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POVZETEK
Davčni postopek se začne po uradni dolžnosti davčnega organa ali na zahtevo stranke.
Temu sledi faza ugotavljanja dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odmero davka, in
sicer po skrbnem in vestnem tehtanju in presoji vsakega dokaza posebej ter vseh dokazov
skupaj in na podlagi uspeha celotnega postopka. V Zakonu o davčnem postopku poznamo
institut ocene davčne osnove, ko davčni organ na podlagi verjetnosti ugotovi in določi
davčno obveznost zaradi svoje objektivne ali subjektivne nesposobnosti. To je
ugotovitveni postopek, s katerim se doseže približen rezultat, ki naj bi bil domnevno
najpravilnejši in najbližje resnici. Ugotovitvi dejstev in okoliščin, sledi faza dokazovanja,
kjer je treba dokazati vsa zatrjevana dejstva v ugotovitvenem postopku. Zakon o davčnem
postopku favorizira listinska dokazna sredstva, vendar priznava vse dokaze po ZUP
(listine, potrdila, priče, izjave stranke, izvedenci in ogled). Pri dokazovanju upoštevamo
načelo ekonomičnosti, saj poudarja uporabo tistih dokazil, ki so potrebna. V primeru več
dokazil se izbere tisto, ki je verodostojnejše, cenejše in hitrejše. Ocena davčne osnove, se
od dokazovanja razlikuje po tem, da je ocena ugotovitveni postopek, ki ne raziskuje
vsakega posameznega konkretnega stanja ali dejstva, ampak se v njem navajajo le tista
dejstva, ki omogočajo določitev davčne osnove na podlagi verjetnosti, in ne gotovosti, kot
je značilno za dokazni postopek.
KLJUČNE BESEDE
Davek, davčni organ, davčni zavezanec, davčni postopek, dokazovanje, ugotavljanje
dejstev, ocena davčne osnove, diskrecija.
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SUMMARY
PROOFING THE FACTS AND EVIDENCE IN TAX PROCEDURE WITH
ASSESSMENT OF THE TAX BASE
Tax procedure can be initiated by official duty of tax authority or on clients demand. Than
the tax authority must examine the facts and the circumstances, which are important for
tax assessment after a careful and thorough evaluation of every piece of evidence in
itself, and of the evidence as a whole, and considering the outcome of the entire
proceedings. In Tax Procedure Act we have a special institute called the tax base
assessment, when the tax authority based upon probability concludes and establish tax
liability because of their own objective or subjective incapacity. This is a fact-finding
procedure, with which can be achieved estimated outcome, that is conceivably the most
accurate and closest to the truth. The next phase of the proceeding is called the
procedure of taking evidence, where all the facts from the fact-finding procedure must be
proven. Tax Procedure Act is mainly favoring a written means of proof, but also recognize
all of the means of proof which are known in General Administrative Procedure Act, such
as documents, certificates, witnesses, statements made by the parties, experts and
inspection. In this phase, the principle of efficiency is very important, because it
emphasized the usage of more required proofs. In case there are different proofs to
choose between them, they must choose the means of proof which is more authentic,
cheaper and faster. The tax base assessment is a fact-finding procedure which is different
from basic procedure of taking evidence, because there is no investigating with careful
and thorough evaluation of every piece of evidence or circumstances. In procedure of the
tax base assessment they only adduce evidence, that allows them to determine the tax
base under probability and not certainty, which is characteristic for procedure of taking
evidence.
KEY WORDS
Tax, tax authority, taxpayer, tax proceedings, tax base, proofing, examination of facts,
tax base assessment, discretion.

vi

KAZALO
IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA ................................................................ iii
POVZETEK .................................................................................................................v
SUMMARY................................................................................................................. vi
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................................. ix
KAZALO GRAFIKONOV ............................................................................................ ix
KAZALO SLIK ......................................................................................................... ix
1

UVOD ................................................................................................................ 1

2

DAVČNI SISTEM ................................................................................................. 2
2.1

DAVEK ........................................................................................................ 3

2.2

VRSTE DAVKOV ........................................................................................... 4

2.3

DAVČNI ORGANI .......................................................................................... 9

2.3.1

PRISTOJNOSTI V DAVČNIH ZADEVAH ..................................................... 9

2.3.2

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ...............................................10

2.4
3

4

5

6

DAVČNI ZAVEZANCI ....................................................................................11

DAVČNI POSTOPEK ............................................................................................13
3.1

SUBSIDIARNOST .........................................................................................13

3.2

NAČELA DAVČNEGA POSTOPKA....................................................................13

3.3

FAZE DAVČNEGA POSTOPKA ........................................................................17

UGOTOVITVENI POSTOPEK PRI ODMERI DAVČNE OBVEZNOSTI ...........................19
4.1

ODMERA DAVKA .........................................................................................19

4.2

SKRAJŠANI UGOTOVITVENI POSTOPEK ........................................................19

4.3

POSEBNI POSTOPEK ...................................................................................20

DOKAZOVANJE PRI UGOTAVLJANJU IN ODMERI DAVČNE OBVEZNOSTI .................22
5.1

DOKAZNO BREME IN OBRNJENO DOKAZNO BREME .......................................23

5.2

DOKAZILA ..................................................................................................23

OCENA DAVČNE OSNOVE ...................................................................................26
6.1

POJEM IN CILJ OCENE DAVČNE OSNOVE ......................................................26

6.1.1

POJEM .................................................................................................26

6.1.2

CILJ IN NAMEN.....................................................................................26

6.2

RAZLOGI ZA OCENO ....................................................................................27

6.3

DISKRECIJA ................................................................................................29

6.3.1

DISKRECIJA NA SPLOŠNO .....................................................................29

vii

6.3.2

7

8

DISKRECIJA PRI OCENI DAVČNE OSNOVE ............................................. 29

6.4

POSTOPEK OCENE OZIROMA CENITVE DAVČNE OSNOVE .............................. 30

6.5

DOKAZOVANJE V POSTOPKU CENITVE DAVČNE OSNOVE .............................. 32

6.6

OBSEG CENITVE......................................................................................... 33

6.7

PRITOŽBENI IN UPRAVNO-SODNI POSTOPEK PRI OCENI .............................. 34

PREVERJANJE HIPOTEZE ................................................................................... 35
7.1

METODA RAZISKAVE .................................................................................. 35

7.2

PREDSTAVITEV REZULTATOV...................................................................... 36

7.3

UGOTOVITVE ............................................................................................. 39

ZAKLJUČEK....................................................................................................... 40

LITERATURA IN VIRI ............................................................................................... 42
PRILOGE ................................................................................................................. 46

viii

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO GRAFIKONOV
Grafikon 1: Delež zavrnjenih tožb in delež utemeljenih tožb glede postopka ocene davčne
osnove (za obdobje 2009 - 2012) ..............................................................................36
Grafikon 2: Razlogi za oceno po 68. členu ZDavP-2 po pogostosti za začetek cenitve (za
obdobje 2009 - 2012) ...............................................................................................37
Grafikon 3: Vzroki, zaradi katerih se davčni zavezanci najpogosteje odločijo za
izpodbijanje odmernih odločb, ki so nastale z oceno davčne osnove (za obdobje 2009 2012) ......................................................................................................................38

KAZALO SLIK
Slika 1: Davčna sistematika ........................................................................................ 5

ix

1 UVOD
V diplomskem delu predstavljam institut ocene davčne osnove in potrjujem oziroma
zavračam hipotezo, da diskrecija pri oceni davčne osnove v praksi povzroča precej težav.
Pred predstavitvijo samih rezultatov analize so bralcu predstavljena še osnovna dejstva, ki
so pomembna v davčnem postopku.
Namen diplomskega dela je torej predstaviti institut ocene davčne osnove, ugotavljanje
dejstev in dokazovanje po regularni poti ter pri odmeri davka v posebnih primerih.
Obenem predstavljam tudi rezultate lastne raziskave, ki so pokazatelj uspešnosti uporabe
instituta ocene davčne osnove v praksi.
V prvih poglavjih poleg osnovnih davčnih pojmov, kot so davek, davčni zavezanci in
davčni organi, podrobneje opredelim še davčni postopek in njegova temeljna načela.
Temu sledi širša predstavitev postopka ugotavljanja dejstev in dokazovanja v davčnem
postopku. V okviru ugotavljanja dejstev navajam kaj je pomembno pri sami odmeri davka
in katere načine ugotavljanja dejstev poznamo (skrajšani in posebni ugotovitveni
postopek). V okviru posebnega ugotovitvenega postopka podrobneje predstavim še
postopek ustne obravnave, in sicer kot osrednji del posebnega ugotovitvenega postopka.
Pri dokazovanju se dotaknem samega pojma dokazovanja in njegove opredelitve v
zakonskih predpisih, razčlenim pojma obrnjeno dokazno breme in dokazno breme ter
predstavim dokazila pri dokazovanju. Kot prednostno dokazno breme izpostavim in
predstavim listine.
Najobširnejši del diplomskega dela predstavlja institut cenitve davčne osnove. V petem
poglavju, ki obširneje zajema ta institut, predstavim sam pojem, namen in cilj tega
instituta, obširneje pa opredelim tudi razloge za oceno davčne osnove, predvsem s
sklicevanjem na 68. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. list RS, št.
117/2006).
Opišem tudi pojem diskrecije oziroma prostega preudarka, ki je pomemben predvsem z
vidika zastavljene hipoteze, saj je pomembno, da razumemo njegov pomen v postopku
ocene davčne osnove.
Nadaljujem s predstavitvijo postopka cenitve davčne osnove ter pri tem zajemam načela,
pomen dokazovanja, obseg ocene davčne osnove in na kratko povzamem pravna
sredstva, ki so na voljo zoper institut ocene davčne osnove.
V zadnjem poglavju predstavim rezultate raziskave, opravljene s pomočjo primerov iz
sodne prakse, v katerih so tekli pritožbeni postopki zoper odmerne odločbe, ki so
upoštevale davčne osnove, določene z oceno. Rezultate tudi komentiram ter jih prikažem
v grafih, prav tako pa s temi izsledki svojo hipotezo potrdim oziroma ovržem.
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2 DAVČNI SISTEM
Davčni sistem je posledica raznih zunanjih vplivov, zgodovinskega razvoja, številnih
kompromisov in nasprotij. Izpolnjevati mora norme zadostnosti (zagotovitev potrebnih
državnih prihodkov), ustreznosti (država določa in upravlja davke, prebivalci jih plačujejo),
ekonomske učinkovitosti in pravičnosti (po Jonesovi, 2003, str. 24).
Klunova (2010, str. 5) povzema po Adamu Smithu tri skupine lastnosti, ki jih mora imeti
davčni sistem, in sicer:
-

Pravičnost: Enakomerna porazdelitev davčnega bremena med davčne zavezance,
ob predpostavki, da vsak zavezanec prispeva pravičen delež k financiranju države.
»Vsak državljan mora za vzdrževanje svoje vlade prispevati primerno v skladu z
svojimi možnostmi v razmerju z dohodkom, ki ga vsak od njih ustvarja pod
varstvom države« (po Škofu in dr., 2007, str. 31).

-

Čim manjše poseganje v ekonomske odločitve: »Vsak davek se pobere v času in
na način, za katerega je najverjetneje, da bo za davčnega zavezanca
najugodnejši« (Škof, in dr., 2007, str. 31). Poseganje v ekonomske odločitve
posameznikov s pobiranjem davkov je samo po sebi umevno, vendar pa je treba
poudariti, da naj bi bili davčni sistemi držav oblikovani tako, da bi imelo takšno
poseganje čim manjši vpliv na odločitve ekonomskih subjektov.

-

Stroški pobiranja davkov in stroški izpolnjevanja davčnih obveznosti naj bodo čim
nižji: Davčna uprava naj bi imela s pobiranjem davkov, nadzorom in upravljanjem
z davki čim nižje stroške, prav tako pa bi moral davčni sistem zavezancem za
davek zagotavljati čim nižje stroške pri izpolnjevanju obveznosti. Zniževanje
stroškov na obeh straneh je redko, navadno znižanje stroškov na eni strani
povzroča povišanje stroškov na drugi.

