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POVZETEK

Davčna izvršba oziroma izvršba na carinskem področju je opredeljena kot poseben
upravni postopek in predstavlja skrajno sredstvo za izterjevanje terjatev, če dolţnik
obveznosti ne izpolni v roku za prostovoljno izpolnitev. Glede na to, kateri organ izpelje
izvršbo, delimo izvršbe na upravne (davčne) in sodne, za izvajanje postopka pa je
praviloma pristojen carinski urad, ki je odločil o obveznosti plačila v postopku na prvi
stopnji. Na carinskem uradu se postopki izvršbe večinoma vodijo na oddelku za nadzor,
izvršilna dejanja pa opravljata višji izterjevalec in izterjevalec. Pri opravljanju izvršbe se
mora organ ravnati po temeljnih načelih iz Zakona o splošnem upravnem postopku, prav
tako pa mora upoštevati tudi posebna izvršilna načela. Izvršba se opravi na podlagi
izvršilnega naslova, kamor sodijo izvršljivi akti, iz katerih izhaja obveznost plačila. Pred
samim začetkom izvršbe se v primeru neplačila ob zapadlosti dolg najprej poskuša
poplačati z unovčitvijo instrumentov zavarovanja ali pa organ dolţnika pozove k
prostovoljnemu plačilu dolga. V primeru, da dolţnik svojih obveznosti kljub opominu ne
plača, carinski organ zoper njega začne postopek davčne izvršbe, in sicer tako, da izda
sklep o izvršbi, z odločbo pa naloţi plačilo davka. Sklep organ lahko izda le za izterjavo
dolţnikove izvršljive davčne obveznosti, torej ko poteče rok, ki je v izvršilnem naslovu
določen za plačilo. Glavna sestavina sklepa je opredelitev sredstev in predmeta izvršbe;
sredstva predstavljajo tipična dejanja, ki bodo izvedena v postopku, predmet izvršbe pa
tisti del premoţenja dolţnika, na katerega bo organ posegel. Izvršba se lahko izvede kot
izvršba na dolţnikova denarna sredstva in terjatve, izvršba na dolţnikove premičnine ali pa
izvršba na dolţnikove nepremičnine, deleţe v druţbi ter premoţenjske pravice. V postopku
izvršbe je moţna ustavitev, odlog, zadrţanje ali prekinitev. Zoper sklep dolţnik lahko vloţi
pritoţbo, ugovor pa lahko podajo delodajalci, banke, dolţnikovi dolţniki ipd. Dovoljena so
tudi izredna pravna sredstva. V primeru ogroţenosti preţivljanja, višine dolga, stečaja ipd.
lahko organ delno oziroma v celoti odpiše dolg. Teorija se nanaša na opravljanje izvršb,
katerih izvrševanje se je preneslo iz Davčne uprave Republike Slovenije na Carinsko
upravo Republike Slovenije, in hkrati z anketo prikazuje vpliv prenosa pristojnosti z vidika
zaposlenih v carinski sluţbi.
Ključne besede: davčna izvršba, izterjevanje terjatev, davčna izvršba, sodna izvršba,
načela, izvršilni naslov, unovčitev instrumentov zavarovanja, poziv k prostovoljnemu
plačilu, sklep o izvršbi, odločba o plačilu davka, sredstva in predmet izvršbe, ustavitev,
odlog, zadrţanje, prekinitev, pritoţba, ugovor, izredna pravna sredstva, odpis dolga,
prenos pristojnosti, anketa.
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SUMMARY

ENFORCEMENT IN THE CUSTOMS AREA AND THE TRANSFER OF
RESPONSIBILITIES FROM TAX AUTHORITY TO CUSTOMS AUTHORITY
The tax or the customs enforcement is defined as a special administrative procedure and
therefore is used as ultimate means to execute debts, if a debtor does not pay his
obligations in a deadline time. We distinguish two types of enforcements: administrative
(tax) and legal (juridical) one. The department that executes them is usually the customs
office. They decide the corresponding payment in the first level procedure. Control and
revision department at customs office deals with these issues. They should follow
regulations of the administrative law /Zakon o splošnem upravnem postopku/ as well as
special enforcement codex. The enforcement is carried out according the execution
file/document which includes all the items that require payment. In case that debt is not
paid and before starting the enforcement we could cash all the insured instruments or we
could ask the debtor to pay the debt willingly. And if the debtor still does not pay the debt
the customs office starts the enforcement It issues the enforcement decision where the
tax payment is stated. This can be made only when the deadline payment is over. The
main content of the enforcement decision are the enforcement means and topics; the
means are typical actions which are performed in the procedure, topics are the debtors
assets which will be dealt with. Execution of the debt can be made on finances and
receivables, then goods, company shares and liabilities. The enforcement procedure can
be cancelled or stopped if necessary. The debtor can always make an appeal, while the
banks and other creditors can object, etc. It is allowed to use special legal means. In case
of a bankruptcy, or living existence is endangered, the customs department can decide to
write off a debt partly or completely. This theory refers to the enforcement procedures
which were transferred from DURS to CURS and the questionnaire shows how they took
their responsibilities.
Key words: tax enforcement, execution of debts/receivables, legal enforcement,
principles, execution file/document, to cash the insured instruments, appeal to willingly
pay the debt, enforcement decision, debt payment decision/order, enforcement means
and topics, cancelling or stopping the procedure, appeal, object, special legal means, to
write off the debt, responsibility transfer, questionnaire.
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1 UVOD

Davčna izvršba je poseben upravni postopek, davčni organ pa ga izvaja v skladu z
določbami Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2).1
Davek po tem zakonu je vsak denarni prihodek proračuna drţave, proračuna Evropske
skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za
opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o
obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi
zakonov o obdavčenju (ZDavP-2, 3. člen, (2) odstavek).
Enako kot davki pa so obravnavani tudi prispevki za obvezno pokojninsko, invalidsko in
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo,
kmetijska nadomestila in zneski, ki so pobrani z njimi povezanimi drugimi ukrepi, ter
uvozne in izvozne dajatve, ki so predpisane s predpisi Evropske unije (v nadaljevanju:
EU).
Prav tako se kot davek obravnavajo tudi pripadajoče dajatve, kot so obresti, stroški
postopka pobiranja davka, denarne kazni in globe ter stroški postopka o prekršku, ki jih
odmerjajo in izrekajo davčni organi, če ni z ZDavP-2 drugače določeno.
Davčni organ lahko poleg lastnih, torej davčnih terjatev, na podlagi zakonskega
pooblastila izterjuje tudi druge denarne nedavčne obveznosti. Gre za izterjavo obveznosti,
ki so jih z aktom ugotovili drugi organi, ki so pristojni za odmero teh obveznosti (na
primer: sodišča, upravne enote, ZZZS idr.). Davčni organ v teh primerih akt drugega
organa le prisilno izvrši, kar opravi na predlog organa, ki je obveznost z aktom odmeril (to
je tujega predlagatelja).2
Izvršilni postopek definiramo kot tisto procesno delovanje, ki naj s pomočjo drţavnih
prisilnih sredstev vzpostavi med dolţnikom in upnikom takšno zunanje stanje, kakršnega
ima upnik pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova. Stranki tega postopka sta
upnik (v našem pravu drţava preko davčne uprave) in dolţnik (davčni zavezanec). S
terjatvijo se razume pravica do denarnega zneska ali do neke storitve ali opustitve.
Namen izvršilnega postopka je torej uresničenje ali izpolnitev materialnopravnih
dajatvenih zahtevkov (Šinkovec in Tratar, 2002).
1

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Ur. list RS, št. 117/06, 24/08, 125/08, 85/09, 110/09, 1/10, 43/10 in
97/10). Opravi se v primeru, kadar dolţnik svoje davčne oziroma tudi nedavčne obveznosti ne izpolni v roku,
ki je v izvršilnem naslovu določen za prostovoljno izpolnitev oziroma plačilo obveznosti.
2
V skladu s 3. členom Zakona o carinski sluţbi (ZCS-1, Ur. list RS, št. 56/99, 52/02, 110/02, 57/04, 113/05,
40/09 in 9/11) je tako carinska sluţba pristojna za izvajanje postopka davčne izvršbe dajatev in denarnih
terjatev drţave ter samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek, zakonom, ki ureja prekrške (razen terjatev, ki jih izreka Davčna uprava RS), zakonom, ki
ureja kazenski postopek, zakonom, ki ureja pravdni postopek, zakonom, ki ureja sodne takse, in zakonom, ki
ureja upravne takse ter druge denarne terjatve, za izterjavo katerih je pristojna sluţba v skladu z drugimi
predpisi.
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Izvršba (eksekucija) je pravna institucija, ki omogoča prisilno realizacijo pravnega
razmerja, ki je izraţeno v dispozitivu konkretnega upravnega akta (Androjna in Kerševan,
2006).
Izvršba je zadnja stopnja in tudi (končni) cilj upravnega postopka. Izvršba odločbe, izdane
v upravnem postopku, se opravi zato, da se izterja denarna terjatev ali izpolni nedenarna
obveznost (Grafenauer, 2001).
Davčno izvršbo opravljajo davčni organi, kamor se v skladu z določbami ZDavP-2 uvršča
tudi Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: CURS) (Vasle et al., 2011).
CURS je 1. 7. 1999 pridobila pristojnost za izterjavo carinskega dolga, trošarin in drugih
dajatev, ki se pobirajo ob uvozu.
Z vstopom Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) v EU se je krog davščin, za izterjavo
katerih je pristojna carinska sluţba, najprej razširil na kmetijske dajatve in dajatve, ki se v
okviru mednarodne upravne pomoči izterjujejo za pristojne organe drugih drţav članic EU.
Od leta 2005 je CURS pristojna tudi za izterjavo okoljskih dajatev. Na podlagi različnih
uredb, ki so bile sprejete po pooblastilu Zakona o varstvu okolja, carinska sluţba trenutno
pobira in po potrebi prisilno izterjuje devet različnih vrst okoljskih dajatev.
Zaradi pričakovanega vstopa Republike Hrvaške v EU je bila leta 2009 sprejeta novela
Zakona o carinski sluţbi (v nadaljevanju: ZCS-1), s katero so se pristojnosti CURS na
področju izvršb razširile tudi na nedavčne terjatve, ki jih je doslej izterjevala davčna
sluţba.
Prevzem novih nalog je bil oziroma bo izveden v 3 fazah:
 v prvi fazi je s 1. 7. 2009 na carinsko sluţbo prešla pristojnost za izterjavo terjatev,
ki izvirajo iz postopkov o prekršku, ki jih vodi sluţba (globe, stroški postopka o
prekršku, začasni odvzem vrednostnih papirjev in premičnin, odvzem
premoţenjske koristi s plačilom denarnega zneska). Prav tako smo v tej fazi začeli
z izterjavo različnih terjatev sodišč, in sicer denarnih kazni po Zakonu o pravdnem
postopku, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoţenjske koristi po
Zakonu o kazenskem postopku ter sodnih taks po Zakonu o sodnih taksah;
 v drugi fazi je CURS s 1. 1. 2010 začela izterjevati različne terjatve v skladu z
Zakonom o splošnem upravnem postopku (tako imenovane upravne izvršbe) in
upravne takse po Zakonu o upravnih taksah;
 v tretji fazi, ki bo sledila 1. 1. 2012, bo carinska sluţba prevzela tudi izterjavo glob
in stroškov postopka, ki jih v prekrškovnih postopkih izrekajo drugi nedavčni
organi (to je »tuje globe«). V ta okvir sodi tudi izvrševanje sklepov o začasnem
odvzemu vrednostnih papirjev in premičnin ter odločb o odvzemu premoţenjske
koristi s plačilom denarnega zneska. S tem dnem bo na CURS prešla tudi

2

pristojnost za izterjavo vseh ostalih nedavčnih terjatev, ki jih v skladu z drugimi
predpisi izterjuje davčni organ. Trenutno v ta okvir sodijo stroški zastopanja po
Zakonu o brezplačni pravni pomoči. Pričakovati pa je, da se bo krog teh terjatev še
razširil (Vasle et al., 2011).
Poleg tega je CURS pristojna tudi za izterjavo cestnine za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg. Pristojnost izhaja neposredno iz zakona, ki je začel
veljati v juliju 2008, uporablja pa se od decembra 2009 (Vasle et al., 2011).
Iz teh podatkov lahko izluščim, da se področje izvršb v carinski upravi razvija hitro in da
postaja eno izmed najpomembnejših ter najperspektivnejših delovnih področij carinske
sluţbe.

3

2 PRISTOJNOSTI IZVRŠBE ZNOTRAJ CARINSKE SLUŢBE

2.1 STVARNA PRISTOJNOST
Glede na to, kateri organ izpelje izvršbo in po katerem postopku, delimo izvršbo na
upravno (to je davčno) in sodno:
 upravno izvršbo izpelje carinski organ v posebnem upravnem postopku za izterjavo
davkov in nedavčnih terjatev iz svoje pristojnosti. Ker se v upravni izvršbi
prvenstveno izterjujejo davki (to je javne dajatve), in to po pravilih ZDavP-2, se
upravna izvršba imenuje tudi davčna izvršba;
 sodno izvršbo izpelje sodišče po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Sodišča
sicer vodijo izvršbo za izterjavo nedavčnih (civilnih) terjatev različnih upnikov. Za
izterjavo terjatev iz pristojnosti carinske sluţbe pa se po sodni poti izpelje le
postopek izvršbe na dolţnikovo nepremično premoţenje, njegov poslovni deleţ v
druţbi oziroma na dolţnikove premoţenjske pravice (Vasle et al., 2011).
Ko gre za izterjavo terjatev iz pristojnosti carinske sluţbe, je torej od predmeta izvršbe
odvisno, ali bo izvršbo izpeljal carinski organ ali sodišče.
Iz 208. člena ZDavP-2 tako lahko oblikujem pravilo, da izvršbo za izterjavo terjatev iz
svoje pristojnosti vodi carinski organ po upravni poti, kar pa ne velja za izvršbo na
dolţnikovo nepremično premoţenje, deleţ druţbenika in premoţenjske pravice, ki jo vodi
sodišče.

