s pošteno in
nepristransko uporabo davčnih predpisov. Na podlagi navedenega poslanstva je davčna
uprava oblikovala štiri strateške cilje od leta 2010 do leta 2013, kot je razvidno iz modela
strateškega načrtovanja davčne uprave Republike Slovenije. Na podlagi teh strateških
ciljev so bili opredeljeni še področni cilji, ki posegajo tudi v izterjavo davčnega dolga. Če
strateške in področne cilje v delu učinkovitega nadzora, izterjave in sankcij združimo,
dobimo osnovni cilj. Osnovni cilj davčne uprave je zagotoviti, kolikor je le mogoče, da
bodo vsi, brez izjem, izpolnjevali svoje davčne obveznosti, da bodo pravilno in pravočasno
plačevali vse davke in druge dajatve, ki jih določajo zakoni (Poslovna strategija, 2010,
str. 17).
Pri davčni izvršbi so za merjenje učinkovitosti in uspešnosti dela določeni trije kazalniki, in
sicer (Letni načrt DURS, 2014, st. 22):
Kazalnik 1: Delež davčnega dolga v vseh zapadlih obremenitvah
Kazalnik kaže delež zapadlih neporavnanih obremenitev v vseh zapadlih obremenitvah,
kar predstavlja dolg, ki se izterjuje v postopkih davčne izvršbe. Predlagana ciljna vrednost

je zmanjševanje deleža.
Kazalnik 2: Delež plačil izterjave v terjanem dolgu
Kazalnik je pokazatelj uspešnosti davčne izvršbe. Pove nam, koliko terjanega dolga je v
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postopku davčne izvršbe z različnimi ukrepi in aktivnostmi plačanega. Povečanje kazalnika
pomeni, da so postopki davčne izvršbe uspešnejši. Predlagana ciljna vrednost je

povečanje oziroma ohranjanje deleža.
Kazalnik 3: Delež plačil izterjave v plačilih JFP
Kazalnik kaže, kolikšen delež vseh plačil JFP predstavljajo plačila izterjave. Zmanjševanje
deleža pomeni, da se je povečalo prostovoljno plačevanje davčnih obveznosti oz.
povečanje deleža kaže na zmanjševanje prostovoljnega plačevanja obveznosti. Predlagana

ciljna vrednost je zmanjševanje deleža.

8.3 USPEŠNOST IN UČINKOVITOST DAVČNE IZVRŠBE
Davčni dolg iz leta v leto narašča, najbolj kritično je bilo leto 2011. K tako kritičnemu
dvigu davčnega dolga je pripomogla tudi gospodarska in finančna kriza, ki kar ne pojenja.
Prav tako je k nekoliko višjemu dolgu prispeval prehod na novi informacijski sistem in
neizvajanje postopkov davčne izvršbe v zadnjih treh mesecih leta 2011. Postopki davčne
izvršbe v zadnjem tromesečju leta 2011 so se začasno ustavili oziroma se niso izvajali, ker
je bilo treba uskladiti evidence v postopkih davčne izvršbe med starim in novim
informacijskim sistemom. Če se evidence med seboj ne bi uredile oziroma uparile, bi
obstajala možnost, da bi bil za isti davčni dolg ponovno uveden isti način davčne izvršbe.
Če primerjamo davčni dolg v letu 2010 z letom 2011, vidimo, da se je zvišal za 47,3
odstotke. Če primerjamo gibanje davčnega dolga od leta 2010 do leta 2013, je opaziti, da
do leta 2012 stalno narašča, v letu 2013 pa je opaziti rahlo upadanje. To upadanje je tudi
posledica dejavnejše davčne izvršbe v letu 2013 z uporabo novega informacijskega
sistema, ki bo v nadaljevanju tudi prikazana, kajti cilj finančne uprave je plačilo davka - če
ni plačan prostovoljno, se uvede davčna izvršba. S postopki davčne izvršbe se finančna
uprava trudi izterjati neplačane obveznosti, kar bo razvidno tudi v povečanem številu
uvedenih postopkov davčne izvršbe, prikazanih v nadaljevanju.
Tabela 12: Gibanje davčnega dolga v RS (v EUR) v letih od 2010 do 2013