Vsaka država mora stremeti k oblikovanju modernega davčnega sistema, ki zagotavlja
učinkovit, urejen in zanesljiv sistem pobiranja davkov, s čim manjšim poseganjem v
posameznikove odločitve kot tudi v sam ekonomski proces (po Klunovi, 2010, str. 5).
Funkcije modernega davčnega sistema pa so (Tanzi in Pellechio v: Hoegye, 2000, str. 34):
zagotavljanje informacij in navodil za davčne zavezance, registracija, urejanje in
organiziranje davčnih napovedi (vnos podatkov, obdelava podatkov in plačil), prisilno
zbiranje (tesno povezano z registracijo, knjiženjem oziroma računovodstvom in davčnimi
napovedmi), nadzorovanje (odkrivanje manjkajočih in nepopolnih davčnih napovedi,
odkrivanje ključnih uradnih dokumentov, poslovnih knjig in evidenc) ter pravne storitve in
pritožbe (upravni spor, zagovarjanje odločitev davčne uprave na sodišču, zagotavljanje
zakonitosti davčnih postopkov).

2

2.1 DAVEK
Pojem davek opredeljuje ZDavP-2 v drugem odstavku 3. člena, in sicer kot vsakršen
denarni prihodek državnega proračuna, 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.
Jerovšek in dr. (2008, str. 10) opredeljujejo davek kot dajatev od prihodka oziroma
premoženja za skupne družbene potrebe v višini in na način, kot določa zakon. Davek
nastopa kot prisilna dajatev državi, določena z zakonom, brez neposredne protidajatve, ki
se pobira z namenom, da lahko država z svojim proračunom financira splošne potrebe kot
so zdravstvo, varnost, izobraževanje, sociala ipd. (posredne protidajatve) (po Šinkovcu in
Tratarju, 2002, str. 15). Osnovni namen davkov je torej opredeljen kot zbiranje javnih
prihodkov, potrebnih za proizvodnjo najpomembnejših javnih dobrin, oziroma če
povzamemo, gre za obvezno posredno plačevanje koristi, ki jih ima posameznik ali
podjetje od javnega sektorja (po Klunovi, 2010, str. 2).
Ločimo osnovne in pripadajoče dajatve, med osnovne spadajo (Jerovšek in Kovač, 2008,
str. 43):
-

-

-

posamezni davki v ožjem pomenu besede, ki jih določa ZDavP-2 v posebnem delu
oziroma zakoni o obdavčenju ( dohodnina, davek od dobička pravnih oseb, davek
na dediščine in darila, davek na motorna kolesa itd.);
uvozne in izvozne dajatve (carine, trošarine, okoljske dajatve, prelevmani idr.);
prispevki za obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primere brezposelnosti in starševsko
varstvo);
druge dajatve, ki jih določijo področni zakoni in jih praviloma ne pobira davčni
organ, temveč specializirani nosilec javnega pooblastila (npr. RTV-prispevek,
članarine v zbornicah z obveznim članstvom).

Med pripadajoče dajatve spadajo: obresti, stroški postopka in nadzora ter denarne kazni
in globe (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 43).
Za pobiranje davkov je torej treba izpolniti pogoj, da je dosežen dohodek pravne ali
fizične osebe, premoženje, dobitek ali za nekoga opravljena storitev, tudi neregistrirana in
celo nedovoljena transakcija, če je njen učinek ekonomski, tudi če je nezakonita, ali gre
za prenos blaga čez državno mejo (po Jerovšku in dr., 2008, str. 10).
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2.2 VRSTE DAVKOV
Poznamo več načinov delitve davkov. Razlog za to je raznolikost meril, ki služijo kot
izhodišče pri razvrščanju davkov (po Ramovševi, 2005, str. 8).
a) Posredni in neposredni davki
Delitev na posredne in neposredne davke izhaja iz prevaljivosti davkov in načina plačila.
Posredni davki so prevaljivji, davčni zavezanec in davčni plačnik nista isti osebi. Pri
neposrednih davkih pa davki niso prevaljivi, davčni zavezanec in davčni plačnik pa sta isti
osebi (po Žibert v: Ramovš, 2005, str. 8).
Posredni davki so definirani kot davki, pri katerih davčni plačnik praviloma ni davčni
zavezanec. Se pravi, da davčni zavezanec in davčni plačnik niso iste osebe. Davčni plačnik
je davčni destinatar, kar pomeni oseba, ki po zakonodaji nosi davčno breme, ni pa davčni
zavezanec. Ti davki bremenijo promet blaga in storitev in se jih prevali na končne
potrošnike (po Škofu in dr., 2007, str. 134). Med posredne davke sodijo: davek na dodano
vrednost, posebne trošarine na določene vrste proizvodov, akcize in uvozne dajatve.
Neposredni davki pa so davki, pri katerih davčni zavezanec neposredno nosi breme davka
(po Klunovi, 2010, str. 8). Pri teh davkih je davčni plačnik ista oseba kot davčni
zavezanec, višina davka pa je odvisna predvsem od dohodka in/ali premoženja davčnega
zavezanca (po Škofu in dr., 2007, str. 134). Med neposredne davke spadajo: dohodnina,
davek od dobička pravnih oseb in premoženjski davki.
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Slika 1: Davčna sistematika

Vir: Lastni
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b) Subjektivni in objektivni davki
Delitev davkov na personalne oziroma subjektivne in realne oziroma objektivne je
pomembna s stališča uresničevanja pravične in enakomerne porazdelitve davčnih bremen
med davčne zavezance (po Klunovi, 2010, str. 8). Finančni teoretiki predpostavljajo, da
gre pri teh davkih za upoštevanje zavezančeve osebne sposobnosti pri določanju višine
davka (Škof in dr. 2007, str. 137).
Za vsak davek je značilno, da ima davčnega zavezanca oziroma, da ima svoj subjekt. Pri
predpisovanju subjektivnih davkov se upoštevajo značilnosti davčnega zavezanca, kot so
(po Stanovnik v: Ramovš, 2005, str. 8): starost, zdravstveno stanje, število vzdrževanih
družinskih članov, način pridobivanja dohodka, okoliščine, ki koristijo zavezancu ali ga
prizadenejo ipd.. Med subjektivne davke spadajo osebne dohodnine, neposredne
trošarine, davek od dediščin ipd.. Davčnopravno so pravičnejši davki prav subjektivni, zato
je tudi trend novejših davčnih pristopov usmerjen v personalizacijo. Vsak davek ima tudi
svoj objekt, to so denarni znesek, predmet, ravnanje ali lastnost oziroma dejstvo, ki državi
omogoča in upravičuje predpisati davek (po Škofu in dr., 2007, str 138). Če je davek
odvisen od okoliščin, kot so poraba, dobiček, premoženje, dohodek, kupoprodaja itd., je
ta davek realni/objektivni davek (po Stanovniku v: Ramovš, 2005, str. 8). Objektivni davki
so (po Škofu in dr., 2007, str. 138): splošne trošarine, kot so davek na dodano vrednost
in prometni davek, pavšalne dohodnine, nekateri premoženjski davki itd..
c) Ad volorem davki in davki na količino
Pri delitvi teh davkov je pomembna davčna osnova, oziroma kaj davčno osnovo
predstavlja, in sicer ali vrednost (ad volorem davek) ali količina (po Klunovi, 2010, str. 9).
Za ad volorem (vrednostne) davke je značilno, da se njihove davčne stopnje večinoma
nanašajo na vrednost blaga, dohodka, dobička ipd., zato je večina davkov vrednostnih (po
Klunovi, 2010, str. 9). Škof in dr. (2007, str. 140) navajajo, da je osnova za ugotavljanje
davčne obveznosti pri teh davkih dejanska ali ocenjena vrednost predmeta obdavčenja.
Pri davkih na količino ali specifičnih davkih gre za to, da davčno osnovo predstavlja
količina blaga in je posledično znesek davka določen glede na količino blaga (po Klunovi,
2010, str. 9). Davčna obveznost se pri specifičnih davkih ugotavlja na podlagi določenih
merskih enot (po Škofu in dr., 2007, str. 140). Tipični predstavnik specifičnih davkov so
na primer trošarine na cigarete.

d) Univerzalni in cedularni davki
So davki, pri katerih se obdavčuje ali celota vseh prihodkov zavezanca skupaj ali pa vsak
prihodek zavezanca posebej glede na vrsto dohodka (po Škofu in dr., 2007, str. 138).
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Univerzalni davki (sintetični, celoviti, globalni) so davki, s katerimi se obdavči celotna
ekonomska moč davčnega zavezanca. Davčna osnova so skupni prihodki davčnega
zavezanca v določenem časovnem obdobju, ne glede na davčni izvor. Univerzalno
obdavčenje je značilno za neposredne davke. Cedularni davki (anaitični, parcialni, delni)
pa so davki, s katerimi se obdavči vsak posamezen prihodek davčnega zavezanca. Davčne
stopnje teh davkov so proporcionalne in za posamezne vrste dohodkov različne. Uporaba
cedularnega obdavčenja je redka (po Škofu in dr., 2007, str. 138 in 139).
e) Splošni in namenski davki
Davke po vsebini razdelimo na splošne in namenske davke glede na to ali so namenjeni
pokrivanju običajnih proračunskih potreb ali potreb določene javne naloge (po Milost,
Milunovič v: Ramovš, 2005, str. 9).
Za splošne ali nedestinirane davke je značilno, da njihova uporaba ni vnaprej točno
določena, njihov namen pa je zadovoljevanje vseh javnih potreb. Za namenske ali
destinirane davke je značilno, da je njihova uporaba točno določena za neko potrebo. Ta
potreba pa je lahko časovno omejena ali neomejena (po Škofu in dr., 2007, str. 139).