2.2 FUNKCIONALNA PRISTOJNOST
Funkcionalna pristojnost je podvrsta stvarne pristojnosti in se nanaša na vprašanje, kateri
organ je pristojen v posamezni fazi postopka.
Odločanje v postopku izvršbe je namreč dvostopenjsko (ob predpostavki, da upravičena
oseba vloţi pravno sredstvo).
Na prvi stopnji je za vodenje in odločanje v postopku izvršbe pristojna CURS. Pravna
podlaga za takšno pristojnost izhaja iz 8. točke 3. člena ZCS-1.
Za odločanje o pritoţbah, vloţenih zoper pravne akte CURS, izdane v postopku izvršbe, je
pristojno Ministrstvo za finance (25. člen Zakona o drţavni upravi, ZDU-1, Ur. list RS, št.
52/02, vključno z vsemi spremembami).
Znotraj carinske sluţbe opravljajo izvršbo carinski uradi. Med njihove naloge spada tako
izvajanje postopkov davčne izvršbe terjatev RS, za izterjavo katerih je pristojna sluţba,
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kot tudi izvajanje postopkov davčne izvršbe terjatev, katerih obveznost za plačilo je
nastala v drugi drţavi članici EU (ZCS-1, 3. in 7. točka 12. člena).
Oddelek za premoţenjske zadeve, ki sodi pod Sektor za splošne in pravne zadeve na
Generalnem carinskem uradu, skrbi za koordinacijo carinskih izterjevalcev, pripravlja
navodila in pojasnila s področja davčne izvršbe, organizira sestanke, nudi pravno podporo,
skrbi za izobraţevanje carinskih izterjevalcev ter redno izvaja kontrolo vodenja in
odločanja v posameznih postopkih po carinskih uradih (Vasle et al., 2011).

2.3 KRAJEVNA PRISTOJNOST
Za izvajanje postopka davčne izvršbe je praviloma pristojen carinski urad, ki je odločil o
obveznosti plačila v upravnem oziroma prekrškovnem postopku na prvi stopnji. Navedeno
velja za uvozne dajatve, trošarine in terjatve, ki izvirajo iz postopka o prekršku.
Za izterjavo okoljskih dajatev iz pristojnosti sluţbe, razen okoljske dajatve za
onesnaţevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, je izključno pristojen Carinski urad
Jesenice.
Za pobiranje oziroma izterjavo proizvodnih dajatev za sladkor je izključno krajevno
pristojen Carinski urad Murska Sobota.
Carinski urad Seţana je izključno pristojen za izvajanje postopkov davčne izvršbe za
izterjavo terjatev sodišč (denarne kazni, izrečene po Zakonu o pravdnem postopku,
denarne kazni, stroški postopka in odvzema premoţenjske koristi po Zakonu o kazenskem
postopku, sodne takse po Zakonu o sodnih taksah).
Za izterjavo denarnih terjatev drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti je po Zakonu o
splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) in Zakonu o upravnih taksah od
1. 1. 2010 izključno krajevno pristojen Carinski urad Celje (Vasle et al., 2011).
Izjema oziroma odstopanje od teh splošnih pravil glede krajevne pristojnosti pa je 176.
člen ZDavP-2, v katerem je zapisano, da če se premičnina ne nahaja na območju organa,
ki je izdal sklep o izvršbi, le-ta mora poslati sklep o izvršbi organu, na območju katerega
se premičnina nahaja, da se lahko na podlagi tega potem izvrši rubeţ, cenitev in da se
prodajo zarubljene premičnine.
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3 ORGANIZACIJA IZVRŠBE

ZCS-1 in Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Carinski upravi RS
podrobno urejata organizacijo izvršbe ter delovne naloge posameznih organizacijskih enot
carinske sluţbe v zvezi z njo.
Na carinskem uradu se postopki izvršbe vodijo na oddelku za nadzor. Izjema je Carinski
urad Ljubljana, kjer te naloge izvaja oddelek za kontrole in postopke. Na tem oddelku se
izdajajo pravni akti na prvi stopnji (na primer: sklep o izvršbi, sklep o odloţitvi začetka
izvršbe, sklep o zadrţanju ţe začetega postopka izvršbe, slep o ustavitvi izvršbe). V okviru
navedenega oddelka neposredna izvršilna dejanja opravljata višji izterjevalec in
izterjevalec. Višji izterjevalec in izterjevalec sta pooblaščeni uradni osebi carinske sluţbe in
morata imeti za opravljanje svojega dela opravljen poseben strokovni izpit (ZCS-1, 1. in
12. odstavek 16. člena).
Izterjevalec ne izvaja celotnega postopka izvršbe sam. Treba je razlikovati med vodenjem
postopka izvršbe kot vodenjem posebnega upravnega postopka (izdajanjem konkretnih
pravnih aktov) in opravljanjem neposrednih izvršilnih dejanj (rubeţ, cenitev in prodaja
premičnin – 179. člen ZDavP-2), za kar je pooblaščen izterjevalec, ki je v tem primeru tudi
pooblaščen za podpis listin, ki nastanejo v zvezi z neposrednimi izvršilnimi dejanji.
Izterjevalec, ki nima pooblastila za vodenje izvršilnega postopka, ne more voditi postopka
davčne izvršbe. To pomeni, da v sklepih in odločbah, ki se izdajajo v okviru postopka
izvršbe (sklep o izvršbi, zadrţanje postopka izvršbe, ustavitev postopka, odpis dolga, idr.),
izterjevalec ne more biti naveden kot oseba, ki je vodila postopek, če za takšna dejanja ni
posebej pooblaščen. Postopek izvršbe namreč lahko vodi le tisti usluţbenec na oddelku za
nadzor, ki ima posebno pooblastilo direktorja carinskega urada za vodenje posameznih
dejanj v postopku pred izdajo odločbe v skladu z določbami ZUP, pri čemer sme direktor
takšno pooblastilo dati le osebi, ki ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma s tem izpitom izenačen izpit (ZUP, 31. člen). Ta oseba se tudi vpiše v sklep
oziroma odločbo kot oseba, ki je vodila postopek.
Oddelek za nadzor v postopku ves čas sodeluje s sluţbo za splošne in finančne zadeve, ki
izvaja nadzor nad popolnim in pravočasnim pobiranjem prihodkov ter nad pravilnostjo
vplačevanja pobranih prihodkov v proračun. Sluţba za splošne in finančne zadeve je
dolţna obveščati oddelek za nadzor o vseh dejstvih, ki vplivajo oziroma bi utegnili vplivati
na uvedbo in tek postopka izvršbe.
V primeru trošarin in okoljskih dajatev izvaja nadzor nad popolnim ter pravočasnim
pobiranjem le-teh oddelek za trošarine, ki je dolţan o vseh dejstvih, ki vplivajo na uvedbo
in tek postopka izvršbe, obveščati oddelek za nadzor.
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Prav tako je oddelek za nadzor dolţan obveščati sluţbo za splošne in finančne zadeve ter
oddelek za trošarine o vseh dejstvih, ki vplivajo na obstoj in plačilo dolga po začetku
postopka izvršbe.
Na Generalnem carinskem uradu spada področje izvršbe med delovne naloge Sektorja za
splošne in pravne zadeve ter Sektorja za finančne zadeve in nabave, ki:
 organizirata in koordinirata delo izterjevalcev;
 obravnavata zahtevke pri medsebojni upravni pomoči pri izterjavi v okviru
mednarodnega sodelovanja med drţavami članicami EU;
 pripravljata navodila in pojasnila ter odgovorita carinskim uradom v zvezi s
postopkom izvršbe;
 organizirata strokovno usposabljanje izterjevalcev;
 sodelujeta z Drţavnim pravobranilstvom RS v sodnih postopkih (sodne izvršbe,
postopki zaradi insolventnosti, pravdni postopki zaradi izpodbijanja dolţnikovih
pravnih dejanj ipd.);
 izvajata nadzor nad pravilnim izvajanjem postopkov izvršbe v carinskih uradih;
 pozivata carinske urade, da v skladu s krajevno pristojnostjo izvedejo postopek
izvršbe carinskega dolga, obračunanega po carinski deklaraciji z odlogom plačila,
če dolga ni mogoče izterjati iz predloţenega instrumenta zavarovanja, idr.
V primeru, da je neka zadeva odstopljena v reševanje Generalnemu carinskemu uradu,
sta oddelek za nadzor in sluţba za splošne in finančne zadeve posameznega carinskega
urada dolţna Generalni carinski urad obveščati o vseh dejstvih, ki vplivajo oziroma bi
utegnili vplivati na uvedbo in tek zadeve, ki mu je bila odstopljena (Vasle et al., 2011).
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4 TEMELJNA NAČELA PRI OPRAVLJANJU IZVRŠBE

4.1 TEMELJNA NAČELA ZUP, KI SE MORAJO UPOŠTEVATI V POSTOPKU
IZVRŠBE
1. Načelo zakonitosti – organ odloča o upravni zadevi po zakonu, podzakonskih
predpisih, predpisih samoupravne lokalne skupnosti in splošnih aktih, izdanih za
izvrševanje javnih pooblastil. V upravnih zadevah, v katerih je organ po zakonu ali
po predpisu samoupravne lokalne skupnosti upravičen odločati po prostem
preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom,
za katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg pooblastila določa zakon ali
predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje pooblastilo za odločanje po prostem
preudarku (ZUP, 6. člen). V to načelo je zajeto tudi načelo sorazmernosti, ki
prepoveduje prekomerno uporabo predpisa.
2. Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi – Pri ravnanju in odločanju
morajo organi strankam omogočiti, da čim laţje zavarujejo in uveljavijo svoje
pravice; pri tem morajo skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v
škodo pravic drugih in ne v nasprotju z javno koristjo, določeno z zakonom ali z
drugim predpisom. Kadar uradna oseba glede na dejansko stanje izve ali sodi, da
ima stranka v postopku podlago za uveljavitev kakšne pravice, jo na to opozori. Pri
odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank se nasproti njim
uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki so zanje ugodnejši, če se z njimi
doseţe namen predpisa. Organ mora skrbeti, da nevednost in neukost stranke ter
drugih udeleţencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim pripadajo po zakonu
(ZUP, 7. člen).
3. Načelo materialne resnice – v postopku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje
in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno
odločbo. Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko organ odloči samo, če tako
določa zakon (8. člen ZUP). Materialna resnica pomeni skladnost predstav uradne
osebe; subjektivnih zaznav z dejanskim stanjem upravne zadeve. Stanje stvari
mora organ ugotoviti z najvišjo stopnjo prepričanja, to je z gotovostjo.
4. Načelo zaslišanja stranke – Preden se izda odločba, je treba stranki dati moţnost,
da predloţi izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločbo (9. člen
ZUP). Načelo daje stranki tri temeljne pravice: pravico udeleţevati se
ugotovitvenega postopka, pravico izjaviti se o vseh dejstvih in okoliščinah ter
pravico izpodbijati ugotovitve in navedbe organa in nasprotnih strank ter drugih
udeleţencev postopka.
5. Načelo proste presoje dokazov – o tem, katera dejstva je treba šteti za dokazana,
presodi uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka oziroma odločanje v
upravni zadevi, po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje
vsakega dokaza posebej ter vseh dokazov skupaj in na podlagi uspeha celotnega
postopka (ZUP, 10. člen). Presoja dokazov je postopek procesa zbiranja dokazov,
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6.

7.

8.

9.

njihovo vrednotenje, selekcioniranje glede na dokazno moč ali dokazno vrednost
posameznih dokazov in dokazni sklep, ki pomeni končno, vestno in skrbno presojo
vseh dokazov skupaj. Načela o prosti presoji dokazov ne smemo zamenjavati ali
enačiti s prostim preudarkom.
Načelo dolţnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice – stranke
morajo pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so jim
priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek (ZUP, 11. člen).
Načelo samostojnosti pri odločanju – organ vodi upravni postopek in odloča o
upravnih zadevah samostojno v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih
predpisov, predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti ter splošnih aktov, izdanih
za izvrševanje javnih pooblastil. Uradna oseba samostojno opravlja dejanja v
upravnem postopku in v tem okviru ugotavlja dejstva ter okoliščine in na podlagi
ugotovljenih dejstev ter okoliščin uporablja predpise oziroma splošne akte, izdane
za izvrševanje javnih pooblastil (ZUP, 12. člen).
Načelo pravice do pritoţbe – zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka
pravico do pritoţbe. Samo z zakonom je mogoče predpisati, da v posameznih
upravnih zadevah ni dovoljena pritoţba. Kadar je za odločanje na prvi stopnji
pristojen predstavniški organ ali vlada, pritoţba ni dovoljena. Pod pogoji ZUP ima
stranka pravico pritoţbe tudi, če organ prve stopnje ni izdal odločbe o njeni zahtevi
v določenem roku (ZUP, 13. člen). Ker je pritoţba po 25. členu navadno vselej
dovoljena, jo štejemo za redno pravno sredstvo.
Načelo ekonomičnosti postopka – postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi
stroški in čim manjšo zamudo za stranke ter druge udeleţence v postopku, vendar
tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko
stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi ter izda zakonita in pravilna odločba
(ZUP, 14. člen).