DAVČNI
DOLG
Aktivni dolg
Izvenbilančni
dolg
Skupaj
davčni dolg

30.12.2010

30.12.2011

30.12.2012

30.12.2013

575.946.672

1.092.686.374

1.085.878.387

901.892.745

409.762.453

395.772.518

530.565.494

570.894.342

985.709.125 1.488.580.933 1.616.565.923 1.472.909.130
Vir: DURS (2011–2014)
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Grafikon 1: Gibanje davčnega dolga v RS (v EUR) za obdobje 2010 – 2013
1.616.443.881
1.488.458.892
1.472.787.087
985.709.125
395.772.518 530.565.494 570.894.342

Skupaj
Izvenbilančni dolg

409.762.453

Aktivni dolg

1.092.686.3741.085.878.387
901.892.745
575.946.672
2010

2011

2012

2013

VIR: lasten, tabela 13

8.3.1 PRIKAZ USPEŠNOSTI DAVČNE IZVRŠBE V LETIH 2010-2013
Pri pregledu teorije uspešnosti poslovanja v zasebnem in javnem sektorju je vedno
podlaga za izračun uspešnosti postavljen cilj. Cilj je razlog za izvajanje merjenja in za
izračun uspešnosti potrebujemo zastavljene cilje.
V postopkih davčne izvršbe cilj predstavlja rezultat, ki bi ga z uvedenimi postopki davčne
izvršbe morali doseči, dosežemo pa ga lahko le s plačili. Finančna uprava v letnih poročilih
javno objavlja zastavljene cilje in plačila po uvedenih postopkih davčne izvršbe, ki jih
bomo uporabili pri izračunu uspešnosti davčne od leta 2010 do leta 2013 v nadaljevanju.
Tabela 13: Število uvedenih postopkov davčne izvršbe (2010 - 2013)

Leto
2010
2011
2012
2013

Letni načrt
554.300
531.291
444.931
493.651

Realizacija LN
587.098
443.626
474.810
633.286

Vir: DURS (2010–2014)
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% doseganja LN
105,9%
83,5%
106,7%
128,3%

Grafikon 2: Število uvedenih postopkov davčne izvršbe (2010 - 2013)