f) Katastrski in tarifni davki
Za katastrske davke je značilno, da temeljijo na katastrskih knjigah kot tistih tehničnih
podlagah, ki so pogoj za ugotavljanje davčne osnove. Za podatke v katastrskih knjigah in
podobnih javnih registrih velja pravna domneva, da so točni, v kolikor se ne dokaže
nasprotno. Obdavčenje s tarifnimi davki pa se opravlja na podlagi določenih dejstev, ki so
vsebovana v davčni tarifi. Obdavčenje po tarifi je največkrat značilno za posredne davke,
pri čemer tarifa pomeni sistematični pregled davčnih objektov in ustreznih davčnih stopenj
(Škof in dr , 2007, str. 139 in 140).
g) Predpostavljeni in dejanski davki
Pri teh davkih davčna obveznost temelji bodisi na pravni domnevi, da je davčni zavezanec
ustvaril določen dobiček (predpostavljeni davki), ali pa se davčna obveznost ugotavlja, ko
so znani vsi podatki in dejstva, ki vplivajo na oblikovanje navedene obveznosti (dejanski
davki) (Škof in dr., 2007, str. 140).
h) Redni in izredni davki
Redne davke lahko definiramo kot davke, ki se pobirajo redno (iz leta v leto), zbrana
sredstva pa služijo pokrivanju rednih državnih odhodkov. Izredni davki pa se pobirajo le
občasno in so namenjeni pokrivanju občasnih odhodkov (po Škofu in dr., 2007, str. 140 in
141).
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Značilnost rednih davkov je, da jih zavezanci plačujejo od svojih rednih prihodkov, in ti
davki predstavljajo redne prihodke države (po Milost, Milunovič v: Ramovš, 2005, str. 9).
Značilno za izredne davke pa je, da pokrivajo izredne javne odhodke v času izrednih
potreb, na primer vojne, naravnih nesreč itd.. Ponavadi se z izrednimi davki obdavči tiste,
ki so se okoristili z nenormalnimi dejavniki in pojavi v gospodarstvu (npr. vojni dobičkarji)
(po Milost, Milutinovič v: Ramovš, 2005, str. 9).
i) Osnovni in dopolnilni davki
Ti davki se delijo glede na delež davčnih prihodkov, ki jih prinašajo. Osnovni davki so tisti,
ki prinašajo največ davčnih prihodkov, predvsem v industrijsko razvitih državah so to
prometni davki oziroma davki na dodano vrednost in pa davki na dobiček pravnih oseb ter
davki od dohodka fizičnih oseb. Dopolnilni davki so vse ostale davčne oblike, ki se v
najrazličnejših kombinacijah pojavljajo v različnih davčnih sistemih in prinašajo bistveno
manj sredstev v državne blagajne kot osnovni davki, vendar so pomemben proračunski
vir, zato se jih ne sme zanemariti (po Škofu in dr., 2007, str. 147).
j) Reparticijski in kvotni davki
Za delitev davkov na kvotne in reparticijske davke je predpostavka način določanja
davčne obveznosti (po Žibert v: Ramovš, 2005, str. 9).
Za reparticijske davke je značilno, da je s pravnimi predpisi natančno določena višina
zneska, ki ga je s tem davkom treba zbrati. Posledica tega je, da država vnaprej ve, koliko
bo zbrala in s koliko dohodki bo razpolagala. Ni pa znana višina davčne obveznosti za
davčne zavezance (po Škofu in dr., 2007, str. 142). Podobno povzema Ramovševa po
Žibertu (2005, str. 9), in sicer da je pri reparticijskih davkih vnaprej poznan celoten davčni
donos, višina obremenitve in davčna stopnja pa sta neznani. Ravno nasprotno kot pri
reparticijskih davkih pa je pri kvotnih že vnaprej poznana višina davčne obveznosti za
davčne zavezance, vendar pa država na drugi strani vnaprej ne pozna višine skupno
pobranega zneska (po Škofu in dr., 2007, str. 142). Lahko bi rekli, da davčni donos ni
vnaprej znan, znesek davka pa je vnaprej določen (po Žibert v: Ramovš, str. 9 ,2005).
Škof in dr. (2007, str. 142) ugotavljajo, da je pri kvotnih davkih manjša možnost neenake
razdelitve davčnega bremena, kar posledično pomeni, da je to dobra davčna oblika, ki se
uporablja v večini sodobnih davčnih sistemov.

k) Centralni in lokalni davki
Gre za razdelitev na davke, ki jih pobira in/ali uvaja centralna oblast oziroma lokalne
oblasti. Glede na to, katera vrsta davkov v neki državi prevladuje, lahko določimo, ali gre
za visoko ali nizko avtonomijo lokalnih oblasti (centralizacija/decentralizacija) (po Škofu in
dr., 2007, str. 142).
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l) Negativni davki
Pri negativnih davkih gre za prenos dohodka iz javnega v zasebni sektor (npr. različne
oblike socialne pomoči prebivalcem-prenos iz proračuna v zasebne roke) (po Klunovi,
2010, str. 9). Posledica negativnih davkov so nižji proračunski dohodki, zato se jih večkrat
povezuje z olajšavami in oprostitvami, ki imajo podoben učinek. Glavna razlika med njimi
pa je, da oprostitve in olajšave predstavljajo izpad odhodka na prihodkovni strani,
negativni davki pa zmanjšanje na odhodkovni strani (po Škofu in dr., 2007, str 129).

2.3 DAVČNI ORGANI
ZDavP-2 v 11. členu določa državne organe, pristojne za pobiranje davkov. To so:
-

Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
Davčna uprava Republike Slovenije,
Carinska uprava Republike Slovenije,
drugi državni organi, kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih.

2.3.1 PRISTOJNOSTI V DAVČNIH ZADEVAH
Pristojnost pomeni upravičenje in odgovornost, da organ odloča o določeni zadevi. Organ
mora in sme v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti voditi postopek in sprejeti
odločitev, ne sme pa se ji izogibati ali prelagati na druge organe oziroma prevzemati
pristojnosti drugih organov v nasprotju z zakonodajo. Pomembno je tudi, da organ skozi
celoten postopek pazi, ali je za zadevo še vedno pristojen. Če ugotovi, da ni pristojen,
potem mora zadevo odstopiti pristojnemu organu, skupaj z že zbrano dokumentacijo.
Izdaja odločbe pri nepristojnem organu daje pravico stranki do pritožbe, nadzorstvenemu
organu pa pooblastilo, da odpravi ali razveljavi odločbo (po Jerovšku in Kovačevi, 2010,
str. 69).
Stvarna pristojnost
Stvarna pristojnost je pooblastilo in tudi upravičenje ter dolžnost določenega organa, da
odloča o posamičnih konkretnih zadevah na določenem področju (po Jerovšku in
Kovačevi, 2008, str. 110). Stvarna pristojnost davčnega organa je določena v 70. členu
ZDavP-2. Po tem členu, so stvarno pristojni za odločanje: Davčna uprava Republike
Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije za odločanje na prvi stopnji ter
Ministrstvo za finance za odločanje na drugi stopnji in v postopkih izvajanja mednarodnih
pogodb, ki zajemajo preprečevanje dvojnega obdavčenja. V vseh ostalih postopkih
izvajanja mednarodnih pogodb so pristojni organi določeni s pogodbo ali aktom o
ratifikaciji.
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ZDavP-2 kot pristojne ne opredeljuje posameznih davčnih uradov, temveč so ti stvarno
pristojni po Zakonu o davčni službi (ZDS-1, Ur. list RS, št. 57/2004), prav tako so območni
carinski uradi stvarno pristojni za odločanje na prvi stopnji po Zakonu o carinski službi
(ZCS-1, Ur. list RS, št. 56/1999). Pristojnosti Posebnega davčnega urada so opredeljene v
Uredbi o določitvi davčnih uradov DURS (Ur. list RS, št. 142/2004). Za nekatere zadeve pa
je krajevna oziroma stvarna pristojnost urejena drugače. Kršitev stvarne pristojnosti velja
za bistveno postopkovno napako (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 110).
Krajevna pristojnost
Krajevna pristojnost je pooblastilo organu, da odloča na določenem območju po v zakonu
navedenih navezanih okoliščinah. Krajevno pristojnost posameznih davčnih organov
določajo posamezni predpisi, ki urejajo organizacijo teh organov, to so predvsem ZDS-1 in
ZCS-1 ter uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije in
ponekod še posamezni zakoni. Krajevno pristojni niso samo posamezni davčni uradi,
ampak tudi Posebni davčni urad in Ministrstvo za finance, vendar se njuna pristojnost
razteza na območju celotne države (po Jerovšku in Kovačevi, 2010, str. 112).
Krajevno pristojen za odločanje v davčnem postopku je davčni urad, na območju katerega
je davčni zavezanec vpisan v register oziroma na območju katerega je ali bi lahko davčna
obveznost nastala (Kovač in Konečnik, 2007, str. 31).

2.3.2 DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance, s sedežem v
Ljubljani. Sestavljajo jo Generalni davčni urad, Posebni davčni urad ter 15 davčnih uradov.
Davčno upravo vodi generalni direktor ali direktorica, ki obenem vodi tudi Generalni
davčni urad. Nižje enote vodijo direktorji, ki so tudi odgovorni za odločanje na prvi stopnji
(DURS, 2013).
Naloge Davčne uprave Republike Slovenije so (DURS, 2013): pobiranje davkov in drugih
obveznih dajatev; opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo
izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju; preprečevanje in
odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj, določenih v predpisih, za nadzor
nad izvajanjem katerih je pristojna služba, ter vodenje postopka za prekrške
prekrškovnega organa; prisilna izterjava denarnih terjatev države in samoupravnih
lokalnih skupnosti na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in na podlagi
zakona, ki ureja prekrške; izvajanje predpisov Evropske skupnosti in mednarodnih
pogodb, ki obvezujejo Slovenijo z delovnega področja službe: sodelovanje in izmenjava
podatkov z organi Evropske skupnosti, pristojnimi organi držav članic EU in s pristojnimi
organi drugih držav; sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji
s področja davkov; proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in ukrepov
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davčne politike ter dajanje pobud za reševanje zadev s tega področja; opravljanje drugih
nalog, določenih z zakonom ali s predpisom na podlagi zakona.
Generalni urad
Naloge Generalnega urada so (po Klunovi, 2010, str. 24): skrb za centralni register
zavezancev, organiziranje delovanja, analiziranje in nadzor dela območnih uradov,
načrtovanje davčnih prihodkov, inšpekcijski pregledi in skrb za razvoj pobiranja davkov ter
obveščanje javnosti.
Davčni uradi
Davčni uradi nastopajo kot organizacijske enote davčne uprave, ki se ustanavljajo za
opravljanje nalog davčne službe na določenem območju ali področju dela. Izpostave in
referati so teritorialne organizacijske enote posameznih davčnih uradov (DURS, 2013).
Njihova naloga je dejansko izvajanje funkcij davčne službe, te pa so: obračun, pobiranje
in izterjava davkov ter davčni nadzor. Uradi so prvostopenjski organi odločanja (po
Klunovi, 2010, str. 24).
Posebni davčni urad
Skrbi za največje zavezance v državi (po Klunovi, 2010, str. 24) oziroma opravlja naloge
urada za (DURS, 2013): banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne
klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na
srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za
upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe ter gospodarske družbe,
katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50.000.000,00 evrov.