4.2 POLEG TEMELJNIH NAČEL ZUP JE V POSTOPKU IZVRŠBE TREBA
UPOŠTEVATI TUDI POSEBNA IZVRŠILNA NAČELA
1. Načelo uporabe najprimernejšega izvršilnega sredstva, po katerem se izvršba
opravi na način in s sredstvom, ki sta za zavezanca najmilejša, če se doseţe s tem
namen izvršbe (ZUP, 85. člen). Če gre za denarno izvršbo, se najprej seţe na
denarna sredstva, šele nato na premično premoţenje in šele nato na
nepremičnine.
2. Načelo socialne pravičnosti, po katerem se izvršba sploh ne opravi ali pa se
denarna obveznost odpiše ali določi obročno plačevanje ali se dovoli odlog plačila,
če bi zavezanec z izpolnitvijo obveznosti ogrozil preţivljanje sebe in tistih, ki jih je
po zakonu dolţan preţivljati.
3. Načelo zadrţanja izvršbe, po katerem lahko organ, ki je pristojen za izvršbo, zadrţi
izvedbo izvršbe, če obstajajo razlogi, ki kaţejo na to, da bo pritoţbi zoper izvršilni
naslov oziroma sklep o dovolitvi izvršbe lahko ugodeno, z izvršbo pa bi verjetno
nastala nepopravljiva škoda. Če bi bilo ugodeno pritoţbi zoper sklep, predhodno pa
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je bila odločba ţe izvršena, bi za stranko in organ nastale posledice, ki bi jih bilo
treba popraviti. To pa ni v interesu nikogar. Zato mora izvršilni organ presoditi, ali
bo pritoţnik morebiti uspešen s pritoţbo (Jerovšek, 2007).
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5 IZVRŠILNI NASLOV

Izvršba se po zakonu izvede na podlagi izvršilnega naslova, kar zapoveduje 145. člen
ZDavP-2. Veljaven izvršilni naslov je lahko samo izvršljiv akt, iz katerega izhaja obveznost
plačila, kar pomeni, da je pretekel rok za prostovoljno izpolnitev (tako imenovani paricijski
rok).
Carinski organ opravlja izvršbo na podlagi naslednjih izvršilnih naslovov:
 izterjava uvoznih dajatev (izvršljiva odločba carinskega organa, carinska
deklaracija, izvršljiv obračun, izvršljiva tuja odločba, ki jo carinski organ prejme v
izvršbo, izvršljiv sklep carinskega organa);
 izterjava trošarin (mesečni obračun trošarine, izvršljiva odločba);
 izterjava okoljskih dajatev (obračun okoljske dajatve, izvršljiva odločba);
 izterjava glob in drugih terjatev (izvršljiv plačilni nalog o prekršku, izvršljiva
odločba, izvršljiv sklep). Samostojen izvršilni naslov za davčne terjate je tudi
seznam izvršilnih naslovov, ki predstavlja zbir različnih izvršilnih naslovov. Sestavi
se z namenom poenostavitve postopka davčne izvršbe za izterjavo davkov.
Seznam izdela sluţba za splošne in finančne zadeve, podpiše pa direktor oziroma z
njegove strani pooblaščena oseba pristojnega carinskega urada. Vsebovati mora
osnovne podatke za identifikacijo dolgovanih obveznosti, torej navedbo
posameznega izvršilnega naslova, datum izvršljivosti, znesek davka in zamudnih
obresti; za vsako vrsto davka posebej. Vsi zahtevani podatki so nujni, saj je le tako
dolţniku omogočena kontrola sklepa o izvršbi glede višine dolţnega zneska.
Seznam izvršilnih naslovov se dolţniku vroči hkrati s sklepom o izvršbi. Obračun
obresti ni samostojen izvršilni naslov, zato se je treba v sklepu o izvršbi sklicevati
na enega od zgoraj naštetih izvršilnih naslovov, iz katerega izhajajo tudi neplačane
obresti;
 izterjava drugih nedavčnih obveznosti (če CURS izterjuje druge denarne nedavčne
obveznosti, je izvršilni naslov akt organa, ki je predlagatelj izvršbe. Zakon izrecno
določa, da je izvršilni naslov v teh primerih odločba, sklep ali plačilni nalog,
opremljen s potrdilom o izvršljivosti (ZDavP-2, 146. člen). Izvršljivost mora potrditi
organ, ki je akt poslal v izvršitev, v tem primeru predlagatelj. Če iz izvršilnega
naslova, ki ga carinski organ prejme v izterjavo, izhaja, da je zavezanec dolţan
plačati tudi zamudne obresti, je le-te do dneva sestave predloga za izvršbo dolţan
izračunati predlagatelj. Obračun obresti mora predloţiti predlogu za izvršbo.
Nadaljnje obresti, od dne izdaje sklepa do plačila, pa obračuna carinski organ po
davčnih predpisih. V skladu s sistemom linearnega obračunavanja zamudnih
obresti se zamudne obresti obračunajo le do neplačane glavnice, ne pa tudi od ţe
obračunanih zamudnih obresti (na primer: izvršljiv plačilni nalog za sodne takse,
izvršljiva odločba, s katero je izrečena denarna kazen, odločba o plačilu sodne
takse in kazenskega pribitka, izvršljiv sklep o stroških kazenskega postopka,
izvršljiv plačilni nalog za upravne takse, izvršljiv plačilni nalog za denarne kazni s
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strani mestnega redarstva, izvršljiva odločba o prekršku, izvršljiv sklep o potrditvi
prisilne poravnave itd.).
V 2. odstavku 146. člena ZDavP-2 je zapisano, da je poleg odločbe, sklepa, plačilnega
naloga in druge listine, opremljene s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izdaja predlagatelj
izvršbe, izvršilni naslov za tako imenovane tuje terjatve tudi seznam izvršilnih naslovov.
Prav tako kot pri seznamu izvršljivih naslovov CURS je tudi seznam izvršilnih naslovov
tujega predlagatelja zbir več izvršilnih naslovov, v katerem morajo biti poleg podatkov o
dolţniku za vsak izvršilni naslov posebej navedeni tudi podatek o izvršljivosti in znesku
obveznosti ter zamudnih obrestih za vsako vrsto obveznosti posebej.
Če je od terjatev, ki jih predlagatelj izvršbe pošlje v izterjavo, treba obračunati tudi
zamudne obresti, mora predlagatelj zamudne obresti obračunati od dneva izdaje
predloga. K predlogu mora priloţiti obračun zamudnih obresti. Od dneva izdaje predloga
za izvršbo pa zamudne obresti obračuna davčni organ po davčnih predpisih, torej ob
upoštevanju obrestne mere po 98. členu ZDavP-2.
Po noveli ZDavP-2D je predpisano, da predlagatelji izvršbe pošljejo davčnemu organu
predlog za izvršbo v elektronski obliki. Podatki, ki morajo biti vsebovani v predlogu, in
podrobnejši način izmenjave podatkov bodo predpisani s podzakonskim aktom.3
Hkrati je posebej določeno, da je v primeru, ko se podatki za izvršbo pošiljajo v
elektronski obliki, predlagatelj izvršbe odgovoren, da pošilja le podatke, ki se nanašajo na
izvršilne naslove, in da mora predlagatelj davčnemu organu na njegovo zahtevo takoj
poslati kopijo izvršilnega naslova (Vasle et al., 2011).
Po noveli ZDavP-2B je bil med izvršilne naslove, na podlagi katerih opravlja izvršbo
carinski organ, dodan izvršljiv sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave v delu, ki se
nanaša na davke in druge dajatve, ki se skladno z davčnimi predpisi štejejo za davek. Na
ta način bo mogoče po upravni poti izterjevati tudi tiste terjatve, ki so bile prijavljene v
postopek prisilne poravnave in na katere učinkuje prisilna poravnava. Doslej je lahko
davčni organ izterjeval le tiste terjatve, ki niso bile prijavljene v postopek prisilne
poravnave, je pa prisilna poravnava nanje učinkovala. Ni pa imel podlage za izterjavo
tistih terjatev, ki so bile prijavljene in priznane v postopku prisilne poravnave, ker se je
izvršilni naslov – pravnomočni sklep sodišča o potrjeni prisilni poravnavi – doslej lahko
izvršil le v postopku sodne izvršbe (Vasle et al., 2011).

3

Ta določba naj bi se začela uporabljati najkasneje 1. januarja 2012.
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6 AKTIVNOSTI PRED ZAČETKOM IZVRŠBE

6.1 UNOVČITEV INSTRUMENTOV ZAVAROVANJA
Če je plačilo dolga zavarovano s katerim od instrumentov zavarovanja, se v primeru
neplačila ob zapadlosti dolg naprej poskuša poplačati z unovčitvijo predloţenega
instrumenta zavarovanja.
Instrumenti za zavarovanje plačila oziroma izpolnitev davčne obveznosti, ki jih je treba
predloţiti po Zakonu o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti in Zakonu o
trošarinah, ter instrumenti zavarovanja, ki se predloţijo v drugih primerih, so podrobneje
opredeljeni v Navodilu o sprejemu, vodenju evidenc in sprostitvi instrumentov zavarovanja
ter postopkih v zvezi z njihovo unovčitvijo. V tem navodilu je natančno opisan tudi
postopek unovčevanja predloţenega instrumenta zavarovanja.
Instrumenti za zavarovanje carinskega dolga v tranzitnem postopku in postopek njihove
unovčitve pa so urejeni v Navodilu o postopanju carinskih organov v zvezi s koncem
oziroma zaključkom tranzitnih postopkov.
Če dolg niti po unovčitvi instrumenta zavarovanja ni plačan v celoti, sluţba za splošne in
finančne zadeve carinskega urada pozove oddelek za nadzor istega carinskega urada, da
izvede postopek izvršbe za preostali del dolga (Vasle et al., 2011).

6.2 OBVESTILO O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH
Za razliko od prejšnje ureditve pred začetkom davčne izvršbe dolţniku ni več treba poslati
posebnega obvestila o neplačanem davku in poziva k plačilu le-tega. Obvestilo o
neplačanem davku namreč ni več zakonska predpostavka za izvršbo.
Kljub temu lahko carinski organ dolţnika pred začetkom izvršbe še vedno posebej pozove
k prostovoljnemu plačilu dolga (telefonsko, pisno ali osebno). To je smiselno predvsem pri
dolţnikih, ki niso »kronični« neplačniki in pri katerih je pričakovati, da bodo po prejemu
obvestila dolg poravnali (Vasle et al., 2011).

6.3 PRIDOBIVANJE PODATKOV
Pred začetkom postopka izvršbe je treba zbrati podatke o dolţnikovem premoţenju, in
sicer o njegovih osebnih prejemkih, odprtih računih pri bankah, terjatvah ter premičnem
in nepremičnem premoţenju. Primarno črpa carinski organ podatke iz svojih evidenc.
Poleg tega lahko potrebne podatke zahteva tudi neposredno od osebe, na katero se ti
podatki nanašajo, od drugih oseb, ki o tem kaj vedo, ali iz obstoječih zbirk podatkov.
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Pravno podlago carinskega organa za pridobivanje podatkov iz obstoječih zbirk podatkov
(registrov, evidenc) vsebuje 34. člen ZCS-1, ki določa, da so organi, organizacije in drugi
subjekti, ki na podlagi zakona in v okviru svoje dejavnosti vodijo zbirke podatkov, dolţni
na podlagi zahteve pooblaščene uradne osebe brezplačno posredovati zahtevane osebne
in druge podatke (Vasle et al., 2011).
Podatki se pridobivajo pri naslednjih upravljavcih zbirk podatkov:
 Davčna uprava RS (davčni register);
 Agencija RS za javnopravne storitve in evidence – AJPES;
 Ministrstvo za notranje zadeve oziroma pristojna upravna enota;
 banka, hranilnica;
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 klirinško-depotna druţba;
 Geodetska uprava RS;
 pristojno okrajno sodišče, Zemljiška knjiga.
Morebitna pisna zahteva za posredovanje podatkov mora vsebovati pravno podlago
carinskega organa za pridobitev podatkov (ZCS-1, 34. člen).
Na podlagi seznama premoţenja se carinski organ lahko odloči, katero sredstvo izvršbe bo
uporabil, po drugi strani pa sluţi tudi kot podlaga za morebitno uveljavljanje poroštva
oziroma izpodbijanje pravnih dejanj dolţnika pred pristojnim sodiščem, če dolga ne bo
mogoče izterjati iz premoţenja dolţnika (Vasle et al., 2011).
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7 ZAČETEK POSTOPKA IZVRŠBE

7.1 ZAČETEK IZVRŠBE IN NJEGOVE PREDPOSTAVKE
Za razliko od prej veljavne ureditve po ZDavP-2 pošiljanje obvestil o neplačanem davku
pred začetkom davčne izvršbe ni več obvezno. Carinski organ formalno torej lahko začne
izvršbo brez predhodnega obveščanja dolţnika o njegovem dolgu in pozivanja k plačilu
le-tega. Kljub temu je smiselno, da se pred izvršbo dolţniku pošljeta obvestilo in poziv k
plačilu dolga, predvsem pri dolţnikih, ki niso »kronični« neplačniki in pri katerih je
pričakovati, da bodo po prejemu obvestila dolg poravnali. V obvestilu se dolţniku določi
tudi primeren rok za plačilo dolga, praviloma 8 dni od prejema obvestila.
Ker pošiljanje obvestila ni več procesna predpostavka za začetek postopka davčne izvršbe,
se obvestila dolţnikom lahko pošiljajo po pošti, in to z običajno pošiljko. Dolţnika se k
plačilu dolga lahko opozori tudi po telefonu, v spisu pa se o tem naredi uradni zaznamek.
Če dolţnik svoje obveznosti kljub opominu ne plača, carinski organ zoper njega brez
odlašanja začne postopek izvršbe (ZDavP-2, 143. člen; Vasle et al., 2011).
Izvršba se lahko opravi po uradni dolţnosti (načelo oficialnosti) ali na predlog stranke
(načelo dispozitivnosti). Po uradni dolţnosti se bo opravila izvršba vselej, kadar to zahteva
javna korist, pri čemer ni pomembno, ali je bil uradoma uveden tudi upravni postopek, v
katerem je bil izdan izvršilni naslov.

7.2 PRIMERI, KO SE POSTOPEK IZVRŠBE NE ZAČNE
Postopek izvršbe se ne začne:
 če se dolg v celoti poplača z unovčitvijo instrumenta zavarovanja ali s
prostovoljnim plačilom s strani dolţnika ali tretje osebe;
 če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan zapadlosti ne presega 10 EUR
(ZDavP-2, 149. člen) oziroma po noveli 20 EUR;
 če je zoper dolţnika začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek;
 če je dolţnik, ki je fizična oseba, umrl in ni zapustil nobenega premoţenja, iz
katerega bi se lahko dolg izterjal (ZDavP-2, 1. točka 1. odstavka 107. člena);
 če je dolţnik, ki je pravna oseba, prenehal in dolga ni mogoče izterjati od njenega
pravnega naslednika (ZDavP-2, 2. točka 1. odstavka 107. člena);
 če je pravica do izterjave ali do vračila davka zastarala (ZDavP-2, 3. in 4. točka 1.
odstavka 107. člena).
Z zadnjimi spremembami ZDavP-2 je bila uvedena novost, da se davek odpiše, če je
pravica do izterjave zastarala. Izjema je primer, ko je davčni dolg zavarovan s hipoteko,
ali če je bil pred potekom zastaranja vloţen predlog za izvršbo na nepremičnine.
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Na ta način bo moţno poplačilo davčnega dolga (glavnice, ne pa tudi zamudnih obresti)
tudi po zastaranju, vendar pod pogojem, da je davčni dolg zavarovan s hipoteko ali je bil
pred potekom zastaranja pravice do izterjave vloţen predlog za izvršbo na nepremičnine.
Davek, ki je zavarovan s hipoteko oziroma glede katerega je bila pravočasno predlagana
izvršba na nepremičnine in ga ni bilo mogoče poplačati niti s prodajo nepremičnine, pa se
odpiše po pravnomočnosti sklepa o razdelitvi kupnine oziroma sklepa o ustavitvi izvršbe
na nepremičnine. V skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju ga izda sodišče..