Vir: lasten, tabela 14

Tabela 13 prikazuje število vseh uvedenih postopkov davčne izvršbe od leta 2010 do leta
2013. Skupno število v posameznem letu je zbir pozivov po telefonu, poslanih opominov
in izdanih sklepov. Iz tabele 13 je razvidno, da je število uvedenih postopkov v letu 2011
upadlo za 143.472 postopkov, kar je upad za 24,4 % v primerjavi z letom 2010. Razlog
tega je prehod na novi informacijski sistema s 1. 9. 2011 in neizvajanje postopkov davčne
izvršbe v zadnjih treh mesecih leta 2011. Kot že navedeno, je bilo potrebno zaradi
prenosa podatkov v novi informacijski sistem veliko ročnega dela ter ureditev oziroma
uskladitev knjigovodske evidence med starim in novim informacijskim sistemom, pa tudi
vzpostavitve vezi med že uvedenimi postopki davčne izvršbe v starem in novem
informacijskem sistemu, da se postopki davčne izvršbe ne bi podvajali.
V letu 2012 je novi informacijski sistem začel v celoti delovati, zato je opaziti rahlo
dviganje uvedenih postopkov davčne izvršbe v primerjavi z letom 2011 in doseganje
zastavljenega letnega načrta. Uspešnost novega informacijskega sistema je zaznati
predvsem v letu 2013, ko se število uvedenih postopkov zviša za 158.476, kar je zvišanje
za 25 % v primerjavi z letom 2012. Glede na zastavljene cilje je razvidno, da je finančna
uprava v letu 2013 z različnimi uvedenimi postopki davčne izvršbe presegla letni načrt za
28,3 %, kar je v primerjavi s preteklim obdobjem odličen dosežek.
Če primerjamo leto 2010 z letom 2013, opazimo minimalno razliko med uvedenimi
postopki davčne izvršbe, in sicer za 46.188, kar je le 7,3 % več uvedenih postopkov
davčne izvršbe v primerjavi z letom 2010. Treba je ponovno poudariti, da novi
informacijski sistem zazna oziroma sledi nerednim plačnikom. To pomeni, da je že zato
treba opraviti manj telefonskih klicev in izdati manj opominov pred začetkom davčne
izvršbe ter takoj pristopiti k izdaji sklepa o davčni izvršbi. Prav tako je treba poudariti, da
se z uvedbo centralnega davčnega knjigovodstva in enotne evidence davčne izvršbe
davčni dolžnik obravnava zgolj na enem mestu (za vse terjatve, ki so nastale v RS) in ni
mogoče, da bi trije finančni uradi izvajali postopke pred uvedbo davčne izvršbe in
posledično uvedli postopke davčne izvršbe zoper istega zavezanca. Zaradi enotne
knjigovodske evidence, enotne evidence davčne izvršbe in sledljivosti neplačnikom
oziroma zamudnikov se je število uvedenih postopkov davčne izvršbe v letu 2013 znižalo
ter posledično znižalo stroške davčnim zavezancem in finančni upravi.
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Iz tabele 14 je razvidna realizacija zastavljenih ciljev na podlagi plačil po pozivih, opominih
in izdanih sklepih skupaj za obdobje 2010 - 2013. Navedeni podatek o realizaciji letnega
načrta bo potreben pri prikazu uspešnosti davčne izvršbe v obdobju 2010 - 2013.
Tabela 14: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na podlagi plačil po pozivih, opominih
in izdanih sklepih skupaj

Leto
2010
2011
2012
2013

Letni načrt v EUR
553.787.173
589.836.885
677.148.768
660.182.603

Realizacija LN v EUR
693.052.777
519.624.120
544.244.052
580.167.420

% doseganja LN
125,1%
88,1%
80,4%
87,9%

Vir: DURS (2011–2014)
Tabela 15: Uspešnost davčne izvršbe (2010 - 2013)

Leto
2010
2011
2012
2013

Davčni dolg v EUR
985.709.125
1.488.580.933
1.616.565.923
1.472.909.130

Realizacija LN v EUR
693.052.777
519.624.120
544.244.052
580.167.420

% uspešnosti
70,3%
34,9%
33,7%
39,4%

Vir: DURS (2011–2014)
Grafikon 3: Prikaz uspešnosti davčne izvršbe (2010 - 2013)

Vir: lasten, tabela 15

V starem informacijskem sistemu je bila realizacija davčne izvršbe v primerjavi z davčnim
dolgom več kot 70 odstotna, česar ne moremo trditi za čas novega informacijskega
sistema - če primerjamo podatke za obdobje od 2010 – 2013, in je v povprečju le 36
odstotna. Tolikšne razlike ne smemo pripisati le novemu informacijskemu sistemu. Treba
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je pripomniti, da se postopki davčne izvršbe v zadnjem tromesečju leta 2011 niso izvajali,
toda to verjetno ni edini vpliv, da se je dolg v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 dvignil
za več kot 66 %.
Na podlagi prikazanega gibanja davčnega dolga v primerjavi z izterjanim dolgom je v
zadnjih treh letih zaznati, da izterjani davčni dolg narašča. Zelo pomembno je prikazati
število stečajev v obdobju 2010 - 2013. Iz grafikona 4 je razvidno, da je bilo največ
stečajev pravnih oseb uvedenih v letu 2011, kar kaže, da je bila največja neplačilna
nezmožnost v letu 2011, ki je tudi močno pripomogla k tako velikemu dvigu davčnega
dolga.
Grafikon 4: Prikaz gibanja števila stečajev (2010 - 2013)

Vir: Zbornica upraviteljev (2015)