2.4 DAVČNI ZAVEZANCI
Med udeleženci v postopku sta nujna le uradna oseba in stranka kot oseba, o katere
pravici, pravni koristi ali obveznosti teče postopek. Stranka je tako subjekt, brez katerega
se upravni postopek ne more uvesti niti o njem odločati. Na to procesno predpostavko
mora organ paziti po uradni dolžnosti ves čas postopka. Stranka mora biti opravilno in
procesno sposobna se pravi mora biti sposobna biti stranka in mora biti vsebinsko
upravičena. Katera oseba je lahko stranka v določeni zadevi, praviloma določajo področni
zakoni (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 86 in 87).
Davčne zavezance definira ZDavP-2 v 12. členu. Ugotovimo, da zakon med davčne
zavezance prišteva (po Jerovšku in dr., 2008, str. 41 in 42):
osebe, katerih dohodke, premoženje in pravne posle obravnavamo kot predmet
obdavčitve; carinske dolžnike ali osebe, ki bi lahko postali dolžniki v skladu z carinskimi
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predpisi; plačnika davka za račun enega ali več davčnih zavezancev (pravni naslednik in
skrbnik zavezanca ali plačnika davka ter zavezanec za plačevanje in izračunavanje davka);
osebe, ki sicer same niso davčni zavezanci, če opustijo določeno obvezno ravnanje, in so
zato dolžne plačati davek v postopku davčne izvršbe. Plačnik davka je vsakdo, ki mora po
zakonu o obdavčenju ali po tem zakonu obračunati ali plačati davek.
Davčni zavezanci nastopajo kot fizične in pravne osebe, ki morajo izpolniti davčne
obveznosti iz davčnopravnega razmerja. Davčni zavezanci so torej osebe zasebnega
prava, ki so v okviru davčnopravnega razmerja lahko nosilci pravic in dolžnosti, oziroma
osebe, ki imajo t. i. davčno sposobnost (po Škofu in dr., 2007, str. 154).
Davčni zavezanci imajo po davčnem pravu svoje pravice kot tudi dolžnosti. Med pravice
spada najprej pravica davčnega zavezanca do obveščanja in pomoči pri uveljavljanju
svojih pravic, ki temeljijo na davčnem pravu, tako da so davki pravilno ocenjeni in
pravočasno ter pravilno plačani. Temu sledi pravica do gotovosti/zanesljivosti, kar pomeni,
da imajo davčni zavezanci pravico, da poznajo svoje davčne obveznosti vnaprej oziroma
da davčne obveznosti ne smejo biti uvedene retroaktivno, ker in ko se zakonodaja ali
njena razlaga spremeni. Pravica do nepristranskosti, davčnemu zavezancu omogoča
nepristransko in pravično obravnavo v davčnih postopkih. Imajo tudi pravico, da plačajo le
tisto, kar je določeno po zakonu, in nič več. Obstaja možnost, da se davčna obveznost
zmanjša, odvisno od osebne situacije davčnega zavezanca in njegovega prihodka, vse
olajšave pa morajo biti skladne z zakonodajo. Pomembna je tudi pravica do zasebnosti, ki
davčnemu zavezancu zagotavlja, da ga davčni organi ne bodo obravnavali, če bodo
njegove davčne obveznosti določene ter plačane pravočasno in skladno s pravili. Na
osnovi pravice do varovanja zaupnosti in tajnosti davčni zavezanec od davčnih organov
lahko pričakuje varovanje zaupnosti in tajnosti njegovih osebnih podatkov in informacij, ki
jih davčni organ pridobi v davčnem postopku, kot tudi drugih podatkov, ki zadevajo
zavezančevo davčno obveznost. Pravica do pritožbe je zavezancu dana, če se ne strinja z
odločitvijo davčnega organa. Davčni zavezanci imajo tudi pravico do zastopanja, s tem ko
imenujejo svojega zastopnika v postopku in pa pravico do obravnavanja z dostojanstvom,
kar pomeni, da mora davčni organ zavezanca obravnavati s spoštovanjem in v skladu z
etičnim kodeksom.
Med dolžnosti davčnega zavezanca pa prištevamo obveznost dajanja podatkov, ki je ena
izmed osnovnih zavezančevih obveznosti, da daje informacije za odmero in izvršitev
davčne obveznosti. Obveznost davčnega zavezanca je tudi, da izpolni zahtevane obrazce,
na katerih lahko sam določi svojo davčno obveznost, oziroma obrazce, na katerih lahko
davčni organ ugotovi davčno obveznost zavezanca. Obvezna je tudi uporaba davčne
številke, da se zagotovi pravilna identifikacija davčnega zavezanca in da se mu posledično
pravilno odmeri davčna obveznost. Zadnja in prav tako pomembna je obveznost, da
zavezanec plačuje davke v predpisanih rokih. V nasprotnem primeru so davčni organi
neporavnane davčne obveznosti od zavezanca upravičeni pridobiti s prisilo. Davčnim
zavezancem se lahko obveznosti preložijo ali celo odpišejo, kar pa je pogojeno z njihovimi
okoliščinami (po Koželjevi in dr., 2010, str. 549).
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3 DAVČNI POSTOPEK
Davčni postopek je urejen z ZDavP-2, ki določa postopkovni del davčne zakonodaje in
davčne službe ter ureja temeljne opredelitve, pomembne za davčni postopek in elemente
davčnega postopka, določa tudi mednarodno sodelovanje in pobiranje posameznih davkov
(po Klunovi, 2010, str. 25 in 26).

3.1 SUBSIDIARNOST
V davčnem postopku se ZDavP-2 uporablja subsidiarno z drugimi predpisi, saj gre pri
davčnih zadevah za večdimenzionalno razmerje nad-/podrejenosti predpisov. Pri ZDavP-2
je treba upoštevati še podrejenost splošnega dela zakona v razmerju do posebnega dela
zakona (postopki v zvezi s pobiranjem davkov) (po Jerovšku in Kovačevi, 2008, str. 45).
Tudi sam Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/1999) v tretjem
odstavku 2. člena ureja primarno in subsidiarno uporabo predpisov v davčnem postopku,
in sicer predpisana je večstopenjska subsidiarnost (po Jerovšku, 2008, str. 10). Po tem
zakonu je vrstni red nadrejenosti in podrejenosti predpisov naslednji (ZDavP-2, 2. člen):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,
zakoni o obdavčenju,
ZDavP-2,
zakon, ki ureja davčno službo, oziroma zakon, ki ureja carinsko službo,
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. list RS, št. 56/2002),
ZUP – uporablja se glede vprašanj, ki s prejšnjimi predpisi niso urejena.

Namen subsidiarnosti je, da davčni organ ravna po hierarhično najvišjem in najbolj
specialnem predpisu, ki ureja določen davek, naprej pa po zgoraj navedenem vrstnem
redu. To je tudi v interesu davčnega zavezanca (npr. da se dohodnina odmeri po Zakonu
o dohodnini) (po Jerovšku in dr., 2008, str. 12).

3.2 NAČELA DAVČNEGA POSTOPKA
Načela davčnega postopka ureja ZDavP-2, in sicer v drugem poglavju od 4. člena do
vključno 10. člena. Načela, urejena z ZDavP-2, se kot specialna načela uporabljajo skupaj
z načeli ZUP (po Jerovšku in Kovačevi, 2008, str. 48 in 49). Podobno navajajo Jerovšek in
dr. (2008, str. 9 in 10), in sicer da se poleg načel ZDavP-2 uporablja še načela ZUP, ki jih
ZDavP-2 ne ureja. Poudarjeno je, da je subsidiarnost pri načelih izključena, razen če bi
ZDavP-2 posamezna načela ZUP izključil. V nadzorstvu se kot posebna načela upošteva še
načela Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. list RS, št. 56/2002). Kot ugotavljata
Jerovšek in Kovač (2008, str. 49), so načela pomembna, ker je njihov namen zagotavljati
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minimalne procesne standarde in predstavljajo razlagalna pravila pri uporabi posameznih
postopkovnih institutov in določb zakonov o obdavčenju.

Načela, ki jih ureja ZDavP-2, so:
Načelo zakonitosti v davčnih zadevah
Davčni organ v davčnih zadevah odloča samostojno ter v okviru in na podlagi mednarodnih
pogodb, ki so obvezujoče za Slovenijo, ter zakonov in splošnih aktov po tem zakonu,
zakonu, ki ureja davčno oziroma carinsko službo ali zakonu o obdavčitvi. Davčni organ
mora pri obravnavi zavezancev za davek postopati nepristransko. V zadevah, v katerih
davčni organ odloča po prostem preudarku, mora odločiti v skladu z namenom, zaradi
katerega je prosti preudarek dan, in le v takem obsegu, kot ga določa zakon (po ZDavP-2,
4. člen). Poudarek tega načela je na strožjem pojmovanju zakonitosti v davčnih zadevah
kot v drugih upravnih zadevah. Poudarjena je dolžnost davčnega organa, da davčnega
zavezanca obravnava nepristransko, kar pomeni, da davčni organ prepisov ne sme
uporabljati arbitrarno. Tudi pri odločanju po prostem preudarku ni dovoljena arbitrarnost,
ker mora biti odločitev v mejah in v skladu z namenom diskrecije (po Jerovški in dr.,
2008, str. 17).
Načelo sorazmernosti
Davčni organ pri izvrševanju in izrekanju ukrepov v razmerju do davčnega zavezanca in
drugih udeležencev postopka ne sme preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev
ciljev zakona in drugih aktov, na podlagi katerih davčni organ odloča o obdavčitvi. Pri izbiri
več možnih pooblastil in ukrepov davčni organ izbere tiste, ki so za davčnega zavezanca
ugodnejši, če je s tem dosežen namen zakona. Če dvomi, odloči v korist zavezanca (po
ZDavP-2, 6. člen). Načelo sorazmernosti določa, da mora biti ukrep utemeljen z
dopustnim ciljem tako, da v manjši meri vpliva na pravice in interese prizadetih strank.
Ukrep mora biti že na zakonski ravni primeren za dosego zakonodajalčevih ciljev in ne
sme biti zunaj razumnega razmerja do družbene vrednosti teh ciljev (Jerovšek in dr.,
2008, str. 29).
Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči
Davčni zavezanec ima pravico biti seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi, ki
izhajajo iz tega zakona in drugih aktov, na podlagi katerih davčni organ odloča o
pobiranju davkov, že vnaprej. Če zavezanec za davek nima pooblaščenca ali svetovalca in
iz nevednosti ne uporablja procesnih pravic, ki jih ima po tem zakonu, ga je davčni organ
primoran opozoriti, katera postopkovna dejanja lahko opravi za izpolnitev obveznosti in
uveljavljanje pravic, da davek pravilno in pravočasno napove, obračuna in plača ali
zahteva vračilo. Davčni organ obvešča zavezance in širšo javnost o svojih ukrepih, če tako
omogoča zagotovitev večje varnosti pravic strank in javne koristi (po ZDavP-2, 7. člen).
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Pojem gotovosti pomeni seznanjenost posameznika ali pravne osebe kot davčnega
zavezanca o njegovi celotni davčni obveznosti, ki temelji na dolžnosti vsakogar prispevati
za družbene potrebe v mejah vnaprej predpisanih davkov. Načelo seznanjenosti
zavezancu omogoča, da je vnaprej seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi, ki
izhajajo iz zakonov in drugih aktov v določenem času, na podlagi katerih davčni organ
odloča o pobiranju davkov. Načelo pomoči zavezancu pa davčnemu organu nalaga
dolžnost, da zavezancu pomaga pri uveljavljanju njegovih pravic (Jerovšek in dr., 2008,
str. 32 in 33).
Načelo tajnosti podatkov
Podatki davčnih zavezancev so obravnavani kot davčna tajnost v skladu s tem zakonom in
zakonom o obdavčenju ter drugimi splošnimi akti, ki urejajo pobiranje davkov (po ZDavP2, 8. člen). To načelo ščititi zavezanca za davek pred razkritjem njegovega materialnega
položaja, ki je razviden iz davčnih podatkov ali se o njem lahko sklepa (Jerovšek in dr.,
2008, str. 33).
Načelo
zakonitega
davčnih obveznosti

in

pravočasnega

izpolnjevanja

in

plačevanja

Davčni zavezanec mora napovedati, obračunati in plačati le toliko davka in na način ter v
rokih, kot je določeno z zakonom ali akti na podlagi zakona (po ZDavP-2, 9. člen). Načelo
torej predstavlja osnovno obveznost in odgovornost strank v davčnih postopkih in s tem
realizira načelno dolžnost vsakogar, da prispeva za splošne družbene koristi (Jerovšek in
dr., 2008, str. 35).
Načelo dolžnosti dajanja podatkov
Davčni zavezanci so obvezani davčnemu organu dajati resnične, pravilne in popolne
podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davka. Zavezanci pri vodenju
davčnega postopka sodelujejo z davčnim organom pri ugotavljanju dejstev v breme in
korist zavezancev. Zavezanci so primorani navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje
zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Organi in druge
osebe, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za odločanje v davčnih zadevah, pa so
dolžni posredovati davčnemu organu te podatke brezplačno, razen če zakon ne določa
drugače (po ZDavP-2, 10. člen). Država mora zbrati podatke o dohodkih fizičnih in pravnih
oseb. Od tu izvira splošna obveznost vsakogar, da državi posreduje podatke, potrebne za
pobiranje davkov (Jerovšek in dr., 2008, str. 37).
Načelo materialne resnice v davčnih zadevah
Davčni organ mora ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in pravilne
odločitve, pri čemer je primoran z enako mero skrbnosti ugotoviti tudi dejstva, ki so v
korist davčnega zavezanca, če ni z zakonom drugače določeno. Na podlagi verjetno
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izkazanih dejstev lahko odloči le v primeru, če tako določa zakon ali zakon o obdavčenju
(po ZDavP-2, 5. člen).
Za potrebe diplomske naloge je smiselno natančneje opredeliti načelo materialne resnice,
ki opredeljuje ugotavljanje dejstev, dokazovanje in tudi ocenjevanje davčne osnove kot
odločanje na podlagi verjetnosti. Davčni organ mora v vsaki zadevi ugotoviti vsa
pomembna dejstva, da lahko izda pravilno in zakonito odločbo, dejansko stanje pa mora
biti ugotovljeno z gotovostjo brez vsakršnega dvoma (po Jerovšku in dr., 2008, str. 25). V
primeru cenitve pa davčni organ dejansko stanje ugotavlja le z verjetnostjo, ki je najnižja
stopnja prepričanja uradne osebe o ugotovljenem dejanskem stanju (po Jerovšku in dr.,
2008, str. 27). Razlika med načelom v ZDavP-2 in ZUP pa je, »da je po ZDavP-2 treba z
enako skrbnostjo ugotoviti tako dejstva, ki so pomembna za zakonito odločitev, kot tudi
tista dejstva, ki so v korist zavezanca, če ta izhajajo iz okoliščin davčne zadeve« (Jerovšek
in Kovač, 2008, str. 64).
Poleg že navedenih načel, se v davčnem postopku upoštevajo tudi načela, določena v
Zakonu o upravnem postopku (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 50 in 51):
-

načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi (7. člen ZUP),
načelo zaslišanja stranke (9. člen ZUP),
načelo dolžnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice (11. člen
ZUP),
načelo samostojnosti pri odločanju (12. člen ZUP),
pravica do pritožbe (13. člen ZUP),
načelo ekonomičnosti postopka (14. člen ZUP).