7.3 ODLOG ZAČETKA POSTOPKA IZVRŠBE
Če je davčni organ ali drugi pristojni organ v skladu s tem zakonom, zakonom o
obdavčenju ali drugim zakonom pred začetkom davčne izvršbe dolţniku dovolil odlog
oziroma obročno plačilo davka, se šteje, da je za čas odloga oziroma obročnega plačila
odloţen tudi začetek davčne izvršbe (ZDavP-2, 153. člen, 1. odstavek).
Torej velja, da je za ta čas izvršba odloţena in jo bo tako mogoče začeti šele, ko bo
poteklo obdobje, za katero je bil dovoljen odlog oziroma obročno plačilo, in dolţnik svoje
obveznosti ne bo poravnal.
2. odstavek 153. člena ZDavP-2 pa narekuje, da je v primerih, ko carinski organ izterjuje
druge nedavčne obveznosti, za odločanje o vlogi zavezanca za odlog te obveznosti
pristojen predlagatelj izvršbe.
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8 SKLEP O IZVRŠBI

8.1 SPLOŠNO O
POSTOPKU

POSAMIČNIH

PRAVNIH

AKTIH

V

UPRAVNEM

ZUP ureja dve vrsti posamičnih pravnih aktov4, ki ju upravni organi izdajajo v upravnem
postopku, to sta odločba in sklep. Organ izda odločbo, če v upravni stvari odloča o
pravicah, obveznostih ali pravnih koristih stranke. Organ izda sklep, če odloča o vprašanjih
postopka oziroma o vprašanjih, ki se kot postranska pojavijo v zvezi z izvedbo postopka
(Vasle et al., 2011).
Glavni posamični pravni akt, ki ga carinski organ izda v postopku davčne izvršbe, je sklep
o davčni izvršbi oziroma na kratko sklep o izvršbi. Gre za posebno vrsto sklepa, s katerim
organ ne odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih stranke, ampak gre za
procesno odločitev, da se davčna izvršba za izterjavo določene denarne obveznosti opravi
na določen način (z izbranim sredstvom izvršbe na izbrani predmet izvršbe). V
stroškovnem delu sklepa pa organ vendarle odloči o dolţnikovi obveznosti plačila stroškov
izvršbe. To ne vpliva na kategorizacijo posamičnega pravnega akta (Vasle et al., 2011).
Poleg sklepa o izvršbi carinski organ v davčni izvršbi izdaja tudi druge sklepe, ki jih urejata
ZUP in ZDavP-2, če nastopijo okoliščine za njihovo izdajo.
Najbolj pogosto izdani sklepi, ki jih carinski organ izda v davčni izvršbi, so:
 poseben sklep o stroških postopka davčne izvršbe;
 sklep, s katerim se odloči o zahtevi stranke za vzpostavitev prejšnjega stanja;
 sklep o zadrţanju davčne izvršbe;
 sklep o ustavitvi davčne izvršbe;
 sklep o utesnitvi oziroma delni ustavitvi davčne izvršbe;
 itd.
V davčni izvršbi carinski organ izda odločbo, s katero naloţi plačilo davka dolţnikovemu
dolţniku.
Odločbe, ki jih carinski organ ne izda v davčni izvršbi, so pa z davčno izvršbo povezane,
so:
 odločba o obročnem plačilu davka;
 odločba o odlogu plačila davka;
 odločba o prekršku zaradi kršitve nekaterih določb v davčni izvršbi.

4

Posamični pravni akt je akt, ki ga v vnaprej predvideni obliki po vnaprej predvidenem postopku izda pristojen
organ in z njim ustvari pravne posledice za konkreten primer za konkretno osebo.
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8.2 ZAČETEK DAVČNE IZVRŠBE, PRISTOJNOST ZA IZDAJO SKLEPA O
IZVRŠBI, SESTAVINE SKLEPA O IZVRŠBI
Najpomembnejše določbe iz ZDavP-2, ki se nanašajo na sklep o izvršbi, so:
 143. člen (začetek davčne izvršbe);
 150. člen (sklep o izvršbi);
 151. člen (sestavine izreka sklepa o izvršbi).
Z izdajo sklepa o izvršbi carinski organ začne davčno izvršbo. Sklep o izvršbi je po ZDavP2 moţno izdati le za izterjavo dolţnikove izvršljive denarne obveznosti. Davčna obveznost
je izvršljiva, ko poteče rok, ki je v odločbi ali drugem izvršilnem naslovu določen za
(prostovoljno) plačilo obveznosti. Izvršljivost na izvršilnem naslovu označi uradna oseba,
ki je postopek vodila na prvi stopnji, ne pa izterjevalec (Vasle et al., 2011).
Roka, v katerem mora carinski organ izdati sklep o izvršbi, ZDavP-2 ne določa. Rok določa
ZUP, in sicer je ta en mesec od izvršljivosti izvršilnega naslova. Rok je instrukcijski, vendar
se ga mora kljub temu izterjevalec drţati. V primeru, da dolţnik nima rubljivega
premoţenja, se šteje, da rok ni bil prekoračen, mora pa biti iz spisa zadeve razvidno, da
so bile opravljene vse poizvedbe o dolţnikovem premoţenju (Vasle et al., 2011).
Glede






na predmet izvršbe sklepe o izvršbi delimo na več vrst:
sklep o izvršbi na dolţnikova denarna sredstva;
sklep o izvršbi na dolţnikove denarne prejemke pri izplačevalcu;
sklep o izvršbi na druge denarne terjatve dolţnika;
sklep o izvršbi na premičnine;
sklep o izvršbi na vrednostne papirje.

Za izdajo sklepa o izvršbi je pristojen carinski urad, ki je na prvi stopnji izdal odločbo o
odmeri davka, za pobiranje katerega je pristojen, ali sklep, s katerim se nalaga plačilo
denarnih obveznosti. Če se premičnina ne nahaja na območju carinskega urada, ki je izdal
sklep o izvršbi, le-ta pošlje sklep o izvršbi carinskemu uradu, na območju katerega se
premičnina nahaja, da izvrši rubeţ, cenitev in prodajo zarubljene premičnine. Za davčno
izvršbo na zaprosilo tuje carinske administracije je pristojen carinski urad, na območju
katerega ima dolţnik stalno prebivališče oziroma sedeţ. Pristojnost za izterjavo nedavčnih
denarnih obveznosti je razloţena v poglavju, ki se nanaša na te obveznosti.
Sestavine sklepa o izvršbi so:
 uvod;
 izrek;
 obrazloţitev;
 pravni pouk o pravnem sredstvu;
 podpis osebe, ki je vodila postopek;
 podpis osebe, ki je odločala v postopku;
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ţig organa.

V primeru, da se sklep izda in vroči v elektronski obliki, mora dokument vsebovati
faksimile podpisa uradne osebe in varni elektronski podpis uradne osebe ter organa,
overjena s kvalificiranim potrdilom. Za uvod, obrazloţitev in pravni pouk se uporabljajo
pravila ZUP, za izrek pa ima ZDavP-2 posebno določbo, in sicer obvezne sestavine izreka
sklepa o izvršbi, ki so:
 osebno ime in naslov oziroma sedeţ firme ter dolţnika;
 davčna številka dolţnika;
 izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost;
 višina dolga, in sicer ločeno glavnica ter pripadajoče zamudne obresti;
 sredstvo in predmet izvršbe;
 stroški izvršbe;
 osebno ime oziroma firma in naslov oziroma sedeţ delodajalca oziroma
izplačevalca dohodkov, ponudnika plačilnih sredstev v primeru, da so sredstva
davčne izvršbe denarna sredstva dolţnika in dolţnikovega dolţnika v primeru
drugih terjatev dolţnika;
 drţavo rezidentstva, njegovo identifikacijsko številko ali rojstne podatke, če je
dolţnik tujec.
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9 SREDSTVO IN PREDMET IZVRŠBE

9.1 SPLOŠNO O SREDSTVU IN PREDMETU IZVRŠBE
Ena od sestavin izreka sklepa o izvršbi je tudi opredelitev sredstva in predmeta davčne
izvršbe. S pojmom sredstvo davčne izvršbe označujemo opredelitev tipičnih dejanj, ki
bodo izvedena v postopku davčne izvršbe. S pojmom predmet davčne izvršbe
opredeljujemo tisti del premoţenja dolţnika, na katerega bo davčni organ posegel v
davčni izvršbi zaradi izterjave terjatve (Vasle et al., 2011).
144. člen ZDavP-2 govori o pravilu, da je predmet izvršbe lahko vsako dolţnikovo
premoţenje oziroma vsaka premoţenjska pravica. To pravilo ima izjeme, ki jih zakon
obravnava v okviru instituta izvzetja predmetov davčne izvršbe. Za izvzeto premoţenje je
značilno, da organ nanj ne sme začeti postopka izvršbe. Zakon določa tudi omejitve.
Najbolj značilno je to, da gre za premoţenje, ki je lahko predmet izvršbe, vendar le nad
določeno mejo.
ZDavP-2 predmete davčne izvršbe kategorizira glede na to, za kakšno vrsto premoţenjske
pravice gre. Predmeti davčne izvršbe se kategorizirajo na naslednje vrste:
 denarni prejemki;
 denarna sredstva pri bankah in hranilnicah;
 denarne terjatve;
 premičnine;
 vrednostni papirji;
 nepremičnine (oziroma lastninska pravica na nepremičnini);
 deleţ dolţnika v d. o. o., d. n. o., k. d.;
 druge premoţenjske pravice (na primer: nedenarna terjatev, zastavna pravica na
nepremičnini, stvarni dolg, pravica sluţnosti) (Vasle et al., 2011).
Izterjevalec v fazi pred začetkom izvršbe opravi poizvedbe o dolţnikovem premoţenju.
Izmed več najdenih oblik delov premoţenja mora izbrati, na kateri del premoţenja bo
začel davčno izvršbo. S tem ko izterjevalec odloči o predmetu izvršbe, hkrati opredeli tudi
vrsto izvršbe oziroma vrsto sklepa o izvršbi in sredstvo izvršbe – če gre na primer za
izvršbo na premičnine, so sredstva izvršbe rubeţ, cenitev in prodaja premičnin.
Izterjevalec bo sklep o izvršbi sestavil ob upoštevanju s strani GCU pripravljenih obrazcev
sklepov. V le-teh so sredstva izvršbe opredeljena5 (Vasle et al., 2011).
Predmet davčne izvršbe je lahko vsako dolţnikovo premoţenje ali premoţenjska pravica,
če ni z zakonom izvzeta iz davčne izvršbe. Če je izvršba na določeno premoţenje ali
5

Izraz sredstvo se pojavlja v treh pomenih, ki jih je treba razlikovati. Denarna sredstva so predmet izvršbe;
sredstvo izvršbe označuje tipična izvršilna dejanja (na primer: rubeţ, cenitev, prodaja); pravno sredstvo so
vloge, s katerim upravičena oseba izpodbija posamične pravne akte.
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premoţenjsko pravico z zakonom omejena, je to premoţenje ali premoţenjska pravica
lahko predmet izvršbe v delu, ki presega zakonsko določene omejitve. Za izterjavo davka
je dovoljeno seči tudi na vse vrste posojil in predplačil, ki jih dolţnik prejme od tretjih
oseb (ZDavP-2, 144. člen).
Ta člen je pravzaprav nepotreben, saj ne opredeljuje nekega novega predmeta izvršbe.
Posojilo in predplačilo se namreč kot predmet izvršbe lahko pojavljata kot denarna
sredstva pri banki oziroma hranilnici, kot denarna terjatev ali kot premičnina.

9.2 IZVZETJA PREDMETOV IZ IZVRŠBE
Primeri, ko so posamezni predmeti izvzeti iz izvršbe:
 izvzetja denarnih prejemkov iz izvršbe (preţivnine, denarne socialne pomoči,
starševski dodatki, štipendije itd.);
 izvzetja dolţnikovih denarnih sredstev pri bankah in hranilnicah;
 premičnine, izvzete iz izvršbe na premičnine (obleke, bela tehnika, hrana,
medicinski pripomočki itd.);
 premičnine, izvzete iz izvršbe proti pravnim osebam in posameznikom, ki opravljajo
dejavnost (stroji, orodje itd.).