8.3.2 PRIKAZ UČINKOVITOSTI DAVČNE IZVRŠBE (2010 - 2013)
Če želimo presojati o učinkovitosti davčne izvršbe, je treba primerjati razmerje med
terjanim in izterjanim dolgom. Posamezni podatki, navedeni v grafikonu 5, so pridobljeni
iz letnih poročil DURS za opazovalno obdobje od leta 2010 do leta 2013 ter prikazujejo
razmerje med izterjanim in terjanim dolgom z različnimi ukrepi in aktivnostmi v postopkih
davčne izvršbe. Grafikon 6 prikazuje delež plačil v odstotkih glede na terjani dolg. Iz njega
je razvidno, da je odstotek plačil terjanega dolga v opazovalnem obdobju nihal. Toda
kljub temu nihanju je opaziti povišanje izterjanega dolga glede na terjani dolg v primerjavi
s starim informacijskim sistemom. Iz navedenih podatkov je zaznati, da je delež plačil
terjanega dolga z različnimi ukrepi v letu 2013 za 7,63 odstotka višji kakor v letu 2010. Iz
predstavljenih podatkov v grafikonu 6 je razvidno tudi, da je davčna izvršba z novim
informacijskih sistemom učinkovitejša, saj je odstotek plačil glede na terjani dolg višji
kakor v letu 2010.
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Grafikon 5: Prikaz učinkovitosti davčne izvršbe z različnimi ukrepi v obdobju od leta
2010 do leta 2013

Vir: DURS (2011–2014)
Grafikon 6: Prikaz deleža plačil v % glede na terjani dolg z različnimi ukrepi

Vir: DURS (2011–2014)
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9 PRIKAZ UČINKOVITOSTI NOVEGA INFORMACIJSKEGA
SISTEMA V POSTOPKIH DAVČNE IZVRŠBE

Učinkovitost novega informacijskega sistema v postopkih davčne izvršbe bo prikazana
zgolj s sklepi o davčni izvršbi, ker so ti sklepi najuspešnejši način izvršbe že vsa leta in je
sistem njihovega izdajanja ostal enak oziroma nespremenjen. Če bi učinkovitost prikazali z
izdanimi opomini in opravljenimi telefonskimi klici, rezultat ne bi pokazal prave
učinkovitosti novega informacijskega sistema, ker izda opomin za isti dolg le enkrat. V letu
2010 pa se je opomin za isti dolg lahko izdal večkrat. Prav tako novi informacijski sistem,
kot je bilo že navedeno, zazna zamudnike in zato je v primerjavi z letom 2010 izdanih
manj opominov pred začetkom davčne izvršbe.
Grafikon 7: Primerjava med letoma 2010 in 2013 v številu izdanih sklepov o davčni
izvršbi

Vir: lasten, DURS (2011–2013)

Grafikon 7 primerja število izdanih sklepov o davčni izvršbi v letu 2010 z letom 2013. Iz
njega je razvidno, da je bilo v letu 2013 izdanih 138.991 več sklepov o davčni izvršbi
kakor v letu 2010, torej 143 % več izdanih sklepov. K takemu povečanemu številu izdanih
sklepov je pripomogel novi informacijski sistem, ki je poenostavil administrativno izvršbo.
Z njegovo uvedbo je odpadlo ročno delo (tiskanje, arhiviranje, zlaganje …). Zaradi novega
informacijskega sistema so zaposleni v letu 2013 svoj čas lahko uporabili učinkoviteje.
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Grafikon 8: Primerjava med letoma 2010 in 2013 v znesku terjanega dolga po sklepih o
davčni izvršbi

Vir: lasten, DURS (2010–2013)

Če primerjamo leto 2010 in 2013 z zneskom skupnega terjanega dolga po sklepih o
davčni izvršbi, je zaznati, da smo terjali za 230.923.829 EUR več dolga, torej za 25,4 %.
Grafikon 9: Primerjava med letoma 2010 in 2013 v znesku plačanega dolga po sklepih
o davčni izvršbi

Vir: lasten, DURS (2010–2013)