Načelo proste presoje dokazov
Katera dejstva se šteje za dokazana, odloča uradna oseba, pooblaščena za odločanje v
upravni stvari, in sicer po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje dokazov
posamično in skupaj ter na podlagi uspešnosti celotnega postopka (po ZUP, 10. člen).
Za sam postopek ocene davčne osnove kot tudi za ugotavljanje dejstev in dokazovanje v
davčnem postopku, kar je obravnavano v naslednjih poglavjih, je še posebej pomembno
razumevanje načela proste presoje dokazov. Načelo proste presoje dokazov pomeni, da
organ samostojno in po svobodnem notranjem prepričanju, po svojem osebnem in na nič
vezanim mišljenjem presoja, ali se lahko neko dejstvo na podlagi izvedenih dokazov šteje
za resnično. Prosta presoja dokazov ni samovoljna presoja niti presoja po prostem
preudarku, temveč kritična presoja, kar zahteva vestno in skrbno analizo vsakega dokaza
posebej in primerjavo z nasprotnimi dokazi ter združitev vseh dokazov v celoto (Androjna
in Kerševan, 2006, str. 110). Podobno navajajo tudi Jerovšek in dr. (2004, str. 92), in
sicer da presoja dokazov predstavlja proces zbiranja podatkov, njihovo vrednotenje,
selekcioniranje glede na dokazno moč ali dokazno vrednost posameznih dokazov ter
dokazni sklep, ki predstavlja končno vestno in skrbno presojo vseh dokazov skupaj. Cilj
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proste presoje dokazov je prepričanje uradne osebe o objektivni stvarnosti. Pomembno je
še poudariti, da če je z zakonom določeno izvajanje dokazov vezano na točno določene
dokaze, npr. listine, lahko stranka ponudi še druge dokaze, če teh listin ni (Jerovšek in dr.,
2004, str. 93).

3.3 FAZE DAVČNEGA POSTOPKA
Davčni organ začne davčni postopek po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke. Po uradni
dolžnosti se začne, ko davčni organ prejme davčno napoved, carinsko deklaracijo ali drug
dokument ali ko davčni organ opravi kakršno koli procesno dejanje z namenom uvedbe
davčnega postopka. V zadevah, v katerih je po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju za
začetek postopka potrebna zahteva stranke, pa sme davčni organ začeti in voditi
postopek, če je taka zahteva bila podana (po ZDavP-2, 72. člen). Jerovšek in dr. (2008,
str. 186) ter Šinkovec in Tratar (2002, str. 53) trdijo, da se v veliki večini primerov
postopek začne po uradni dolžnosti, na zahtevo stranke pa redkeje.
Začetku davčnega postopka sledi ugotovitveni postopek v davčnih zadevah, ki se nanaša
na ugotavljanje dejstev in okoliščin (po Jerovšku in Kovačevi, 2008, str. 119).
Ugotavljanje dejstev v davčnem postopku je opredeljeno v tretjem poglavju ZDavP-2, in
sicer od 73. do vključno 75. člena. Ključen je 73. člen, ki pravi, da mora davčni organ pred
izdajo odmerne odločbe po skrbni in vestni presoji dokazov posamično in skupaj ter na
podlagi uspešnosti celotnega postopka ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki imajo vpliv na
odmerno odločbo, ter omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavijo svoje pravice in
interese. Davčni organ lahko izda odmerno odločbo brez posebnega ugotovitvenega
postopka, če je prepričan, da so podatki iz davčne napovedi popolni, pravilni in če ima
sam podatke ali lahko zbere uradne podatke, ki so potrebni za odločbo, tako da ni
potrebno zaslišanje stranke zaradi zavarovanja njenih pravic in interesov.
Dokazovanje v davčnem postopku je po ZDavP-2 opredeljeno za ugotovitvenim
postopkom a v praksi tečeta oba postopka vzporedno in se med seboj prepletata. Gre za
formaliziran način ugotavljanja resničnosti dejstev, ki jih je treba dognati (po Kovač, 2007,
str. 847). Dokazovanje je v ZDavP-2 definirano v četrtem poglavju zakona, in sicer od 76.
do vključno 79. člena. Davčni zavezanec mora v davčnem postopku za svoje trditve
predložiti dokaze. Davčni organ pa mora prav tako dokazati dejstva, na podlagi katerih
davčna obveznost nastane ali ne nastane oziroma se poveča ali zmanjša. Davčni
zavezanec je primoran dokazati tudi svoje trditve, na podlagi katerih se davčna obveznost
zmanjša.
Dokaznemu postopku sledi izdaja odmerne odločbe. Odločba se izda, kadar se vsebinsko
odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke s področja upravnega prava.
Sestavine odločbe in njihove sestavne dele določa ZUP od 210. do 216. člena, pri čemer
ZDavP-2 pozna nekaj posebnosti glede izreka in obrazložitve odmerne odločbe. Torej se
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pri oblikovanju davčne odločbe upošteva najprej ZDavP-2, nato podrejeno oziroma
dopolnilno še ZUP. Odločba se praviloma izda v pisni obliki. Kot pisna se šteje tudi
elektronska odločba. Odločba se izdela v toliko izvirnikih, kot je potrebno glede na število
strank v postopku in sam organ (Jerovšek in dr., 2008, str. 208). Sicer pa je odmerna
odločba podrobneje opredeljena v ZDavP-2 od 80. do vključno 85. člena.
Če se davčni zavezanec z odločbo ne strinja, lahko poseže po pravnih sredstvih. V
davčnem postopku poznamo sedem pravnih sredstev, pritožba kot edino redno pravno
sredstvo in šest izrednih pravnih sredstev. Pravna sredstva so oblika notranjega
upravnega nadzora nad zakonitostjo upravnih aktov (Jerovšek in dr., 2008, str. 221).
Redno pravno sredstvo je pritožba, izredna pravna sredstva pa so: obnova postopka,
odprava, razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici, odprava
oziroma sprememba v zvezi z upravnim sporom, ničnost odločbe, izredna razveljavitev
odločbe ter posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe (po ZDavP-2,
88., 89. in 90. člen; po ZUP, 260., 274., 273., 278., 280. člen).
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4 UGOTOVITVENI
OBVEZNOSTI

POSTOPEK

PRI

ODMERI

DAVČNE

V praksi se ugotovitveni postopek in dokazni postopek prepletata in tečeta hkrati, čeprav
ju procesna zakonodaja normativno obravnava zaporedno. V ugotovitveni fazi postopka
mora davčni organ ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki imajo pomen in vpliv na odmerno
odločbo (ZUP, 10. člen).
Ugotovitveni postopek je faza, ki sledi začetku postopka, in je namenjen ugotavljanju
dejstev in okoliščin, ki so pomembni oziroma merodajni po zakonu o obdavčitvi za odmero
davka (po Kovačevi, 2007, str. 869). Pri tem je treba upoštevati še načelo materialne
resnice v davčnih zadevah (glej poglavje 2.2). V ugotovitvenem postopku se ugotavljajo
tista dejstva in okoliščine, ki so predpisani oziroma morajo obstajati po materialnem
predpisu, da bi se priznala neka pravica ali naložila obveznost. Tako lahko rečemo, da gre
v tem postopku za stalno primerjanje med pogoji, ki jih predpisuje oziroma določa
materialni predpis (zakon), in ugotovitvami o dejanskem stanju (Povodnik v: Grafenauer,
2009, str. 29). Po sodbi Upravnega sodišča RS z dne 117. 4. 2012 št. U 1906/2011 je
osnovni namen davčnega ugotovitvenega postopka ugotoviti materialno resnico. Zato je
treba dokaze zbirati na pravilen in zakonit način, zavezancu pa omogočiti, da v postopku
uveljavi svoje pravice in pravne koristi.

4.1 ODMERA DAVKA
Davčni organ mora pred izdajo odmerne odločbe upoštevati določbe 73. člen ZDavP-2.
Vendar pa Kovačeva (2007, str. 870) ugotavlja, da se določbe iz 73. člena ZDavP-2 ne
uporabljajo samo za odmero davka oziroma za izdajo odmerne odločbe, ampak tudi pri
drugih postopkih (npr. inšpekcijski postopek). Davčni organ lahko izjemoma odloča tudi
na podlagi verjetno izkazanih dejstev. Med verjetnostjo in materialno resnico ne sme biti
prevelike kvalitativne razlike oziroma je razlika le v stopnji prepričanja.
Pomembno pri odmeri davka je tudi, da se pri ugotavljanju dejstev z namero o pravilni in
resnični ugotovitvi dejstev upošteva oziroma zavaruje pravice in interese stranke, kar je
skladno z načeli ZDavP-2 in ZUP. Pri ugotovitvenem postopku je treba poudariti, da mora
davčni organ upoštevati sporno dejstvo, ugotovljeno v drugem postopku, čeprav ni vezan
na dejansko stanje, ugotovljeno v drugem postopku, mora pa ga obravnavati in
utemeljeno sprejeti ali zavrniti (po Kovačevi, 2007, str. 870).

4.2 SKRAJŠANI UGOTOVITVENI POSTOPEK
Skrajšani ugotovitveni postopek pomeni hkratno izvedbo ugotovitvenega postopka in
odločanja. Je izjema posebnega ugotovitvenega postopka. Postopek se skrajša iz štirih
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skupin razlogov: zaradi takojšnje dostopnosti za odločitev potrebnih dejstev, zaradi bolj ali
manj jasne nakazanosti dejstev ob sočasni nujnosti zadeve v javnem interesu, zaradi
manjše pomembnosti zadeve ter ugoditve stranki in kadar gre za odločanje o nujnih
ukrepih v javnem interesu (Jerovšek in dr., 2004, str. 436 in 437).
Po določbah ZUP je eden od primerov, ko stranki ni treba dati možnosti, da se izreče o
vseh dejstvih in okoliščinah, odločanje po skrajšanem postopku, če se da dejansko stanje
v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki jih je navedla oziroma predložila
stranka v svojih zahtevi (1. točka 1. odstavka 144. člena ZUP), oziroma če se da stanje
stvari ugotoviti na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ, in samo zato ni treba
posebej zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic oziroma pravnih koristi (2. točka 1.
odstavka 144. člena ZUP). V teh primerih namreč po izrecni določbi 3. odstavka 144.
člena ZUP stranke ni treba zaslišati (sodba Upravnega sodišča RS z dne 13. 10. 2010, št.
U 158/2010)

4.3 POSEBNI POSTOPEK
Kadar ni določen skrajšani ugotovitveni postopek, se vodi poseben ugotovitveni postopek.
Namen posebnega ugotovitvenega postopka je dvojen: ugotoviti vsa za odločitev
potrebna dejstva in okoliščine za določitev materialne resnice ter uresničiti temeljni načeli
zaslišanja stranke in varstva pravic strank. Zaradi drugega cilja je treba po uveljavljeni
sodni praksi voditi posebni ugotovitveni postopek, kadar v postopku sodeluje več strank,
sploh če imajo nasprotne interese (Jerovšek in dr., 2004, str. 441).
Poseben ugotovitveni postopek se mora voditi, kadar se v postopku pojavi predhodno
vprašanje, to je zaključena pravna celota, za katero organ ni pristojen, a je od njegove
rešitve odvisna odločitev v postopku (147.–153. člen ZUP). V davčnih zadevah se
predhodna vprašanja pojavljajo neredko, kajti odmera je odvisna od statusa zavezancev
in lastnosti predmetov oziroma razmerij, ki določajo davčno osnovo, o čemer običajno
odločajo sodišča ali nedavčni upravni organi. Za ugotovitveni postopek veljajo poleg
uvodnih temeljnih načel, ki se nanašajo na celotni upravni postopek, še posebna načela,
ki so določena v dihotomijah. Ta načela so: preiskovalno in razpravno načelo, načelo
sorazmernosti, načelo ustnosti in pisnosti, načelo neposrednosti in načelo koncentracije
(po Jerovški in dr., 2008, str. 191 in 192).