9.3 OMEJITVE IZVRŠBE
Na določene predmete izvršbe je dovoljeno seči, vendar le v določenem obsegu:
 omejitve izvršbe na dolţnikove denarne prejemke (plača, regres, odpravnina, ostali
dohodki in nadomestila);
 omejitve izvršbe na dolţnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah.
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10 VRSTE IZVRŠB

10.1 IZVRŠBA NA DOLŢNIKOVE DENARNE PREJEMKE, DENARNA
SREDSTVA IN NA DRUGE DENARNE TERJATVE DOLŢNIKA
(ADMINISTRATIVNA IZVRŠBA)
10.1.1 SPLOŠNO
Administrativna izvršba je urejena v II. poglavju tretjega dela ZDavP-2 (159.–175. člen).
Razlog za takšno imenovanje je v tem, da carinski organ pri teh oblikah izvršbe opravlja le
administrativna dela – izda in vroči sklep o izvršbi. Izvršilna dejanja, ki jih dejansko
opravljajo dolţnikovi dolţniki, so prav tako administrativna, kajti denarna sredstva oziroma
terjatve, ki se rubijo, se ne nahajajo v fizični obliki.
Sredstvi izvršbe sta dve, in sicer rubeţ ter prenos denarnih sredstev na račun carinskega
organa.
ZDavP-2 ureja tri vrste izvršbe na dolţnikove denarne terjatve.
Tabela 1: Značilnosti izvršb ter njihova medsebojna primerjava
Vrsta
izvršbe
denarno terjatev

na

Vrsta denarne terjatve
oziroma
predmet
izvršbe

Dolţnikov dolţnik

Temelj
upniškodolţniškega razmerja

Izvršba na denarne
prejemke dolţnika

Denarni
prejemek
(plača, pokojnina …)

Izplačevalec denarnih
prejemkov
(delodajalec, ZPIZ …)

Pogodba o zaposlitvi,
odločba
ZPIZ,
pogodba o delu

Izvršba na dolţnikova
denarna sredstva pri
bankah
oziroma
hranilnicah

Denarna sredstva na
računu

Banka, hranilnica ali
drugi izvajalec storitev
plačilnega prometa

Pogodba o vodenju
transakcijskega
(denarnega) računa

Izvršba na druge
denarne
terjatve
dolţnika

Druge
terjatve

Kateri
koli
drugi
dolţnikov dolţnik

Pogodba
(prodajna,
gradbena
…),
pravnomočna sodba
(o plačilu odškodnine
…)

denarne

Vir: lasten

Naloge carinskega organa po vročitvi sklepa o izvršbi na dolţnikovo denarno terjatev so
zlasti, da:
 odloči o morebitnem ugovoru dolţnikovega dolţnika;
 preverja, ali dolţnikov dolţnik sklep o izvršbi pravilno izvršuje;
 odloča o odgovornosti dolţnikovega dolţnika za opuščeno odtegnitev in izplačilo
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(Vasle et al., 2011).
10.1.2 IZVRŠBA NA DENARNE PREJEMKE DOLŢNIKA
Med dolţnikove denarne prejemke spadajo zlasti:
 plača;
 nadomestilo plače;
 pokojnina;
 prejemki, doseţeni na podlagi pogodbe o delu (podjemne pogodbe);
 prejemki, doseţeni na podlagi delovršne pogodbe;
 prejemki, doseţeni od drugega pogodbenega prevzema opravljanja storitev in
poslov na drugi podlagi;
 drugi prejemki, vključno z nagradami in podobnimi prejemki, oziroma vsi drugi
denarni prejemki, ki štejejo za dohodek iz delovnega razmerja v skladu z 18.
členom ZDoh-2 (Vasle et al., 2011).
Sklep o izvršbi na denarne prejemke dolţnika se vroči dolţniku in delodajalcu oziroma
osebi, ki izplačuje prejemke. Sklep se vroči osebno po 87. členu oziroma 91. členu ZUP v
povezavi s 85. členom ZDavP-2.
Sklep o izvršbi pa se prav tako nanaša tudi na povečanje denarnih prejemkov, do
katerega je prišlo po vročitvi sklepa.
10.1.3 IZVRŠBA NA DOLŢNIKOVA DENARNA SREDSTVA PRI BANKAH ALI
HRANILNICAH
Sklep vroči carinski organ istočasno dolţniku in bankam oziroma hranilnicam, pri katerih
ima dolţnik denarna sredstva. Sklep se vroči osebno po 91. členu ZUP v zvezi s 85.
členom ZDavP-2.
Izvršba se opravi tako, da se s sklepom o izvršbi naloţi, da na dan prejema sklepa carinski
organ zarubi dolţnikova denarna sredstva do višine dolga, navedenega v sklepu o izvršbi,
in prenese dolţnikova denarna sredstva na predpisane račune.
Zarubijo se lahko sredstva na transakcijskih, varčevalnih in depozitnih računih – pri več
bankah ali hranilnicah.
10.1.4 IZVRŠBA NA DRUGE DENARNE TERJATVE DOLŢNIKA
Sklep o izvršbi na denarno terjatev dolţnika se vroči dolţniku in dolţnikovemu dolţniku.
Obema se vroči osebno po pravilih ZUP.

23

S sklepom o izvršbi se dolţniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolţnika do višine
njegovega davka, dolţnikovemu dolţniku pa naloţi, da zarubljeni znesek terjatve plača na
predpisane račune. Rubeţ denarnih sredstev se opravi z dnem, ko je sklep o izvršbi
vročen dolţnikovemu dolţniku (ZDavP-2, 173. člen).
Med druge denarne terjatve sodijo predvsem terjatve dolţnika do tretjih oseb, ki izhajajo
iz raznih pogodb, pravnomočnih odločb drţavnih organov oziroma sodišč in podobno.

10.2 IZVRŠBA NA PREMIČNINE
10.2.1 PREDPOSTAVKE ZA IZVRŠBO NA PREMIČNINE
Izvršba na premičnine se praviloma opravlja šele, če administrativna izvršba ni bila
uspešna. V zakonu sicer takega vrstnega reda izvršbe neposredno ne najdemo, izhaja pa
to iz splošnih načel davčne izvršbe.
V primeru nadaljevanja postopka s tem sredstvom izvršbe ostane morebitni ţe izdani
sklep o izvršbi na denarne prejemke, denarna sredstva ali druge denarne terjatve še
naprej v veljavi. Če po prejšnjih sklepih ni bilo plačil, s katerimi bi se pokrili vsaj stroški
njihove izdaje, se tudi ti stroški poskušajo izterjati iz dolţnikovih premičnin.6
Če je izvršba na premičnine uspešna in dolg v celoti poplačan, se izvršba na denarne
prejemke, denarna sredstva oziroma druge denarne terjatve dolţnika ustavi (Vasle et al.,
2011).
10.2.2 FAZE IZVRŠBE NA PREMIČNO PREMOŢENJE
Faze izvršbe na premično premoţenje so naslednje:
1. rubeţ in pridobitev zastavne pravice na zarubljenih premičninah;
2. cenitev;
3. prodaja zarubljenih premičnin.
10.2.3 SKLEP O IZVRŠBI NA PREMIČNINE
Sklep o izvršbi na premičnine izda carinski urad, ki je krajevno pristojen za vodenje
postopka izvršbe.
Poleg običajnih sestavin mora izrek sklepa o izvršbi na premičnine vsebovati splošno
opredelitev premičnih stvari, iz katerih naj se dolg izterja, in nahajališče teh stvari, ni pa
nujno, da so v sklepu te stvari natančneje označene (na primer: osnovna sredstva,

6

Treba jih je opredeliti v izreku sklepa in navesti tudi izvršilni naslov zanje.
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trgovsko blago, tehnično blago, gotovina, vrednostni papirji, umetnine ipd.) (Vasle et al.,
2011).
Če se premičnina ne nahaja na območju davčnega organa, ki je izdal sklep o izvršbi, le-ta
pošlje sklep o izvršbi davčnemu organu, na območju katerega se premičnina nahaja, da
izvrši rubeţ, cenitev in prodajo zarubljene premičnine (ZDavP-2, 176. člen).
Sklep o izvršbi vroči izterjevalec dolţniku na kraju samem. Smisel take vročitve je, da se
dolţnik ne more pripraviti na prihod izterjevalca in odstraniti vseh predmetov. Pred
vročitvijo sklepa o izvršbi izterjevalec pozove dolţnika, naj plača znesek, naveden v sklepu
o izvršbi (glavnica, obresti in dotedanje stroške izvršbe) (Vasle et al., 2011).
10.2.4 RUBEŢ
Zarubiti se smejo premičnine, ki so v lasti oziroma posesti dolţnika. Izjema seveda velja
za premičnine, ki so izvzete iz izvršbe oziroma na katere je izvršba omejena (ZDavP-2,
181. člen v zvezi s 177. in 178. členom).
Rubijo se:
 predmeti, pri katerih ni pripomb o obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala
izvršbo (na primer: lastninske pravice, zastavne pravice);
 predmeti, ki se najlaţje in najhitreje prodajo oziroma unovčijo.
Navzočnost dolţnika pri rubeţu ni nujna; rubeţ se lahko opravi tudi v njegovi
nenavzočnosti.
Glede na številna pravila in omejitve, ki jih je treba upoštevati ob rubeţu premičnin, je za
pravilno in hkrati uspešno izvedbo tega izvršilnega dejanja nujna skrbna priprava.
10.2.5 CENITEV ZARUBLJENIH PREMIČNIN
Izterjevalec hkrati z rubeţem takoj opravi cenitev zarubljenih premičnin, in sicer:
 po lastni oceni;
 s pomočjo posebnega cenilca – izvedenca, če presodi, da je to potrebno
(Vasle et al., 2011).
Cenitev zarubljenih premičnin se opravi hkrati z rubeţem, razen če le-te zaradi posebnih
lastnosti ali posebne vrednosti zarubljenih stvari ni mogoče opraviti hkrati z rubeţem.
Cenitev opravi pooblaščena uradna oseba sama, razen v primerih, ko zaradi posebnih
lastnosti zarubljene stvari ali posebnih okoliščin primera odloči, da opravi cenitev posebni
cenilec (ZDavP-2, 191. člen).
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10.2.6 HRAMBA ZARUBLJENIH STVARI
Zarubljene stvari se lahko hranijo pri:
 dolţniku;
 carinskemu organu;
 pooblaščeni pravni ali fizični osebi (Vasle et al., 2011).
Stvari se praviloma pustijo v hrambi pri dolţniku, morajo pa biti vidno označene
(štampiljka ali samolepilni trak »zarubljeno«). Dolţnik jih lahko uporablja izključno z
dovoljenjem carinskega urada. Če obstaja utemeljeni sum, da bi dolţnik zarubljene stvari
lahko odtujil ali poškodoval, jih carinski organ odvzame in hrani sam ali pa da v hrambo
pooblaščeni osebi.
10.2.7 PRODAJA ZARUBLJENIH STVARI
Zarubljene premičnine je mogoče prodati na več različnih načinov7:
 na javni draţbi;
 po dolţniku samem;
 z zbiranjem ponudb;
 z neposredno pogodbo;
 s komisijsko prodajo.
Zakon daje organu pravico, da sam izbere način prodaje, pri čemer pa mora upoštevati
najugodnejši izid, ki ga bo lahko dosegel s prodajo.
10.2.8 JAVNA DRAŢBA
Zarubljene enakovrstne premičnine, katerih vrednost je v rubeţnem zapisniku ocenjena
nad 5.000 evri, se praviloma prodajo na javni draţbi (ZDavP-2, 195. člen 1. odstavek).
Vendar lahko davčni organ v primerih, ko ocenjena vrednost zarubljene premičnine po
rubeţnem zapisniku presega 5.000 evrov, izbere tudi drugi način prodaje, če oceni, da bo
z njim dosegel ugodnejši izid kot v primeru javne draţbe (Vasle et al., 2011).
Gre za natančno predpisan postopek javne prodaje, izvede pa ga uradna oseba carinske
sluţbe (izterjevalec).
Prav tako se lahko opravi prodaja:
 neposredno po dolţniku (ZDavP-2, 200. člen);
 z zbiranjem ponudb (ZDavP-2, 201. člen);
 z neposredno pogodbo (ZDavP-2, 202. člen);
 komisijska prodaja (ZDavP-2, 203. člen).
7

ZDavP-2, 193. člen.
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10.3 IZVRŠBA NA DOLŢNIKOVO NEPREMIČNO PREMOŢENJE, DELEŢ V
DRUŢBI IN PREMOŢENJSKE PRAVICE
Izvršba na dolţnikove nepremičnine, deleţ v druţbi in njegove premoţenjske pravice je
skrajno sredstvo, ki se lahko opravi le v primeru:
 če dolga ni bilo mogoče izterjati iz dolţnikovih prejemkov, sredstev na računih,
terjatev ali njegovega premičnega premoţenja;
 če tako določa zakon (ZDavP-2, 208. člen).
Pogoj je torej ugotovitev, da je bila upravna izvršba neuspešna (na primer: zapisnik o
neuspešnem rubeţu, negativni rezultati poizvedb o premoţenju …).
Za opravo te izvršbe je pristojno sodišče.
Carinski urad nato v sodelovanju s Sektorjem za splošne in pravne zadeve, ki sodi pod
Generalni carinski urad, pošlje predlog za izvršbo, opremljen z dvema overjenima
kopijama izvršilnega naslova, v nadaljnji postopek sodišču (Vasle et al., 2011).

10.4 IZVRŠBA NA VREDNOSTNE PAPIRJE
Vrednostni papir je pisna listina ali pa druga premična stvar, na katero se lahko pravica
zapiše. S to pisno listino se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost
njenemu zakonitemu imetniku.
Najbolj pogosti tipi vrednostnih papirjev so:
 menica;
 ček;
 obveznica;
 delnica;
 enota kolektivnega naloţbenega podjema;
 skladiščnica;
 nakladnica ali konosament (Vasle et al., 2011).
Za rubeţ in prodajo vrednostnih papirjev se smiselno uporablja III. poglavje tega dela
zakona o rubeţu ter prodaji premičnin, če ni s tem poglavjem določeno drugače (ZDavP2, 209. člen).
Posebnosti glede rubeţa in prodaje vrednostnih papirjev ureja zakon ločeno za
materializirane ter nematerializirane vrednostne papirje (Vasle et al., 2011). Razlika je v
nosilcu, na katerem je zapisana pravica izdajatelja (pri materializiranih je pravica zapisana
na listini, pri nematerializiranih pa na elektronskem nosilcu – centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev).
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11 E-IZVRŠBA

V skladu z določbami ZDavP-2 morajo predlagatelji od 1. 1. 2012 predloge za izvršbo
oddajati v elektronski obliki, zato je bila za te namene ustvarjena aplikacija eIzvršbe tudi
na spletnih straneh CURS. Omogoča oddajanje predlogov za izvršbo, umike in preklice,
spremljanje celotnega poteka postopka izvršbe ter obveščanje o zaključku postopka. Tudi
dolţniki lahko uporabljajo to aplikacijo; omogoča jim vpogled in izračun stanja dolga na
posamezni dan.
Pogoj za začetek poslovanja v tej aplikaciji je sklenitev dveh dogovorov med CURS in
predlagateljem:
 dogovor o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe;
 dogovor o uporabi informacijskega sistema za elektronsko poslovanje CURS.
Na spletni strani CURS obveščajo, da bo aplikacija začela delovati z zamudo in da bodo
predlagatelji o začetku delovanja obveščeni na njihovih spletnih straneh – predvidoma v
januarju 2012 (povzeto iz: Vrhovno sodišče RS, 2011; Carinska uprava RS, 2011).
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12 ZAVAROVANJE IZPOLNITVE IN PLAČILA DOLGA

Carinski organ lahko za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti:
 od zavezanca za davek zahteva predloţitev ustreznega instrumenta zavarovanja;
 zavezancu omeji ali prepove razpolaganje z določenim premoţenjem – začasni
sklep za zavarovanje (Vasle et al., 2011).

12.1 INSTRUMENTI ZAVAROVANJA
Instrumenti zavarovanja iz 1. točke prvega odstavka 114. člena ZDavP-2 so:
1. bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta
prizna davčni organ;
2. garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna
davčni organ;
3. cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna
davčni organ;
4. avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
5. gotovinski polog (ZDavP-2, 117. člen).
Po 2. točki 117. člena ZDavP-2 lahko davčni organ na zahtevo zavezanca za davek
sprejme tudi druge instrumente zavarovanja (torej zavezanec za davek prosto izbere
instrument zavarovanja), carinski organ pa lahko predlagani instrument zavrne, če meni,
da z navedeno obliko ne bo na zanesljiv način zagotovljena izpolnitev oziroma plačilo
davčne obveznosti.