Iz grafikona 10 je razvidno, da se je davčni dolg v letu 2013 v primerjavi z letom 2010
povečal za 487.200.005 EUR, kar je 33 odstotno zvišanje. Kljub povečani dinamiki izdaje
sklepov o davčni izvršbi (za 143 %) in višjemu znesku terjanega dolga (za 25,4 %) je
zaznati zgolj za 25.528.520 EUR več plačil, kar pomeni le 8 % več plačil kakor v letu 2010.
Iz pridobljenih rezultatov je mogoče razbrati, da zaposleni glede na primerjavo po številu
izdanih sklepov opravljajo svoje delo učinkovito in izdajo več sklepov. Toda zaznati je, da
ta način dela ni tako učinkovit, kakor bi pričakovali.
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10 PREVERITEV HIPOTEZ

Hipoteza 1: S spremembo informacijskega sistema se je poenostavila
administrativna davčna izvršba.
S primerjavo prednosti med starim in novim informacijskim sistemom je zaznati, da se je
poenostavila administrativna izvršba in pripomogla k večjemu številu izdanih sklepov.
Dejstvo je, da je z uvedbo novega informacijskega sistema veliko manj ročnega dela, v
konkretnem primeru to pomeni, da ni več pregledovanja dolgih seznamov, tiskanja
sklepov o davčni izvršbi, kuvertiranja, pripravljanja oddajnih knjig za Pošto Slovenije, d.
d., in arhiviranja izpisanih sklepov o davčni izvršbi. Iz navedenega izhaja, da lahko
hipotezo 1 v celoti potrdimo.
Hipoteza 2: S spremembo informacijskega sistema je sklep o davčni izvršbi
preglednejši, jasnejši in razumljivejši ter ne sproža dvoma o pravilnosti
navedenih podatkov (glavnica in zamudne obresti).
V diplomski delu je predstavljen sklep iz starega in novega informacijskega sistema. Iz
predstavljenih primerov (prilogi 1 in 2) je razvidno, da sklep v starem informacijskem
sistemu ni bil v skladu s 145. členom ZDavP-2, ker izvršilni naslovi niso bili pravilno
navedeni. Iz priloge 1 se razbere, da na seznamu izvršilnih naslovov ni bilo posameznega
izvršilnega naslova (primer: Odločba o odmeri dohodnine za obdobje od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014, št. DT 08 3265 z dne 31. 3. 2015) in terjane obveznosti so se navajale
nepopolno. Navedeni 145. člen prav tako določa, da je za vsako vrsto davka treba navesti
znesek davka in zamudne obresti za vsako postavko posebej. Iz sklepa v prilogi 1 ni bilo
mogoče ugotoviti, od katerih glavnic so se zamudne obresti obračunale, ker so navedene
kot skupek vseh obresti. Sklep o davčni izvršbi iz novega informacijskega sistema ima
(priloga 2) seznam izvršilnih naslovov naveden v izreku sklepa in vsebuje vse sestavine, ki
jih določa 145. členu ZDavP-2. Iz navedenega izhaja, da je hipoteza 2 potrjena zaradi
spremembe informacijskega sistema je sklep o davčni izvršbi jasen, pregleden in razumljiv
ter ne podaja dvoma o pravilnosti terjanih glavnic in obračunanih zamudnih obresti.
Hipoteza 3: Davčna izvršba je zaradi spremembe informacijskega sistema bolj
učinkovita.
Za prikaz učinkovitosti davčne izvršbe zaradi spremembe informacijskega sistema je v
diplomski nalogi narejena primerjava zgolj s sklepi o davčnih izvršbi, ker v tem delu ni bilo
sprememb, ki bi vplivale na izračun. V grafikonu 7 je prikazana primerjava med letoma
2010 in 2013 v številu izdanih sklepov o davčni izvršbi. Iz teh podatkov je razvidno, da je
zaradi spremembe informacijskega sistema mogoče izdati za 143 % več sklepov o davčni
izvršbi kakor v starem informacijskem sistemu. Iz navedenega izhaja, da so zaposleni
zaradi uvedbe novega informacijskega sistema pri svojem delu uspešnejši. V nadaljevanju
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je v grafikonu 9 narejena primerjava v znesku plačanega dolga po izdanih sklepih o
davčnih izvršbi. Iz primerjave je razvidno, da se je davčni dolg v letu 2013 v primerjavi z
letom 2010 povečal za 33 %. Kljub povečani dinamiki izdaje sklepov o davčni izvršbi (za
143 %) in višjemu znesku terjanega dolga (za 25,4 %) je zaznati zgolj za 8 % več plačil
kakor v letu 2010. Iz navedene primerjave je zaznati, da davčna izvršba po sklepih o
davčni izvršbi kljub tako velikemu številu izdanih sklepov ni zelo učinkovita. Glede na
navedeno je hipoteza 3 le delno potrjena.
Hipoteza 4: S spremembo informacijskega sistema so se znižali stroški
davčnim zavezancem in državi.
V diplomski nalogi je na primerih prikazano, za koliko so se znižali stroški državi in
davčnim zavezancem zaradi spremembe vplačilnih računov in elektronskega vročanja
sklepov o davčni izvršbi. Iz teh primerov je vidno, da so se ti stroški znižali, zato lahko
hipotezo 4 v celoti potrdimo.