Ustna obravnava
Ustna obravnava je opredeljena kot osrednji dogodek oziroma procesno dejanje
posebnega ugotovitvenega postopka (Kovač, 2007, str. 871). Je oblika izvajanja
ugotovitvenega postopka, ki je v nekaterih primerih fakultativna (po lastnem preudarku ali
predlogu stranke), obvezna pa je takrat, ko sta v postopku udeleženi dve ali več strank z
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nasprotujočimi si interesi, ali pa takrat, ko je treba opraviti ogled oziroma zaslišati priče ali
izvedence (Breznik in dr., 2008, str. 455).
Za razliko od ZUP, ZDavP-2 v svojem 75. členu določa izključitev javnosti na ustni
obravnavi v davčnem postopku, saj se v davčnih postopkih obravnavajo premoženjska
razmerja in stanja, za katera vpleteni ne želijo publicitete. Gre za primer varovanja
zasebnosti (po Kovačevi, 2007, str. 872). Izključenost javnosti je oblika inštituta davčne
tajnosti, ki se razteza na vse faze davčnega postopka. Izključitev javnosti ne velja za
osebe, ki morajo ali pa imajo pravico biti prisotne na obravnavi. Te osebe so stranke ali
zavezanci v postopku, njihovi zakoniti in drugi zastopniki (pooblaščenci), izvedenci, priče
in tolmači (po Jerovšku in dr., 2008, str. 195).
Cilj ustne obravnave je, da se doseže razjasnitev v zadevi in zato predstavlja
koncentracijo ugotovitvenega postopka v enem samem dejanju postopka (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 326). Ta cilj se doseže tako, da se (Jerovšek in dr., 2004, str. 462)
strankam omogoči podajanje izjav in predlogov oziroma njihovo izpodbijanje ter uradni
osebi omogoči skoncentrirano zbiranje in tehtanje za odločitev potrebnih dejstev, kar vodi
v skupni cilj razjasnitve stvari.
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5 DOKAZOVANJE PRI UGOTAVLJANJU IN ODMERI DAVČNE
OBVEZNOSTI
Za ugotovitvenim postopkom sledi dokazovanje zatrjevanih dejstev in ugotovljenih
okoliščin, ki so po materialnih predpisih pomembne za odločitev o zadevi. Poleg tega pa
se dokazuje tudi dejstva in okoliščine, ki so pomembne s procesnega vidika, če gre za
povezana vprašanja (po Jerovšku in dr., 2004, str. 480).
»Dokazovanje je formaliziran način ugotavljanja resničnih dejstev, ki jih je treba dognati«
(Kovač, 2007, str. 874). ZUP z načelom materialne resnice terja, da se odločba opira le na
dejansko stanje. Za dokazni postopek je poleg tega značilna uporaba še temeljnega
načela proste presoje dokazov, ki govori o tem, katera dejstva je šteti za dokazana in da
uradna oseba odloči na podlagi presoje vsakega in vseh dokazov (po Jerovšku in dr.,
2004, str. 480). Dokazovanje se loči na dokazovanje v širšem in ožjem smislu. V širšem
smislu govorimo, ko mislimo na zbiranje, izpeljavo in presojanje dokazov, v ožjem smislu
pa mislimo na presojo verodostojnosti pridobljenega dokaza in uporabo tistih dokazov, ki
jih uradna oseba šteje za neizpodbitne, kot podlago za odločitev v zadevi (po Jerovšku in
dr., 2008, str. 196 in 197). Namen in cilj dokazovanja je, da se uradna oseba pristojnega
organa prepriča o resničnosti relevantnih dejstev in okoliščin (po Androjnu in Kerševanu v:
Kovač, 2007, str. 874).
Dokazovanje natančneje definira 76. člen ZDavP-2, ki pravi, da mora davčni zavezanec za
svoje trditve v davčnem postopku predložiti dokaze. Davčni organ pa mora dokazati
dejstva, na podlagi katerih je davčna obveznost nastala ali ni nastala oziroma se je
povečala ali zmanjšala.
O tem, ali je treba kakšno dejstvo dokazati, odloča uradna oseba glede na to, ali utegne
to dejstvo vplivati na odločitev o stvari. Uradna oseba, ki vodi postopek, odloča o tem,
katera konkretna dokazila bo uporabila in v kakšnem vrstnem redu bodo izvedena. Pri tem
pa je vezana na materialni predpis, ki pogosto vsebuje določila, katera dejstva je treba
dokazati in tudi s katerimi dokazili. Dokazi se izvedejo praviloma potem, ko se ugotovi, kaj
je sporno in kaj je potrebno dokazati. Navadno se ne dokazuje splošno znanih dejstev in
dejstev, ki jih zakon domneva (mora pa se upoštevati možnost, da se lahko dokaže
nasprotno). O tem, ali naj se neka okoliščina šteje za dokazno, presoja uradna oseba, ki
vodi postopek, po načelu proste presoje dokazov, pri čemer upošteva rezultate vsega
ugotovitvenega postopka (po Povodnikovi v: Grafenauer, 2009, str. 32). Podobno navaja
tudi Podlipnik (2013, str. 43 in 44), ki pravi, da je uradna oseba tista, ki se bo odločila,
kateri dokaz bo štela za utemeljen in verodostojen. Mora pa uradna oseba v odločbi tudi
obrazložiti, zakaj je neki dokazni predlog zavrnila ali sprejela.
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5.1 DOKAZNO BREME IN OBRNJENO DOKAZNO BREME
138. člen ZUP v prvem odstavku določa, da je treba pred izdajo odločbe ugotoviti vsa
dejstva in okoliščine, ki so za odločitev pomembni, in strankam omogočiti, da uveljavijo in
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. Ta člen dopolnjujejo v davčni zadevah še
določbe iz 76. člena ZDavP-2.
S tem členom se uradni osebi nalaga breme dokazovanja ne glede na to, ali je bil
postopek začet po uradni dolžnosti ali pa na zahtevo stranke. Davčni organ mora dokazati,
na podlagi česa je oziroma ni nastala, se je povečala oziroma zmanjšala davčna
obveznost. Obenem je treba dodati, da del dokaznega bremena nosi tudi davčni
zavezanec, če hoče dokazati dejstva v svojo korist. V kolikor organ lažje in hitreje pridobi
podatke, jih zavezanec ni dolžan pridobivati sam (predvsem listine in dokumente iz
uradnih evidenc, ki jih hranijo drugi organi) (ZUP, 138. člen).
O obrnjenem dokaznem bremenu govorimo, ko mora davčni zavezanec svoje trditve v
celoti dokazovati sam, sicer velja nasprotna domneva. Značilnost obrnjenega dokaznega
bremena je, da velja zgolj takrat, kadar to določa zakon. To je značilnost ocene davčne
osnove, ki jo določa 68. člen ZDavP-2. Obrnjeno dokazno breme se pojavi še pri
izpodbijanju resničnosti javnih listin (169 in 171. člen ZUP). Pomembno pri cenitvi je, da
se zavezanca seznani z rezultatom cenitve in z metodo cenitve in se mu s tem omogoči,
da dokaže nasprotno (po Kovačevi, 2007, str. 875).

5.2 DOKAZILA
Davčni zavezanec mora vse svoje trditve dokazati s predložitvijo dokazil. V davčnem
postopku se praviloma dokazuje s pisno dokumentacijo, vendar pa to ni nujno. Zavezanec
za davek ali uradna oseba lahko sama izbere tudi druga dokazna sredstva po ZUP: listine,
potrdila, priče, izjave stranke, izvedenci in ogled. Dokaz mora za dopustnost skupaj
izpolnjevati dva pogoja, da je primeren za ugotavljanje stanja stvari in da ustreza
posameznemu primeru (Podlipnik, 2013, str. 43).
V davčnem postopku se za dokazovanje favorizirano uporablja pisna dokumentacija, kot
določa 77. člen ZDavP-2, ki pravi, da če ta zakon ali zakon o obdavčenju ne določa
drugače, davčni zavezanec svoje trditve v davčnem postopku dokazuje praviloma s pisno
dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih vodi v skladu z zakonodajo,
ima pa možnost predlagati tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi. Listine
imajo po ZDavP-2 prednost pred drugimi dokaznimi sredstvi, kar pa je izjema, kajti ZUP
določa, da ima upravni organ možnost proste presoje dokazov (Kovač, 2007, str. 876).
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Pri dokazovanju pride do izraza načelo ekonomičnosti, ki poudarja uporabo tistih dokazil,
ki so potrebna. Pri možnosti več dokazil se izbere verodostojnejše, cenejše in hitrejše, ob
identičnih rezultatih imajo prednost cenejša dokazila (Kovač, 2007, str. 876).
Listine kot dokazila v davčnem postopku
ZUP v 169. členu opredeljuje listino kot listino, ki jo izda državni organ v predpisani obliki
ali organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil v mejah svoje
pristojnosti, dokazuje pa tisto, kar se v njej potrjuje ali določa, enako dokazno moč imajo
pa tudi druge listine, ki so po posebnih predpisih izenačene z javnimi listinami. V postopku
dokazovanja je tudi mikrofilmska ali elektronska kopija listine oziroma reprodukcija te
kopije izenačena z listino iz prvega odstavka tega člena, pod pogojem, da je takšno
mikrofilmsko ali elektronsko kopijo oziroma reprodukcijo te kopije izdal državni organ
samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil.
Listine v davčnem postopku imajo prednost pred drugimi dokaznimi sredstvi, predvsem
zaradi načela ekonomičnosti postopka, ker jih je lažje, hitreje izvesti in so verodostojnejše
od drugih dokaznih sredstev, dokler se ne ugotovi drugače. Je pa možno izpodbijati
verodostojnost listin, tako tistih, ki jih je izdal davčni organ, kot tistih, ki jih je predložil
davčni zavezanec, in sicer z vsemi primernimi in ustreznimi dokaznimi sredstvi (Podlipnik,
2013, str. 50 in 51). Da imajo listine res prednost, dokazuje tudi sodba Upravnega sodišča
RS z dne 15. 11. 2010 št. U 559/2009, ki pravi, da se v davčnem postopku dejansko
stanje ugotavlja in dokazuje prvenstveno z listinami.
Med listine, ki naj bi jih davčni organ pridobil s strani davčnega zavezanca, ne spadajo le
računi, obračuni, napovedi ipd., ki jih mora davčni zavezanec obvezno hraniti, ampak tudi
prevzemni zapisniki, pisne pogodbe med člani družine, gradbeni dnevniki pri naročnikih
storitev ipd., za katere ni pravne podlage da bi jih davčni zavezanci morali imeti, jih pa
davčni organ lahko zahteva. Če davčni zavezanci teh listin ne predložijo, davčni organ
navede, da zavezanec svojih trditev v postopku ne more dokazati in se postopek
praviloma konča neugodno za zavezanca. Davčni organ navadno sprašuje po dokazilih o
trditvah davčnega zavezanca in je breme dokazovanja trditev na strani davčnega
zavezanca. Če zavezanec ne more dokazati resničnosti svojih trditev s predložitvijo
ustreznih listin, davčni organ oceni, da niso dokazane, zato jih pri odmerni odločbi ne
upošteva (Podlipnik, 2013, str. 41 in 42).
Če davčni zavezanec ne predloži dokumentacije, ki jo mora obvezno voditi, in so izpolnjeni
pogoji iz 69. člena Zakona o davčnem postopku, se izvede ugotovitev davčne osnove z
oceno (Podlipnik, 2013, str. 52).
Podlipnik (2013, str. 41) izpostavlja nekatere težave z listinskimi dokazi, in sicer pravi, da
davčni organi od davčnih zavezancev zahtevajo, da predložijo listine, za katere ni pravne
podlage, da bi jih morali imeti. Zaradi tega se kadar, ko davčni zavezanec nima
neobveznih listin, davčni organ odloči, da zavezanec svojih trditev ni dokazal, in se zanj
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postopek konča praviloma neugodno. V praksi skušajo davčni zavezanci zaradi
pomanjkanja listinskih dokazov svoje trditve dokazati tudi z drugimi dokaznimi sredstvi,
vendar davčni organi kot edino dokazno sredstvo v davčnih postopkih sprejemajo samo
listine (Podlipnik, 2013, str. 46 in 62). To se avtorju zdi nesprejemljivo, ker meni, da je
treba dati zavezancu možnost, da dokaže svoje trditve še na drug način, dodaja pa še, da
je dokazovanje brez vsakršnih listin v davčnem postopku težko, vendar potrebno.
(Podlipnik, 2013, str. 53).
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6 OCENA DAVČNE OSNOVE
Najbolj jedrnato in enostavno pomen ocene davčne osnove opiše sam ZDavP-2 v 68.
členu, in sicer kot ugotovitveni postopek, v katerem se ugotavljajo dejstva, ki davčnemu
organu omogočajo določiti davčno osnovo na podlagi verjetnosti.