12.2 ZAČASNI SKLEP ZA ZAVAROVANJE (ZDAVP-2, 111. IN 119. ČLEN)
Z izdajo tega sklepa se dolţniku onemogoči, da bi razpolagal s svojim premoţenjem na
škodo davčnega organa, ki je (prihodnji) upnik. To sredstvo zavarovanja lahko davčni
organ uporabi le v primeru, ko na podlagi podatkov utemeljeno pričakuje, da bo dolţnik
oziroma zavezanec bistveno oteţil ali pa celo onemogočil plačilo dolga. Z izdajo začasnega
sklepa davčni organ po 111. členu ZDavP-2 zavaruje uspešnost prihodnje izvršbe še pred
izdajo izvršilnega naslova ali v primeru, ko izvršilni naslov ţe obstaja, pa je dolţniku
odobril odlog ali obročno plačilo (in torej dejansko še ni začeta izvršba) (Vasle et al.,
2011).
Z začasnim sklepom za zavarovanje lahko carinski organ:
1. naloţi banki oziroma hranilnici, pri kateri ima zavezanec za davek denarna
sredstva, da zavezancu ne izplača denarnih sredstev, zavezancu pa prepove
razpolaganje s temi sredstvi, pri čemer se smiselno upoštevajo omejitve iz 166.
člena ZDavP-2;

29

2. dolţniku zavezanca za davek prepove izplačilo terjatve, ki jo ima zavezanec do
njega, oziroma vrnitev stvari zavezancu, zavezancu za davek pa prepove, da
sprejme poplačilo terjatve oziroma vračilo stvari;
3. zavezancu za davek prepove razpolaganje z njegovimi:
o premičninami, pri čemer se smiselno upoštevata 177. in 178. člen ZDavP-2;
o nepremičninami oziroma deleţi v druţbah (Vasle et al., 2011).

12.3 ZAVAROVANJE PLAČILA V POSTOPKU IZVRŠBE
Po dolţnikih, ki so lastniki nepremičnin ali deleţa v druţbi, lahko davčni organ predlaga
zavarovanje plačila obveznosti z vknjiţbo zastavne pravice na dolţnikovih nepremičninah
(hipoteka) oziroma na poslovnem deleţu v druţbi.
Namen te oblike zavarovanja je, da carinski organ terjatev poskuša izterjati v postopku
davčne izvršbe, hkrati pa je ţe varovan njegov vrstni red v morebitni poznejši izvršbi na
nepremičnine ali deleţ druţbenika nasproti drugim upnikom. Poleg tega je dolţniku
onemogočeno, da bi zastavljeno nepremičnino oziroma poslovni deleţ odsvojil.
To zavarovanje je mogoče predlagati takoj po nastopu izvršljivosti izvršilnega naslova,
lahko pa tudi potem, ko je izvršba ţe v teku.
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13 POROŠTVO

Dolţniki se večkrat poskušajo izogniti plačilu dolga tako, da svoje premoţenje podarijo
oţjemu druţinskemu članu. To situacijo obravnava prvi odstavek 148. člena ZDavP-2, ki
določa, da v primeru, ko carinski organ dolga ne more izterjati iz premoţenja dolţnika –
fizične osebe, lahko dolg izterja od njegovih oţjih druţinskih članov.
Med oţje druţinske člane sodijo: zakonec dolţnika, oseba, s katero dolţnik ţivi v
zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci,
posvojenci, vnuki in starši oziroma posvojitelji dolţnika.
Poroki odgovarjajo z vsem svojim premoţenjem, vendar le do višine dobljene vrednosti.
To dejansko pomeni, da z izvršbo ni treba nujno poseči na tisto stvar (ali pravico), ki jo je
oţji druţinski član dobil od dolţnika, je pa treba upoštevati vrednost dobljenega
premoţenja (ne more se poseči po drugi stvari, ki bi bila več vredna od prejete) in tudi
omejitve, ki sicer veljajo v izvršbi za dolţnika.
Prav tako se dolţniki izogibajo plačilu davčne obveznosti tako, da svoje premoţenje
odtujijo tretjim osebam. Take primere ureja drugi odstavek 148. člena ZDavP-2, po
katerem lahko v primeru, ko je dolţnik, z namenom, da bi se izognil plačilu dolga,
premoţenje odtujil komu drugemu (in ne oţjim druţinskim članom), carinski organ tak
pravni posel izpodbija pred sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja8
(Vasle et al., 2011).

8

Zakon carinskega organa ne zavezuje, da bi moral tak pravni posel v vseh primerih izpodbijati pred
sodiščem, ampak mu daje moţnost, da sam oceni, ali je izpodbijanje smiselno.
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14 PORAVNANJE OBVEZNOSTI (VRSTNI RED PLAČILA)

V praksi lahko nastopijo primeri, ko posamezen dolţnik dolguje več različnih vrst davka
(na primer: carinski dolg in trošarino) ali pa isto vrsto davka po več izvršilnih naslovih (na
primer: trošarino po dveh odločbah). Pogosto pa bo dolţnik dolgoval na podlagi istega
izvršilnega naslova davek (glavnico) in pripadajoče dajatve (zamudne obresti, stroški
postopka).
Zgodi se lahko, da dolţnik v nekem trenutku plača oziroma da carinski organ izterja
znesek, ki ne zadostuje za plačilo vseh dolgovanih davkov. Pojavi se vprašanje, kateri
davek je s tem zneskom plačan oziroma delno plačan. ZDavP-2 posebej ureja vrstni red
zapiranja dolţnikovih davčnih obveznosti, pri čemer razlikuje dva poloţaja:
1. dolţnik plača znesek sam;
2. znesek v davčni izvršbi izterja carinski organ (Vasle et al., 2011).
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15 USTAVITEV IZVRBŠE

Postopek davčne izvršbe carinski organ ustavi po uradni dolţnosti ali na zahtevo dolţnika,
in to delno ali v celoti.
Ustavitev oziroma delna ustavitev postopka je moţna le v primerih, ki so določeni z
zakonom:
 če je dolg plačan;
 če davčna izvršba ni dovoljena;
 če se davčna izvršba opravi proti komu, ki ni dolţnik, porok ali garant;
 če je predlagatelj izvršbe, v primerih, ko je carinski organ pristojen za izterjavo
drugih obveznosti, ali organ drţave prosilke umaknil zahtevo za izvršbo;
 če je pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov ali
razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti;
 če je pravica do izterjave zastarala;
 če dolg, ki se izterjuje, ugasne na drugi način (na primer: dolţnik umre, dolga pa
ni mogoče prenesti na dediče oziroma ga izterjati od njih).
Izvršba se ustavi s sklepom, s katerim carinski organ odloči tudi o odpravi ali razveljavitvi
ţe izvršenih dejanj v postopku izvršbe. Med odpravo ali razveljavitvijo ţe izvršenih dejanj
se bo carinski organ odločil glede na razlog ustavitve, upoštevaje učinek odprave ali
razveljavitve (Vasle et al., 2011).
Odprava učinkuje za nazaj in vzpostavlja pravno stanje, ki je obstajalo pred izdajo akta
oziroma pred odpravo izvršilnih dejanj, ki se odpravljajo.
Razveljavitev učinkuje za naprej, kar pomeni, da tiste pravne posledice akta oziroma
dejanja, ki so nastale do izdaje sklepa o razveljavitvi, ostanejo v veljavi, nove pa ne
morejo nastati.
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16 ODLOG, ZADRŢANJE, PREKINITEV IZVRŠBE

Odlog in zadrţanje izvršbe sta pravna instituta. Obravnavata se skupaj, ker oba
povzročita, da izvršba ne teče. Glavna razlika med odlogom in zadrţanjem je v tem, da se
odloţi izvršba, ki še ni bila začeta.9, 10

16.1 POSEBNOSTI O ODLOGU V CARINSKIH ZADEVAH
V carinskih zadevah je koncept nekoliko drugačen. Tisto, kar je po Carinskem zakoniku
Skupnosti (v nadaljevanju: CZS) odlog plačila, je v nacionalnem pravu paricijski rok. Odlog
plačila namreč po CZS odlaga izvršljivost. Odlog izvršbe ureja 244. člen CZS, do katerega
lahko pride pred začetkom izvršbe ali po začetku izvršbe, če je vloţena pritoţba zoper
odmerno odločbo in so izpolnjene tudi druge predpostavke. V carinskih zadevah se ne
uporabljajo določbe ZDavP-2 o odlogu plačila in o odlogu izvršbe zaradi vloţitve pravnega
sredstva zoper odmerno odločbo (87. člen ZDavP-2), uporabljajo pa se odločbe o
obročnem plačilu davka in o odlogu izvršbe zaradi odobritve obročnega plačila ter zaradi
vloţitve pravnega sredstva zoper sklep o izvršbi (Vasle et al., 2011).

16.2 ODLOG IZVRŠBE PO ZDAVP-2
Začetek davčne izvršbe se v skladu s 154. členom ZDavP-2 šteje za odloţenega, če je
carinski ali drugi pristojni organ v skladu z ZDavP-2, zakonom o obdavčenju ali drugim
zakonom pred začetkom davčne izvršbe dolţniku odobril:
 odlog plačila;
 obročno plačilo dolga.
Gre za negativno procesno predpostavko, zaradi katere izvršbe ni dopustno začeti (Vasle
et al., 2011).

16.3 ZADRŢANJE IZVRŠBE PO ZDAVP-2
V zakonsko določenih primerih carinski organ s sklepom zadrţi ţe začeto izvršbo.
Zakonske razloge za zadrţanje izvršbe delimo v tri vsebinske sklope:
1. carinski organ zadrţi ţe začeto izvršbo, če je dolţniku v skladu z ZDavP-2, zakonom o
obdavčenju ali drugim zakonom odobren odlog plačila ali obročno plačilo davka. V tem
primeru se izvršba zadrţi za čas odloga oziroma obročnega plačevanja;
2. carinski organ zadrţi ţe začeto izvršbo tudi v primeru:
 ko ocenjuje, da bo pritoţbi zoper sklep o izvršbi mogoče ugoditi (ZDavP-2, 157.
člen);
 vloţenega ugovora tretjega, ki zatrjuje, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki
9

Ni še bil izdan sklep o izvršbi, zadrţi pa izvršba, ki je ţe v teku.
Pred tem je ţe bil izdan in strankam vročen sklep o izvršbi.
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preprečuje izvršbo (158. člen ZDavP-2).
V teh primerih se izvršba zadrţi do vročitve sklepa oziroma odločbe o pritoţbi ali ugovoru;
3. carinski organ zadrţi izvršbo tudi v primeru, če se izpodbija akt, ki dovoljuje izvršbo iz
240. člena ZDavP-2 (odločba tujega organa), če ima pritoţba v tujini suspenzivni
učinek. V tem primeru se izvršba zadrţi do odločitve o zadevi.
Sklep o zadrţanju postopka izvršbe je ugotovitveni, saj carinski organ z njim le ugotovi, da
je zadrţanje nastopilo z dnem, ko so se zanj stekli zakonski pogoji. Izjemo od tega
predstavlja 157. člen ZDavP-2, ko carinski organ ocenjuje, da bo pritoţbi zoper sklep o
davčni izvršbi mogoče ugoditi) (Vasle et al., 2011).
Zadrţanje ţe začete izvršbe na posamezna ţe opravljena dejanja ne vpliva, razen na
rubeţ11.
Če dolţnik po poteku roka, za katerega mu je bil dovoljen odlog oziroma obročno plačilo,
tega ne plača, se izvršba nadaljuje na podlagi obstoječega sklepa o izvršbi (Vasle et al.,
2011).

16.4 PREKINITEV IZVRŠBE PO ZUP
A. Postopek se prekine s sklepom:
1. če stranka umre in pravica ali obveznost oziroma pravna korist, ki se uveljavlja v
postopku, lahko preide na pravne naslednike – organ v takem primeru obvesti
morebitne pravne naslednike o moţnosti vstopa v postopek in jim vroči sklep;
2. če stranka izgubi poslovno sposobnost, pa v postopku nima pooblaščenca in se ji ne
postavi začasnega zastopnika – organ v tem primeru vroči sklep o prekinitvi postopka
skrbstvenemu organu;
3. če zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno sposobnost, stranka pa nima
pooblaščenca ali zakonitega zastopnika in se ji tudi ne postavi začasnega zastopnika –
organ v tem primeru vroči sklep o prekinitvi postopka skrbstvenemu organu, v primeru
pravnih oseb pa se o tem obvesti organ za imenovanje zakonitega zastopnika;
4. če so za stranko nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka – sklep se
vroči stečajnemu dolţniku;
5. če organ sklene, da ne bo sam reševal predhodnega vprašanja oziroma ga po zakonu
ne more reševati (ZUP, 153. člen, 1. točka).
B.
1. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne ustavi postopka, vendar pa organ, ki je
pristojen za odločitev o njem, lahko začasno prekine postopek, dokler ne postane
sklep o predlogu dokončen.
2. Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se postopek vrne v tisto stanje, v katerem je bil
11

Rubeţ dolţnikovih denarnih prejemkov in rubeţ dolţnikovih denarnih sredstev pri bankah ali hranilnicah.
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pred zamudo, in se odpravijo vse odločbe ter sklepi, ki jih je organ izdal zaradi
zamude (ZUP, 108. člen).
Prekinitev predstavlja začasni zastoj postopka izvršbe. Dokler prekinitev traja, se izvršilna
dejanja ne opravljajo, v veljavi pa ostanejo do takrat opravljena izvršilna dejanja. Po
prenehanju prekinitve se izvršba praviloma nadaljuje. Če carinski organ prekine postopek,
o tem izda ugotovitveni sklep. To pomeni, da organ ugotovi, da prekinitev traja od
dejanskega nastopa zakonskega razloga za prekinitev do takrat, ko bo zakonski razlog
prekinitve prenehal (Vasle et al., 2011).
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17 PRAVNA SREDSTVA V POSTOPKU IZVRŠBE

17.1 SPLOŠNO
Pravno sredstvo je predvidena moţnost, ki omogoča nezadovoljni stranki postopka, da
izpodbija odločitev upravnega organa, s katero je ta odločil o njenih pravicah, obveznostih
ali pravnih koristih.
ZDavP-2 vsebuje posebna pravila o rednih pravnih sredstvih v postopku davčne izvršbe, s
tem pa izključuje splošno ureditev v ZDavP-2 (86. in 87. člen), delno pa tudi ureditev v
ZUP (Vasle et al., 2011).
Zoper







sklep o izvršbi so po ZDavP-2 moţna naslednja redna pravna sredstva:
pritoţba dolţnika zoper sklep o izvršbi (157. člen);
ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi (158. člen);
ugovor delodajalca oziroma izplačevalca (164. člen);
ugovor banke oziroma hranilnice (169. člen);
ugovor dolţnikovega dolţnika (174. člen);
ugovor dolţnika, da so zarubljene premičnine last tretje osebe (182. člen).