49

11 ZAKLJUČEK

Vsaka država za svoje osnovno delovanje potrebuje javnofinančne prihodke. Glavni vir teh
prihodkov pa so davki. Poslanstvo finančne uprave je učinkovito in pošteno pobiranje
davkov.
Kljub neobveznosti opominjana pred začetkom davčne izvršbe želi Finančna uprava RS
zavezancem približati del davčne kulture tako, da jih še vedno opominja pisno in
telefonsko ter pripravi javni poziv »malim« dolžnikom, zato da čim hitreje poravnajo svoje
davke in se izognejo stroškom davčne izvršbe. Če davek kljub opominjanju in pozivu ni
poravnan, organ začne z davčno izvršbo.
Finančna uprava za opravljanje svojega dela potrebuje zanesljiv in učinkovit informacijski
sistem za pobiranje davkov. Zato je v diplomski nalogi predstavljen in primerjan stari
informacijski sistem finančne uprave z novim. Predstavljene so prednosti novega
informacijskega sistema v razvoju učinkovitosti administrativne izterjave, znižanju
materialnih stroškov, elektronskem vročanju sklepov, številu vplačilnih računov in
zastaranju dolga.
Iz navedenih prednosti je zaznati, da novi informacijski sistem znižuje stroške
davkoplačevalcem in državi, toda kljub temu ga je še vedno treba izpolnjevati in
dopolnjevati, kar je brez sprostitev sredstev iz državnega proračuna seveda nemogoče.
V nadaljevanju predstavljam pojma uspešnost in učinkovitost ter ju prikažem v postopkih
davčne izvršbe. Iz primerjav je razvidno, da je davčna izvršba v letu 2013 glede na leto
2010 zelo uspešna. Z uporabo novega informacijskega sistema je mogoče izdati za 143 %
več sklepov ter terjati in izterjati več dolga kakor v letu 2010, in to kljub gospodarski in
finančni krizi, ki ne pojenja.
V zadnjem delu so predstavljene preveritve zastavljenih hipotez. Iz njih izhaja, da so vse
štiri hipoteze potrjene.
Finančna uprava je z uvedbo novega informacijskega sistema popravila vtis o delu davčne
uprave navzven. Od davčnih zavezancev na oddelku izterjave, kjer delo opravljam
dvanajst let, je velikokrat slišati, da je finančna uprava ažurna in hitra. Pred uvedbo
novega informacijskega sistema so se sklepi o davčni izvršbi izdajali le dvakrat na leto,
zdaj pa davkoplačevalec dobi sklep o davčni izvršbi v osmih dneh po zapadli obveznosti.
Stroški davčne izvršbe so zelo visoki, in če ima davkoplačevalec denar, da obveznost
poravna, jo bo poravnal. Plačilna disciplina se popravlja pri tistih, ki denar imajo. Pri
davčnih zavezancih, ki nimajo sredstev za poplačilo davčnega dolga, pa davčna izvršba ne
more biti uspešna. Če nekdo nima nič (ne zaposlitve, ne denarja, ne premičnega ali
nepremičnega premoženja), mu tudi zarubiti ni mogoče ničesar. Med gospodarsko krizo je
takih davkoplačevalcev vse več.