6.1 POJEM IN CILJ OCENE DAVČNE OSNOVE

6.1.1 POJEM
Najprej je treba pojasniti, da se na različnih področjih za oceno davčne osnove
uporabljajo različni pojmi, kot so (po Dobovškovi, 2008, str. 28): cenitev davčne osnove,
ugotovitev davčne osnove z oceno, ocena davčne osnove, določanje davčne ocene s
cenitvijo ali oceno, davčna ocena, davčna cenitev ipd.
Po Wakounigu (1998, str. 18) cenitev pomeni ugotovitveni postopek, ki naj bi se čim bolj
približal verjetnosti obstoja ali neobstoja nekih v davčnem postopku pomembnih dejstev
oziroma, naj bi se čim bolj približal verjetnosti, da je prišlo do nekega dejanskega stanja
ali pa da to domnevo z veliko verjetnostjo zanikamo. Davčni organ mora v postopku
cenitve ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za rezultat cenitve, kar pomeni tudi
omogočanje davčnim zavezancem zavzemanje lastnih stališč, ker je cilj postopka ugotoviti
materialno resničnost (po Jerovšku in dr., 2008, str. 171).
Ocena davčne osnove nastopa kot izjema, ko je davčnemu organu onemogočena
ugotovitev dejanskega stanja v rednem ugotovitvenem postopku in je dopustna le na
podlagi vzrokov, opredeljenih v 68. členu ZDavP-2. Cenitev se lahko opravi le v primerih,
ko se trditve zavezancev ne dajo preveriti oziroma če zavezanec odkloni posredovanje
zahtevanih podatkov (po sodbi Upravnega sodišča RS, z dne 4. 10. 2004, št. U
1880/2002).

6.1.2 CILJ IN NAMEN
Cilj cenitve je približevati se dejstvom, ki so pomembna za predmet obdavčitve in odmero
davka. S cenitvijo se dosega približen rezultat, ki naj bi bil domnevno najpravilnejši in
najbližje resnici. Glavni cilj je ugotoviti davčno osnovo kar se da pravilno in z največjo
možno mero verjetnosti, kadar je ni mogoče z gotovostjo izračunati ali ugotoviti z
davčnimi napovedmi, obračuni in knjigovodskimi listinami ipd. (Jerovšek in dr., 2008, str.
169; gl. še Wakounig, 1998, str. 18).
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Podobno ugotavlja Upravno sodišče v sodbi, ki določa, da se ob podanih pogojih za
cenitev davčne osnove ta določi v verjetni višini, to je taki, ki se najbolj približa realnim
rezultatom poslovanja. Verjetna davčna osnova se z oceno ugotavlja prav zato, ker realnih
rezultatov poslovanja ni mogoče zanesljivo ugotoviti (sodba Upravnega sodišča RS z dne
25. 01. 2011, št. U 2146/2009).

6.2 RAZLOGI ZA OCENO

Osnovni razlogi za oceno davčne osnove so (po ZDavP-2, 68. člen):
-

-

-

-

če davčni zavezanec davčne napovedi ali obračuna davka ne vloži davčnemu
organu oziroma je vložena brez potrebnih podatkov za ugotovitev davčne
obveznosti;
če fizična oseba dohodkov ne napove;
če davčni organ ugotovi, da davčna napoved ali obračun davka temelji na lažnih in
nepravilnih podatkih;
če davčni organ ugotovi, da napovedani prihodki ali prihodki, izkazani v obračunu
davka, niso v sorazmerju z napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim
v davčnem obračunu; če davčni zavezanec navede upravičene razloge, ocena
osnove ni potrebna;
če zavezanec kljub zahtevi davčnega organa ne predloži poslovnih knjig in evidenc,
ki jih je dolžan voditi, ali pa so knjige in evidence vsebinsko napačne in če kažejo
bistvene formalne pomanjkljivosti, ki upravičujejo dvom o njihovi vsebinski
pravilnosti;
če delodajalec ne predloži podatkov o davčnem odtegljaju od dohodkov iz
zaposlitve.

Če davčni organ pozna del prihodkov ali odhodkov, se verjetna davčna osnova lahko
določi na podlagi v ugotovitvenem postopku zbranih uradnih podatkov v zvezi z davčnim
zavezancem in njegovimi družinskimi člani ter povezanimi osebami. Ti podatki zajemajo
število zaposlenih, izplačane plače in druge dohodke iz zaposlitve, prihodke in odhodke,
opravljene dobave, nabave in storitve, vrednost premoženja in druge zunanje znake
posedovanja premoženja, proizvodne kapacitete oziroma opremljenost ter lokacije poslovnih
in stanovanjskih prostorov, število najemnikov ter obdobje oddajanja v najem.
Ob pomanjkanju podatkov iz zgornjega odstavka, davčni organ oceni davčno osnovo na
podlagi podatkov, pridobljenih pri davčnih zavezancih, ki opravljajo enako ali podobno
dejavnost ali enake ali podobne dobave in storitve oziroma so dosegali primerljive vrste
dohodkov v istem davčnem obdobju. Davčni organ v tem primeru odmeri davek za
obdobje, kot je določeno z zakonom o obdavčenju od ocenjene davčne osnove.
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Če davčni organ ugotovi, da zavezanec za davek razpolaga s sredstvi za zasebno
potrošnjo vključno s premoženjem, ki znatno presegajo napovedane dohodke, ali pa če je
davčni organ na kak drug način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga
davčni zavezanec, oziroma s trošenjem davčnega zavezanca ali s podatki o pridobljenem
premoženju davčnega zavezanca, se davek odmeri od ugotovljene razlike med vrednostjo
premoženja (zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja premoženja), sredstvi oziroma
porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni, oziroma dohodki, od katerih se davki ne
plačajo. Postopek za odmero davka po tem odstavku se lahko uvede za eno ali več
koledarskih let v obdobju zadnjih pet let pred letom, v katerem je bil ta postopek uveden. Od
tako ugotovljene osnove se plača davek po povprečni stopnji dohodnine od enoletnih
dohodkov zadnjega davčnega obdobja.
Kljub jasnosti razlogov, pa je treba poudariti, da je v praksi zelo težko presojati, kajti
samo formalni obstoj razlogov za cenitev še ne more sprožiti cenitve. Razloge je namreč
treba dojemati v povezavah z vzroki, upoštevati je treba težavnost in možne učinke ter
način delovanja in obnašanja zavezanca. Cenitev je dopustna, ko je namenjena
ugotavljanju čim večjega približka objektivni resnici, ki mora po zakonu slediti cilju
vsebinsko pravilnega izračuna davčnih osnov, ter ni dopustna le zaradi zadoščanja
formalnim zahtevam za izvedbo cenitve (po Wakounigu, 1998, str. 32).
Treba je poudariti, da je davčni organ primoran ugotavljati davčno osnovo kot tudi
stopnjo v rednem ugotovitvenem postopku in na podlagi izvedbenih dokazov v najvišji
možni meri. Če pa ni mogoče ugotoviti teh temeljev z ugotovitvami dejanskega stanja na
temelju izvedbenih dokazov in na temelju sodelovanja davčnega organa z davčnim
zavezancem oziroma ko ni mogoče posredovati davčnih osnov in jih obračunavati, ko gre
za objektivno ali subjektivno nezmožnost davčnih organov, pa je potrebno določanje
osnov in stopenj na podlagi cenitve (po Šinkovcu in Tratarju, 2002, str. 112).
Postopek cenitve je najbolj utemeljen takrat, ko davčni zavezanec ne poda nobenih
pojasnil o danih podatkih, ali pa ne odda davčne napovedi ali ji ne priloži zahtevane
dokumentacije. Najpogostejši primer ocene davčne osnove je kadar davčni zavezanec ne
vodi obveznega knjigovodstva ter dokumentov oziroma kadar davčni zavezanec ne more
ali noče oddati dokumentacije ali če oddana dokumentacija ne ustreza dejansko opravljeni
gospodarski dejavnosti (Šinkovec in Tratar, 2002, str. 113 in 114).
Wakounig (1998, str. 34) dodaja, da je davčni organ kljub nesodelovanju in
neizpolnjevanju zahtev s strani zavezanca še vedno zavezan k temu, da je cilj cenitve
zajetje in upoštevanje vsebinsko pravilnega, kar je lahko tudi v korist davčnega zavezanca
(kljub njegovemu nesodelovanju). Je pa dejstvo, da nerazjasnjene stvari davčnemu
zavezancu lahko tudi škodujejo.
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6.3 DISKRECIJA

6.3.1 DISKRECIJA NA SPLOŠNO
»V zadevah, v katerih davčni organ odloča po prostem preudarku, mora odločiti v skladu z
namenom, zaradi katerega je prosti preudarek dan, in obsegom prostega preudarka, kot
ga določa zakon.« (ZDavP-2, 4. člen).
Organ, ki odloča po prostem preudarku, ima pravico, da izmed več pravno možnimi
odločitvami glede na dejansko stanje izbere tisto, ki je najsmotrnejša glede na javni
interes. Lahko bi rekli, da gre za pooblastilo organu, da lahko uporabi materialno normo
tako, da bo kar najbolj koristno za javni interes (po Jerovšku in dr., 2008, str. 18).
Podobno navaja tudi Dobovškova (2008, str. 22), ki prost preudarek opredeljuje kot
pravico organa izbrati med pravno možnimi odločitvami tisto, ki je najsmotrnejša za javni
interes. Zraven še dodaja, da pravica organa odločati po prostem preudarku izhaja iz
zakona ali predpisa lokalne skupnosti.
6. člen ZUP, ki določa omejitve odločanja po prostem preudarku, pravi, da mora biti v
upravnih zadevah, v katerih je organ po zakonu ali po predpisu samoupravne lokalne
skupnosti upravičen odločati po prostem preudarku, odločba izdana v mejah pooblastila in
v skladu z namenom pooblastila. Namen in obseg tega pooblastila pa določa zakon ali
predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje pooblastilo za odločanje po prostem preudarku.
Dobovškova (2008, str. 22) pravi, da so meje pooblastila kot vsebinski pogoji in dodaja,
da je šele ob izpolnitvi teh pogojev dopustno odločanje po prostem preudarku.
Če organ prekorači meje pooblastila, mora organ na drugi stopnji presojati, kako je bil
prost preudarek uporabljen in sam odločiti o zadevi, če je bil prost preudarek uporabljen
neprimerno ali zunaj meja pooblastila (Jerovšek in dr., 2008, str. 24).