17.2 PRITOŢBA DOLŢNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI
Zoper sklep o izvršbi je dovoljena pritoţba, ki jo lahko dolţnik vloţi v roku osmih dni od
vročitve sklepa o izvršbi pri carinskem uradu, ki je izdal sklep.
S pritoţbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova.
Vloţena pritoţba ne odloţi začete davčne izvršbe, vendar carinski organ začeto izvršbo
zadrţi do vročitve sklepa oziroma odločbe pritoţbenega organa o pritoţbi, če oceni, da bi
bilo pritoţbi mogoče ugoditi. O tem odloči s sklepom.
Če pritoţba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vloţila neupravičena oseba, jo carinski
urad zavrţe s sklepom, ne da bi se spuščal v presojo o njeni utemeljenosti. Zoper
navedeni sklep ima dolţnik pravico do pritoţbe v roku osmih dni od dneva vročitve sklepa
(240. člen ZUP). Če carinski urad spozna, da je pritoţba v celoti utemeljena, reši zadevo
drugače in z novim sklepom nadomesti izpodbijani sklep (ZUP, 242. člen).
Pritoţbeni organ je Ministrstvo za finance, in sicer Sektor za upravni postopek na drugi
stopnji s področja carinskih in upravnih zadev (Vasle et al., 2011).
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17.3 UGOVOR TRETJEGA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI
Ugovor tretjega je pravno sredstvo, ki ga lahko do konca davčne izvršbe vloţi proti sklepu
o izvršbi vsak tretji, ki izkaţe za verjetno, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki
preprečuje izvršbo na ta predmet. Ugovor se vloţi pri carinskem uradu, ki je izdal sklep o
izvršbi. Slednji tudi odloči o ugovoru. Ugovor tretjega zadrţi izvršbo do odločitve
carinskega urada o ugovoru (Vasle et al., 2011).

17.4 UGOVOR DOLŢNIKA, DA SO ZARUBLJENE PREMIČNINE LAST
TRETJE OSEBE
144. člen ZDavP-2 določa, da je predmet davčne izvršbe vsako dolţnikovo premoţenje ali
premoţenjska pravica, če ni z zakonom izvzeta iz davčne izvršbe. V 181. členu ZDavP-2 pa
je določeno, da sme carinski organ zarubiti premične stvari, ki so v lasti oziroma posesti
dolţnika.
Če izterjevalec na podlagi določenih okoliščin ve, da stvar, ki je v posesti dolţnika, ni
njegova, je ne rubi. Sicer pa se lastništvo zarubljenih premičnin ugotavlja, če so vloţena
pravna sredstva. Pravi lastnik ima na voljo ţe obravnavani ugovor tretjega zoper sklep o
izvršbi, ki ga ima na voljo vse do konca davčne izvršbe na to premičnino. Prav tako pa je
tudi ugovor dolţnika, da so zarubljene premičnine last tretje osebe, namenjen varstvu
premoţenja tretjega (Vasle et al., 2011).

17.5 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
Izredna pravna sredstva so tista sredstva, ki se v upravnem postopku lahko vloţijo zoper
dokončno ali pravnomočno odločbo ali sklep.
Postopek odločanja o izrednih pravnih sredstvih lahko teče istočasno z upravnim sporom.
Če stranka torej vloţi na Upravno sodišče RS toţbo, s katero začne upravni spor, to ne
izključuje njene pravice, da vloţi tudi izredno pravno sredstvo.
ZDavP-2 izrednih pravnih sredstev, ki bi jih bilo mogoče vloţiti zoper pravne akte, izdane v
davčnem postopku, ne ureja. To pa ne pomeni, da v davčnem postopku in postopku
davčne izvršbe izrednih pravnih sredstev ni mogoče vloţiti. V zvezi z izrednimi pravnimi
sredstvi v postopku davčne izvršbe pride v poštev uporaba ZUP (členi od 260 do 281)
(Vasle et al., 2011).
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18 IZPODBOJNA TOŢBA12

Če je dolţnik z namenom, da bi se izognil plačilu davka, odtujil premoţenje v letu oziroma
po letu, v katerem je davčna obveznost nastala, se tak pravni posel lahko izpodbija pred
sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja (ZDavP-2, 2. odstavek).
Izpodbojna toţba se lahko uporabi tudi, če je dolţnik razpolagal v korist oţjih druţinskih
članov.
Carinski urad o pravnem poslu odtujitve zbere čim več dokazov in ugotovi okoliščine, ki
kaţejo neenakovrednost obveznosti oziroma razpolaganj strank.
Prav tako se mora dokazati, da je bil tretji osebi dolţnikov namen oškodovanja upnikov
znan ali da bi ji moral biti znan, če je bilo razpolaganje odplačno.
Carinski urad nato odstopi zbrane dokaze Generalnemu carinskemu uradu, ki predlaga
Drţavnemu pravobranilstvu RS vloţitev toţbe in sodeluje z njim v sodnem postopku (Vasle
et al., 2011).

12

Actio Pauliana.
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19 ODPIS DOLGA

Dolgovano davčno obveznost je mogoče delno oziroma v celoti odpisati v naslednjih
primerih, določenih z zakonom:
 zaradi ogroţenosti preţivljanja (101. člen ZDavP-2);
 zaradi višine neplačanega dolga (105. člen ZDavP-2);
 pri stečajih in prisilnih poravnavah (106. člen ZDavP-2);
 v drugih primerih (107. člen ZDavP-2):
o dolţnik/fizična oseba umre in ne zapusti nobenega premoţenja;
o dolţnik/pravna oseba (druţba) je izbrisana iz sodnega registra;
o zastaranje;
o v primerih, ko carinski organ odloči o neizterljivosti.
Neplačan davek se (deloma ali v celoti) odpiše s sklepom o odpisu dolga, v obrazloţitvi
katerega se navede razlog za odpis. V primeru, da je bil zoper dolţnika uveden postopek
izvršbe, se izvršba s sklepom ustavi.13
Sklep o odpisu dolga izda oddelek za nadzor v sodelovanju s sluţbo za splošne in finančne
zadeve ter oddelkom za trošarine.
Sklep o odpisu se izda na podlagi 12. točke 12. člena ZCS-1. V primeru, da se odpisuje
dolg, ki izhaja iz več izvršilnih naslovov, se izda en sklep za celotno terjatev zoper
posameznega dolţnika. Sklep o odpisu mora vsebovati:
 uvod;
 izrek;
 obrazloţitev;
 pravni pouk (le pri sklepih, ki se vročijo dolţniku).
V izreku se navedejo izvršilni naslov, datum izvršljivosti, v stečajnih zadevah in zadevah
prisilne poravnave višina celotnega dolga in višina dolga, ki se odpisuje (ločeno glavnica in
zakonite zamudne obresti za vsak izvršilni naslov posebej). V primeru, da se odpisuje dolg
po več izvršilnih naslovih, se lahko v izreku na prej navedeni način navede vse, ali pa se v
izreku sklicuje na seznam izvršilnih naslovov, ki je priloga in sestavni del sklepa, v izreku
pa se vedno navede seštevek oziroma celotna terjatev do posameznega dolţnika.
V obrazloţitvi je treba navesti, kakšne ukrepe je carinski organ izvedel v smeri izvršbe, še
preden je nastal razlog za njeno neizterljivost, in sicer:
 kdaj je bil izdan sklep o izvršbi;
 kdaj so bile izvedene poizvedbe o premoţenju in rezultat poizvedb;
 kdaj je bil izveden neuspešen rubeţ itd.;
13

V tem primeru lahko carinski urad z enim sklepom ustavi postopek izvršbe in odpiše terjatev, lahko pa izda
dva ločena sklepa – enega o ustavitvi izvršbe in drugega o odpisu dolga.
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kdaj je bila terjatev prijavljena v stečajni postopek;
v kakšnem sorazmernem znesku je bila terjatev plačana po končanem stečajnem
postopku ali prisilni poravnavi …

Pravni pouk je treba navesti le v primeru, ko carinski urad z istim sklepom ustavi postopek
izvršbe in odpiše terjatev ter se sklep vroči dolţniku. Lahko pa se izdata dva ločena
sklepa – sklep o ustavitvi izvršbe, ki se vroči dolţniku, in sklep o odpisu dolga, ki se
dolţniku ne vroči, ker je interne narave (zato pravni pouk ni potreben). Kadar izvršba
sploh še ni bila začeta (na primer: zoper dolţnika je bil prej začet stečajni postopek), je
sklep o odpisu terjatve prav tako internega značaja in se dolţniku ne vroči, zato tudi v
tem primeru pravni pouk ni potreben. Edini sklep o odpisu dolga, ki se v vsakem primeru
vroči dolţniku, je sklep o odpisu iz razloga ogroţenosti preţivljanja (po 101. členu ZDavP2). V tem primeru gre za meritorno odločanje carinskega organa, zato mora biti v takem
sklepu tudi obrazloţitev in pravni pouk.
Sklep o odpisu izda carinski urad po uradni dolţnosti, ko so za to izpolnjeni zakonski
pogoji, razen v primeru odpisa iz razloga ogroţenosti preţivljanja po 101. členu ZDavP-2,
ko odloča na predlog dolţnika.
Morebiten zahtevek dolţnika, da naj se izvršba ustavi, dolg pa odpiše, ker je nastopilo
zastaranje, carinski urad obravnava kot pobudo za odločanje o ustavitvi izvršbe po uradni
dolţnosti. V primeru, da je nastopilo zastaranje, se torej sklep o ustavitvi izvršbe in sklep
o odpisu izdata po uradni dolţnosti. Če pogoji za zastaranje še niso izpolnjeni, pa carinski
urad zahtevo dolţnika zavrţe z obrazloţitvijo, da se izvršba vodi po uradni dolţnosti, zato
organ tudi na zastaranje pazi po uradni dolţnosti, ki v konkretnem primeru ni nastopilo
(Vasle et al., 2011).
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20 STROŠKI POSTOPKA IZVRŠBE

Vprašanje stroškov davčne izvršbe ureja 152. člen ZDavP-2. V skladu s tem členom
dolţnik plača vse stroške izvršbe, razen kadar se izkaţe, da izvršba ni bila upravičena. V
tem primeru nosi stroške carinski organ, ki je izdal sklep o izvršbi, in mu jih mora povrniti
po uradni dolţnosti v 30 dneh od dneva, ko je ugotovil, da izvršba ni bila upravičena. Prav
tako je carinski organ dolţan povrniti tudi stroške, ki jih je na primer dolţniku zaračunala
banka za izvršitev sklepa o izvršbi. Ker o teh stroških carinski organ ne vodi evidence,
mora zahtevo s priloţenimi dokazili o višini stroškov v tem primeru vloţiti dolţnik sam.
V primeru, ko carinski organ opravlja izvršbo nedavčnih obveznosti, nosi stroške
neupravičene izvršbe predlagatelj izvršbe.
Višino in način obračunavanja stroškov v zvezi z izvršbo določa Pravilnik o izvajanju
zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v enajstem poglavju. Pravilnik določa stroške
izdaje sklepa, stroške za pot izterjevalca, stroške prevoza, hrambe blaga, cenitve in
prodaje zarubljenega blaga.
Strošek izdaje sklepa o izvršbi praviloma znaša 20,86 evra. Izjema je izvršba na
dolţnikove premičnine, kjer izdaja sklepa o izvršbi znaša 62,59 evra. Za vsako pot
izterjevalca se obračunajo stroški v višini 31,20 evra.
Stroški se obračunajo v sklepu o izvršbi. Če pa po končanem postopku nastane razlika v
višini med obračunanimi in dejansko nastalimi stroški, se ta dolţniku zaračuna oziroma
vrne na podlagi posebnega sklepa, ki ga izda carinski organ na podlagi 2. odstavka 72.
člena ZDavP-2. Pri tem je treba upoštevati tudi splošna pravila ZUP, in sicer da se s
posebnim sklepom lahko odloča o stroških postopka le, če je v aktu, s katerim se odloča o
stroških postopka le, če je v aktu, s katerim se odloča o glavni stvari, klavzula, da bo o
stroških izdan poseben sklep.
Do razlike med obračunanimi in dejansko nastalimi stroški pride v postopku izvršbe na
nepremičnine, saj pri izdaji sklepa o izvršbi ni mogoče predvideti vseh stroškov, ki lahko
nastanejo, niti njihovega natančnega zneska (Vasle et al., 2011).
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21 VRAČILO IZTERJANEGA DOLGA

Če je bila izvršba opravljena neutemeljeno, brez pravne podlage oziroma je ta kasneje
odpadla14, je treba izterjani dolg dolţniku vrniti ob upoštevanju določb od 98. do 100.
člena ZDavP-2 (Vasle et al., 2011).