50

LITERATURA IN VIRI
LITERATURA
1. Andoljšek, Ž., Seljak, J. (2005). Merjenje učinkovitosti in uspešnosti javne uprave.
Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 36–69.
2. Časnik Finance. (2011). Govorimo o 360-stopinjskem vpogledu davčnega zavezanca.
Časnik Finance, št. 100, str. 22.
3. Drofelnik, M., (2011). Prenova modela davčnega informacijskega sistema: Magistrska
naloga. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, str. 41–43.
4. Gamberger, P., Fajfar, P., Kožman, M. (2005). Model merjenja uspešnosti v javni
upravi. Kranj: Revija organizacija. Letnik 38, št. 10, str. 583–587.
5. Jerovšek, T. in drugi. (2008). Zakon o davčnem postopku s komentarjem. Ljubljana:
Davčno finančni raziskovalni inštitut, str. 9 - 354.
6. Jerovšek, T., Kovač, P. (2007). Posebni upravni postopki. Ljubljana: Fakulteta za
upravo, str. 143–157.
7. Kaučič, I., Grad, F. (2008). Ustavna ureditev Slovenije. Ljubljana: GV Založba, str. 79.
8. Klun, M. (2003). Merjenje performansa v javni, primer davčne uprave. Ljubljana:
Inštitut za javno upravo, str. 151–153.
9. Klun, M. (2006). Davčni sistem. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 12.
10. Klun, M. (2011). Davčni sistem. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 24.
11. Moj mikro. (2010). Davčna uprava in IBM Slovenija podpisala pogodbo. Mojmikro.
Pridobljeno 14. 2. 2015 iz: http://www.mojmikro.si/news/davcna_uprava_in_ibm_
slovenija_podpisala_pogodbo.
12. Moj mikro. (2010). Novi storitvi DURS, 3.10.2010, Moj mikro. Pridobljeno 14. 2. 2015
iz http://www.mojmikro.si/news/novi_storitvi_DURS.
13. Musgrave, R., Musgrave, B. (1959). Public Finance in Theory and Practice. Fifth ed.
New York: McGraw-Hill Book Company, str. 216.
14. Pikon, R. (2007). Informacijski sistem DURS po oceni revizorjev neučinkovit. Časnik
Finance. Pridobljeno 15. 10. 2013 iz: http://www.finance.si/174590/Informacijskisistem-DURS-po-oceni-revizorjev-neu%E8inkovit.
15. Stanovnik, T. (2008). Javne finance. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, str. 43.
16. Vukšić, Z. (2013). Sustav SAP ERP u poreznom nadzoru. Zagreb: Porezni Vijesnik,
(11),. str. 11. Pridobljeno 2. 2. 2015 iz: http://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2013/11/
vuksic.pdf.

VIRI
1. (1991). Ustava Republike Slovenije (URS). Ur. l. RS 33/91.
2. (2003). Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in pravosodnih organih. Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03,
43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07,
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12,