14

Na primer: izvršilni naslov je pozneje odpravljen ali spremenjen v postopku na podlagi pravnega sredstva.
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22 PRAVNO NASLEDSTVO

Izvršba se praviloma opravi proti nekomu, ki je v izvršilnem naslovu označen kot dolţnik,
mogoča pa je tudi proti njegovim pravnim naslednikom. Pravno nasledstvo je lahko
univerzalno ali singularno. Za univerzalno nasledstvo gre v primeru dedovanja pri fizičnih
osebah in v primeru statusnih sprememb pravne osebe. Dokazuje se s sklepom o
dedovanju (pri fizičnih osebah) oziroma izpisom iz sodnega registra (pri pravnih osebah).
Za singularno nasledstvo gre v primeru prevzema dolga in se dokazuje z overjeno
zasebno ali javno listino ali pravnomočno sodbo, izdano v pravdnem postopku. V sklepu o
izvršbi je treba pravno nasledstvo obrazloţiti. Do pravnega nasledstva lahko pride tudi
med postopkom izvršbe. V primeru, da carinski organ na podlagi zbrane dokumentacije
(na primer: smrtovnice, podatkov o tem, da dolţnik oziroma njegov pravni naslednik nima
premičnega oziroma nepremičnega premoţenja, sklepa o dedovanju, objave v Uradnem
listu RS ipd.) ugotovi, da dolga tudi na ta način ni mogoče izterjati, o tem sestavi zapisnik
oziroma uradni zaznamek (Vasle et al., 2011).
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23 MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH MED
ČLANICAMI EU

ZDavP-2 v četrtem delu ureja mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah. Za CURS je
pomembno le prvo poglavje četrtega dela, ki ureja medsebojno upravno pomoč med
pristojnimi organi drţav članic EU pri pobiranju dajatev, na katere se to poglavje nanaša
in katerih obveznost za plačilo je nastala v drugi drţavi članici.
Medsebojna upravna pomoč pa je urejena tudi v Uredbi Komisije (ES). Omenjena uredba
se uporablja neposredno.
Določbe ZDavP-2 in Uredbe Komisije se uporabljajo, ko je obveznost za plačilo nastala pri
nas, dolţnik pa ima premoţenje oziroma stalno prebivališče ali sedeţ v drugi drţavi članici
EU. V teh primerih je RS drţava prosilka, CURS pa organ drţave prosilke. Lahko pa
obveznost za plačilo dajatve nastane v drugi drţavi članici, a ima zavezanec za plačilo
premoţenje oziroma sedeţ ali stalno prebivališče v RS. Tedaj nastopa RS kot zaprošena
drţava, CURS pa kot pristojni organ zaprošene drţave (Vasle et al., 2011).

Zaprosilo za medsebojno upravno pomoč se lahko nanaša na:
 pridobitev podatkov, ki so potrebni za odmero davčne obveznosti dolţnika;
 vročitev dokumentov, povezanih z davčno obveznostjo dolţnika;
 izterjavo davčne obveznosti;
 zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti.
Carinski organ nudi oziroma zaprosi za upravno pomoč v zvezi z naslednjimi davki:
 uvozne in izvozne dajatve;
 posebne uvozne in druge dajatve za sladkor;
 trošarine;
 obresti, upravne kazni, globe in stroški, povezani z gornjimi terjatvami.
Vse stroške, ki jih ima carinski organ oziroma pristojni organ v zvezi s postopkom izvršbe
po zaprosilu na mednarodno upravno pomoč, krije dolţnik. Pri tem se smiselno uporabi
152. člen ZDavP-2. Plačani stroški pripadajo zaprošeni drţavi (219. člen ZDavP-2). V
primeru večjih stroškov se lahko carinski organ in organ drţave prosilke dogovorita tudi o
drugačnem kritju stroškov.
Predmet zaprosila za pridobitev podatkov so podatki, ki so potrebni za izvršbo davščin.
Gre torej za podatke o premoţenju dolţnika. Pri pridobivanju podatkov ima organ
zaprošene drţave vsa pooblastila, ki jih ima v skladu z nacionalno zakonodajo v
enakovrstnih postopkih.
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Organ zaprošene drţave je dolţan naslovniku vročiti akte, odločbe, vključno s sodnimi
akti, ki se nanašajo na davščino oziroma njeno izterjavo. Gre zlasti za vročanje odločb o
odmeri davščin.
Na podlagi zaprosila za zavarovanje pristojen organ zaprošene drţave zavaruje plačilo
davčne obveznosti v skladu s pravili ZDavP-2 o zavarovanju.
Glede vrstnega reda poplačila, odloga, obročnega plačila, zamudnih obresti in zastaranja
se uporabljajo enaki predpisi kot pri nacionalnih davkih.
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24 NALOGE CURS

A. Naloge sluţbe so:
1. opravljanje carinskega, trošarinskega in okoljskega davčnega nadzora ter carinjenje
blaga;
2. opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja
obveznosti, določenih s carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi, za nadzor nad
izvajanjem katerih je pristojna sluţba;
3. preprečevanje in odkrivanje prekrškov in drugih kaznivih ravnanj, določenih v
predpisih, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna sluţba, ter vodenje postopka
za prekrške;
4. opravljanje nadzora nad prijavo vnosa in iznosa domačih ter tujih plačilnih sredstev;
5. kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi
interesov varnosti, varovanja zdravja in ţivljenja ljudi, ţivali ter rastlin, varstva okolja,
varovanja kulturne dediščine ali varstva intelektualne lastnine;
6. kontrola prehajanja oseb čez drţavno mejo na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada RS;
7. pobiranje uvoznih in izvoznih dajatev, drugih dajatev, ki se pobirajo ob uvozu in
izvozu, trošarin, proizvodnih dajatev za sladkor, okoljskih in drugih dajatev, za
pobiranje katerih je pristojna sluţba (v nadaljevanju: dajatve);
8. izvajanje postopkov davčne izvršbe dajatev in denarnih terjatev drţave in
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek, zakonom, ki ureja prekrške (razen terjatev, ki jih izreka Davčna
uprava RS), zakonom, ki ureja kazenski postopek, zakonom, ki ureja pravdni
postopek, zakonom, ki ureja sodne takse, in zakonom, ki ureja upravne takse, ter
drugih denarnih terjatev, za izterjavo katerih je pristojna sluţba v skladu z drugimi
predpisi;
9. zbiranje statističnih podatkov o blagovni menjavi med drţavami članicami EU;
10. izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike;
11. izvajanje predpisov Evropske skupnosti in mednarodnih pogodb iz delovnega področja
sluţbe, sodelovanje in izmenjava podatkov z organi Evropske skupnosti, pristojnimi
organi drţav članic EU ter drugih drţav, mednarodnimi organizacijami in strokovnimi
zdruţenji s področja carinskega ter trošarinskega sistema;
12. opravljanje drugih nalog, določenih v tem zakonu in drugih predpisih.
B. Uprava izvaja naloge iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisi Skupnosti, zakoni, ki
urejajo obdavčenje in postopek v zvezi z obdavčenjem, inšpekcijski nadzor, z drugimi
predpisi, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna sluţba, mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo RS, ter v skladu s tem zakonom (ZCS, 3. člen).
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25 IZVRŠBA V TUJINI

Na Švedskem se z izterjevanjem dolgov ukvarja samo ena organizacija (švedsko:
Kronofogdemyndigheten), ki je pooblaščena za odvzem denarja z bančnih računov
dolţnikov in za rubeţ na domu oziroma sedeţu podjetja. »The Swedish Enforcement
Administration«, v prevodu švedska izvršilna uprava, ima med drugim tudi pristojnost, da
denar neposredno odšteje od dohodka dolţnika.
Upnik pri organizaciji vloţi zahtevek, ta pa ga pošlje dolţniku in pričakuje odgovor v 10
dneh.
V primeru, da se dolţnik ne odziva, zahtevek pa je prejel, lahko organizacija zaseţe
njegov denar oziroma kakršno koli premoţenje. Če dolţnik dolg zanika, ugotavlja dolg
sodišče.
Nesuspenzivnost pritoţbe velja tudi pri njih. Kljub temu da se dolţnik ne strinja z višino
obveznosti, mora dolg poravnati. Če se naknadno ugotovi, da je bila davčna terjatev
nepravilno odmerjena, se denar povrne.
Organizacija omogoča dolţniku, da obdrţi določene stvari in toliko denarja, da lahko
preţivlja sebe in tiste, ki jih je po zakonu dolţan preţivljati (načelo socialne pravičnosti),
ima pa tudi moţnost, da zaseţe dolţnikov dom in ga proda.
Vsak dolţnik je vpisan v njihov javni register in ostane zabeleţen še 3 leta po poravnanju
obveznosti, zaradi česar ne more najeti kredita, kupiti stanovanja, se naročati na določene
storitve, skratka, ne more se vključevati v kakršne koli aktivnosti, ki zahtevajo finančno
sposobnost (Wikipedia, 2011).
V Srbiji pa se ukvarjajo s »privatizacijo« izvršiteljev. Drţava je namreč mnenja, da bi bili
strokovni izvršitelji veliko bolj zanesljivi in poţrtvovalni od drţavnih, tako do upnikov in
dolţnikov kot tudi do sodišč ter ministrstev, saj jih javnost dojema kot strokovnjake, ki
vedno zastopajo interese svojih strank. Pravi poslovneţi torej.
Glede na izkušnje v Bolgariji naj bi bili strokovni izvršitelji kar trikrat uspešnejši pri svojem
delu kot drţavni. Srbski politik Aleksandar Popov podaja statistiko, da so v letu 2010
bolgarski strokovni izvršitelji uspešno rešili 114.000 primerov v vrednosti 260.000.000
evrov, medtem ko so drţavni izvršitelji rešili le 23.000 primerov v vrednosti 30.000.000
evrov. Glede na napoved Ministrstva za pravosodje Srbije bodo strokovni izvršitelji začeli s
svojim delom v aprilu 2012, za ta poloţaj pa bodo imenovani usposobljeni pravniki z
dolgoletnimi izkušnjami, ki bodo v ta namen opravili tudi strokovni izpit (Politika, 2011).
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26 PRAKTIČNI DEL PRENOSA PRISTOJNOSTI – ANKETA

Da diplomsko delo ne bi vsebovalo same teorije, sem se odločila tudi za praktični del in
izvedla anketo. Anketirala sem zaposlene v CURS in se osredotočila na vprašanje, kako se
zaposleni soočajo s spremembami pri delu na področju prenosa pristojnosti izterjevanja
izvršb iz Davčnega urada RS na njihovo sluţbo.
Ker gre za velik obseg prenosa pristojnosti, sem pred izvedbo ankete predvidevala, da se
je delo v carinski sluţbi popolnoma spremenilo, da zaposleni verjetno teţje opravijo vsa
svoja dela oziroma naloge, za katere so pristojni, in da posledično zaposlujejo tudi več
ljudi.
Ker sem ţelela konkretne odgovore, sem se odločila, da bo anketa enostavna in kratka.
Graf 1: Stopnja izobrazbe anketiranih

Vir: lasten

Pri anketiranih prevladuje srednješolska in visokošolska izobrazba.
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Graf 2: Delovne izkušnje anketiranih

Vir: lasten

Anketirani imajo 10 let ali celo več delovnih izkušenj.
Graf 3: Naravnanost anketiranih k spremembam na delovnem področju

Vir: lasten

80 % anketiranih je pozitivno naravnanih k spremembam na delovnem področju.
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Graf 4: Mnenje anketiranih o prenosu pristojnosti

Vir: lasten

Kar sedmim od desetih anketiranih se prenos pristojnosti zdi racionalen korak naše
zakonodaje.
Graf 5: Vpliv prenosa pristojnosti na delo

.
Vir: lasten

Vsi anketirani trdijo, da se jim je delo ob uvedbi prenosa pristojnosti v celoti spremenilo –
tako vsebinsko kot po obsegu.
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Graf 6: Sprememba obsega pristojnosti ter delovnih obveznosti anketiranih ob prenosu

Vir: lasten

Odgovori na šesto vprašanje prikazujejo 100-odstotno spremembo oziroma povečanje
obsega dela ter pristojnosti zaradi prenosa.
Graf 7: Preobremenjenost ali pozitivna sprememba zaradi prenosa pristojnosti

Vir: lasten

Kar 80 % anketirancev občuti pozitivno spremembo ob uvedbi prenosa pristojnosti, le
20 % jih je na delu preobremenjenih.
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Graf 8: Zadovoljstvo pri delu ob prenosu pristojnosti

Vir: lasten

Nekje v zlati sredini naj bi se gibalo trenutno zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
Graf 9: Pripadnost sluţbi

Vir: lasten

Občutek pripadnosti sluţbi je visok; tako meni kar osem od desetih anketirancev.
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Graf 10: Sodelovanje z drugimi drţavnimi organi

Vir: lasten

Sodelovanja pri delu z drugimi drţavnimi organi ob vpeljavi prenosa pristojnosti je veliko
več, kot ga je bilo pred tem.
Graf 11: Problematika ukinjanja juţne meje

Vir: lasten

Kar 80 % anketiranih predstavlja prenos pristojnosti obstoj oziroma ustvarjanje novih
delovnih mest, kar je rešitev problema ukinjanja delovnih mest zaradi ukinjanja juţne
meje.
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27 ZAKLJUČEK

Spremembe zakona o carinski sluţbi prinašajo pomembne novosti na področju dela
carinskih organov. Nanašajo se predvsem na področje pristojnosti carinskih organov glede
davčne izvršbe denarnih nedavčnih obveznosti.
S sočasno spremembo Zakona o davčni sluţbi in Zakona o carinski sluţbi je bil opravljen
oziroma se opravlja tudi prenos izvajanja davčne izvršbe denarnih nedavčnih obveznosti iz
Davčne uprave Republike Slovenije na Carinsko upravo Republike Slovenije, katerega cilj
je doseči večjo učinkovitost pri samem izvajanju nalog in uspešnejšo izterjavo denarnih
terjatev.
Rezultati opravljene ankete kaţejo, da so zaposleni v Carinski upravi RS spremembe ob
prenosu pristojnosti sprejeli s pozitivnim odnosom. Anketirani so mnenja, da prenos
pristojnosti predstavlja racionalen korak naše zakonodaje.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
1. Stopnja izobrazbe:
srednja šola
višja šola
univerzitetna izobrazba
magisterij/doktorat
2. Delovne izkušnje:
brez izkušenj
do 2 leti
do 5 let
do 10 let
10 let in več
3. Kakšna je vaša naravnanost k spremembam na delovnem področju?
pozitivna
negativna
4. Se vam zdi prenos pristojnosti iz DURS na CURS racionalen korak naše zakonodaje?
da
ne
vseeno mi je
5. Se je vaše delo spremenilo v celoti ali sprememb sploh ni mogoče zaznati?
se je spremenilo
ni se spremenilo
6. Ste ob vpeljanih spremembah na svojem delovnem mestu pridobili več pristojnosti
oziroma več delovnih obveznosti?
da
ne
7. Ste postali preobremenjeni ali vam prenos predstavlja pozitivno spremembo?
preobremenjenost
pozitivna sprememba
8. Kakšno je vaše zadovoljstvo v sluţbi?
večje
manjše
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9. Kakšna je vaša pripadnost sluţbi?
večja
manjša
10. Koliko je sodelovanja na ravni drugih drţavnih organov?
več
manj
11. Je prihodnost sluţbe zaradi ukinjanja meja na pravi poti?
da
ne
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Priloga 2: Praktični primer davčne izvršbe
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