51

23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14 in
91/14.
3. (2004). Zakon o davčni službi (ZDS). Ur. l. RS, št. 57/04, 139/04, 17/05 - UPB1,
59/05, odl. US: U-I-108/05-19, 114/06, 1/07 - UPB2, 40/09 in 33/11.
4. (2005). Pravilnik o obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi
Republike Slovenije. Ur. l. RS št. 66/05 in 25/14-ZFU.
5. (2006). Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov. Ur. l. RS št. 138/06.
6. (2011). Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Ur. l. RS, št. 13/11-uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 ZFU,
40/14 – ZIN-B in 90/14).
7. (2014). Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski
obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij. Ur. l. RS, št. 42
8. DURS. (2008). Od januarja 2009 le še prek sistema e-davki. Pridobljeno 15. 10. 2013
iz:
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Brosure_in_zlozenke/
Januar_2009_eDavki.pdf.
9. DURS. (2008). Organizacija in naloge davčne službe. Pridobljeno 15. 10. 2013 iz:
http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/organizacija_in_naloge_davcne_sluzbe.
10. DURS. (2008). Plačilni instrumenti. Pregled najpomembnejših plačilnih instrumentov,
ki se uporabljajo pri plačilu ali vračilu obveznih dajatev, za katere je nadzornik DURS.
Pridobljeno 15. 10. 2013 iz: http://www.durs.gov.si/si/placevanje_davkov_in_
drugih_obveznih_dajatev/.
11. DURS. (2009). Javni razpis Davčne uprave Republike Slovenije. Pridobljeno 15. 10.
2013 iz: http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/.
12. DURS. (2009). Kontni načrt za knjiženje davkov in drugih obveznih dajatev – verzija
9.0. Pridobljeno 15. 10. 2013 iz http://www.durs.gov.si/si/kontni/.
13. DURS. (2009). Spremembe prehodnih podračunov izpostav Davčnega urada Ljubljana.
Pridobljeno 15. 10. 2013 iz: http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/page
uploads/Sporocila_za_medije/090109_podracuni.doc.
14. DURS. (2010). Davčni postopek – pravne podlage. Ljubljana. Pridobljeno 15. 10. 2013
iz: http://www.durs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/davcni_postopek/davcni_pos
topek_pravne_podlage/.
15. DURS. (2010). Poslovna strategija DURS za obdobje 2010 – 2013. Pridobljeno 15. 10.
2013 iz http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davcni_uradi_in_
uradne_ure/Strate__ki_na__rt/Poslovna-strategija-10-13.pdf.
16. DURS. (2011). Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2010.
Pridobljeno 3. 3. 2015 iz: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/O_financni_upravi/
Letna_porocila/DURS/Letno_porocilo_DURS_2010.pdf.
17. DURS. (2012). Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2012.
Pridobljeno 3. 3. 2015 iz: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/O_financni_upravi/
Letna_porocila/DURS/Letno_porocilo_DURS_2012.pdf.
18. DURS. (2013). Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2013.
Pridobljeno 3. 3. 2015 iz: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/O_financni_upravi/
Letna_porocila/DURS/Letno_porocilo_DURS_2014.pdf.
52

19. Generalni davčni urad. (2009). Priročnik za izvajanje postopkov davčne izvršbe.
Priročnik za izvajanje postopkov davčne izvršbe. Ljubljana: Generalni davčni urad.
20. Računsko sodišče Republike Slovenije. (2007). Poročilo računskega sodišča.
Pridobljeno 15. 10. 2013 iz: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/PorocilaArhiv?OpenForm.
21. Računsko sodišče Republike Slovenije. (2007). Revizijsko poročilo o učinkovitosti in
pravilnosti delovanja informacijskega sistema Davčne uprave Republike Slovenije.
Pridobljeno 15. 10. 2013 iz: http://www.rsrs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KEAB74A75C6FEDD94C
125727A0076360C/$file/InfSistDURS.pdf.
22. Vlada Republike Slovenije. (2011). 122. Redna seja Vlade RS, str. 6.
23. Wikipedija. (2014). Cobol. Pridobljeno 14. 2. 2015 iz: http://sl.wikipedia.org/wiki/
COBOL.
24. Zbornica upraviteljev. (2015). Statistika stečajev. Pridobljeno 15. 3. 2015 iz
http://www.zbornica-upraviteljev.si/.

53

PRILOGE

Priloga 1: Sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke, izdan v starem
informacijskem sistemu DP1 v letu 2011
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Priloga 2: Sklep o davčni izvršbi na denarna sredstva, izdan v novem
informacijskem sistemu v letu 2014
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