6.3.2 DISKRECIJA PRI OCENI DAVČNE OSNOVE
»Prosti preudarek je lahko podeljen samo z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, z
izrazi "organ lahko", "organ sme", "organ je pooblaščen" priznati, prepovedati, dovoliti,
naložiti itd.« (Jerovšek in dr., 2004, str. 61). V 68. členu Zakona o davčnem postopku, ki
opredeljuje oceno davčne osnove, lahko že v prvem odstavku in tudi ostalih zasledimo
izraz »lahko«, kar nam pove, da se ocena davčne osnove uporablja po prostem preudarku
oziroma da se lahko organ odloči o tem ali, bo ugotavljal davčno osnovo z oceno ali ne.
Takšna razlaga je možna le, če pred samim postopkom cenitve inšpektor obvesti
davčnega zavezanca o davčnem inšpekcijskem nadzoru in tako da možnost davčnemu
zavezancu za samoprijavo ali izda sklep, s katerim prelaga predložitev poslovnih knjig ali
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izda sklep s katerim zahteva ureditev poslovnih knjig in davčnemu zavezancu s tem da
možnost, da uredi svoje poslovne knjige in se tako izogne ocene.
Prosti preudarek pri oceni je davčnemu organu dejansko dan le v primeru ugotavljanja
dejanskega stanja, kajti če so pogoji za oceno izpolnjeni in posledično davčni zavezanec
krši zakon, je davčni organ zavezan k cenitvi (po Dobovškovi, 2008, str. 22 in 23).
O diskreciji bi lahko govorili tudi pri izbiri metode cenitve, ko je obstoj razloga za cenitev
že dokazan. V okviru cenitvenega postopka je cilj davčnega organa, da se najbolj približa
dejanskemu poslovnemu izidu ali drugim okoliščinam, ne da bi bil pri tem vezan na stroga
pravila. Prav zaradi tega pa je pomembna pravilna izbira metode, ki zagotavlja največjo
mero vsebinske pravilnosti in se tako približa dejanskemu stanju (Jerovšek in dr., 2008,
str. 173). Davčni organ lahko metodo cenitve izbere prosto, s ciljem, da ga bo izbrana
metoda pripeljala do rešitve, ki je najbližje resničnosti. Davčni organi si morajo pri cenitvi
vedno prizadevati, da se z izbiro metode in z njeno uporabo najbolj približajo resnici (po
Wakounigu, 1998, str. 59 in 60).

6.4 POSTOPEK OCENE OZIROMA CENITVE DAVČNE OSNOVE
Če so pogoji za cenitev izpolnjeni oziroma če je cenitev upravičena, je davčni organ
primoran opraviti cenitev v vsakem primeru (Wakounig, 1998, str. 24). Cenitev je upravni
ugotovitveni postopek, s katerim se ugotavlja osnova za obdavčitev in zanj veljajo splošna
načela (Wakounig, 1998, str. 51).
Dobovškova (2008, str. 31) povzema osnovne določbe, ki jih mora upoštevati
prvostopenjski organ pri postopku ocene davčne osnove:
-

Dokazati mora, da obstaja vsaj en razlog za oceno iz 68. člena ZDavP-2.
Potrebna je izbira ustrezne metode za oceno davčne osnove, ki jo je treba opisati
na način, da jo je moč preizkusiti.
Davčni zavezanec mora biti seznanjen z oceno davčne osnove in zagotoviti se mu
mora možnost sodelovanje v samem inšpekcijskem postopku. Obveščen mora biti
tudi o dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih davčni organ oceni davčno
osnovo. Imeti mora možnost, da predloži dokaze, s katerimi si lahko zniža davčno
osnovo. O teh dokazih se mora davčni organ izreči še pred izdajo odmerne
odločbe.
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Načela postopka cenitve davčne osnove
Ker je postopek cenitve upravni postopek, zanj veljajo splošna in specialna načela, ki jih
urejata ZUP in ZDavP-2.
Pomembno pri postopku cenitve davčne osnove je, da se držimo predpisov pri različnih
ovirah v okviru ugotavljanja dejanskega stanja, saj ti predpisi preprečujejo pojavljanje
napak. Kršitve teh predpisov lahko privedejo do zgrešitve bistva ocene davčne osnove, kar
pa lahko v skrajnem primeru privede do kršitve nedotakljivosti premoženja in enakosti
pred zakonom, ki sta ustavni pravici davčnega zavezanca (Wakounig v: Lisica, 2005, str.
11).
Wakounig (1998, od str. 51 do 54) razdeli načela cenitvenega postopka na dve skupini
načel in sicer na splošna in posebna načela.
Splošna načela v cenitvenem postopku (po Wakounigu, 1998, str. 51 in 52):
Pomembno je, da se upošteva načelo, po katerem davčni organ po službeni dolžnosti
razišče vsa dejstva, ki so se dejansko zgodila in so pomembna za oceno osnov. Pri oceni
se prav tako upošteva, da se v primeru dvoma odloča v korist davčnega zavezanca. Avtor
poudarja obstoj ovir za dosego dokazanih dejstev v postopku cenitve (kar je za cenitev
značilno), vendar hkrati ugotavlja, da mora davčna obveznost temeljiti ne le na
dokazanih, ampak na resničnih dejstvih, pa čeprav je te moč ugotoviti le z največjo možno
mero verjetnosti, in ne absolutne gotovosti. Kot temeljno splošno načelo cenitve osnov je
izpostavljeno načelo zaslišanja stranke, katerega cilj je, da stranka pojasni svoje stališče, s
čimer se približamo izpolnitvi cilja ugotavljanja dejanskega stanja.
Posebna načela v cenitvenem postopku (po Wakounigu, 1998, str. 54, 55 in 56):
Med posebnimi načeli avtor izpostavi predvsem to, da je treba najprej s strani davčnega
organa v postopku cenitve ugotoviti dejstva, ki izpolnjujejo pogoje za cenitev (ne le
stvarni dogodki, ampak vse, kar se je dejansko zgodilo). Ker se pri cenitvah pojavljajo tudi
prikrivanja s strani zavezancev, se od organa ne pričakuje, da bi vložil preveč truda v
ugotavljanje dejstev, če zavezanec noče sodelovati in tako omejuje uradne korake
ugotavljanja. Organ lahko v takem primeru za presojo uporabi utemeljene domneve in
verjetnostna sklepanja.
Davčni organ mora v postopku pojasniti, iz katerih domnev izhaja (izhodišča cenitve), do
katerih ugotovitev področju dejstev, ki bi lahko vplivala na cenitev, je prišel in iz katerih
ugotovitev izhaja, katere dejanske zaključke, ki so pomembni za cenitev, je izpeljal iz njih,
in na podlagi katerih razmišljanj, s pomočjo katere metode ocenitve je prišel do
določenega izida in kateri razlogi so bili merodajni za izbor metode ter za uporabo izbranih
podatkov (primerjalnih podatkov, pribitkov, dodatkov). Poseben poudarek je na
vključenosti zavezanca v postopku cenitve, njegovo sodelovanje je opredeljeno kot
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obvezno. Pri tem je naloga davčnega organa ta, da vse izjave in dokaze zavezanca tudi
preveri.
Načelo subsidiarnosti ocene davčne osnove
To je pomembno načelo, ki ima
nevarnosti napak. To načelo pomeni,
samo takrat, ko je davčni organ
spoznavanja ne more ugotoviti in je
19).

preventivno vlogo pri zmanjševanju tveganja in
da je ocena davčne osnove opravljena na podlagi in
z rednimi sredstvi ugotavljanja, dokazovanja in
tudi ne more izračunati (po Wakounigu, 1998, str.

6.5 DOKAZOVANJE V POSTOPKU CENITVE DAVČNE OSNOVE
Davčni organ mora v postopku cenitve dokazati obstoj vsaj enega razloga za cenitev, ki so
opredeljeni v 68. členu ZDavP-2. V samem postopku cenitve je dokazovanje kot sredstvo
za ugotavljanje resničnega stanja neuporabno, saj je ocena davčne osnove v svojem
bistvu ugotavljanje resničnega stanja na podlagi verjetnosti. Pri cenitvi davčni organ neko
dejstvo lahko sprejme kot dokazano, kljub temu da je prepričan le s stopnjo verjetnosti,
če dokazana izhodišča, ki temeljijo na dejstvih, bolj govorijo v korist nekega dogodka,
kakor mu nasprotujejo (po Dobovškovi, 2008, str. 30).
Za razliko od dokazovanja gre pri cenitvi za miselni proces, v katerem poskušamo s
pomočjo domnev in zaključkov, ki temeljijo na dejstvih, z združevanjem podrobnosti,
oziroma s celotnim pregledom dejstev, ki jih je treba upoštevati in so pomembni za izid,
priti do osnove, ki ustreza skupni vsoti davčnopravno pomembnih gospodarskih dogodkov,
ne da bi bilo to treba posamično ugotavljati in dokazovati (Wakounig, 1998, str. 21).
Cenitev nam ne bo nikoli pokazala formalno pravilnih izidov, ampak vedno le logično
pravilne, saj gre pri cenitvi že v samem bistvu za to, da dejanskega stanja ni moč
ugotoviti (po Dobovškovi, 2008, str. 30). Podobno navaja Wakounig (1998, str. 22), ki
pravi, da cenitev ne more pripeljati do skladanja z resničnim stanjem, saj je treba že v
samem bistvu upoštevati, da dejanskega stanja pri oceni ni moč ugotoviti, absolutna
resnica pa človeškemu spoznanju ni dostopna.
Pomembno pri oceni davčne osnove je tudi upoštevanje načela zaslišanja stranke. ZDavP2 v 68. členu med drugim določa, da je davčna osnova lahko nižja, če davčni zavezanec
dokaže, da je nižja v postopku ocene davčne osnove (obrnjeno dokazno breme). Šinkovec
in Tratar (2002, str. 113) navajata, da je dokazno breme pri cenitvi osnov razdeljeno med
davčni organ in davčnega zavezanca. Davčni organ raziskuje dejansko stanje, davčni
zavezanec pa daje dodatna pojasnila.
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6.6 OBSEG CENITVE
Davčni organ mora ob spoznanju oziroma ugotovitvi, da obstajajo razlogi za oceno davčne
osnove in jih dokaže, določiti še obseg cenitve. Pri določitvi obsega je treba upoštevati le
knjigovodske dokumente in evidence, ki so pravilni, za vse ostale je treba izvesti oceno
davčne osnove. Veliko vlogo pri določitvi obsega igrajo tudi same metode cenitve (po
Lisici v: Gierling in Neschkudla, 2007, str. 13).
Cenitev je vedno upravičena le v potrebnem obsegu, če zaradi pomanjkljivosti v poslovnih
knjigah in evidencah dvomimo v njihovo vsebinsko pravilnost. Tudi v primeru, ko gre le za
formalne napake, je treba opraviti cenitev, seveda le če gre za take formalne napake
(bistvene), da se pojavlja vprašanje o vsebinski pravilnosti, pa še to le v obsegu, kot to
zahtevajo popravki ugotovljenih napak. Napakam, predvsem formalnim, se ni mogoče
izmakniti, ker je vsako dokumentarno gradivo, tudi knjigovodsko, delo človeka. Zaradi
manjših formalnih napak, ki so za ugotovitev davčne osnove nepomembne (nebistvene),
ocena davčne osnove ne pride v poštev (po Wakounigu, 1998, str. 36).
Lisica (2007, str. 13 in 14) je ugotovil, da večina avtorjev navaja dve vrsti obsega cenitve:
Delna ali dopolnilna cenitev
Delna ali dopolnilna cenitev zadošča, če gre za napake in pomanjkljivosti, katerih učinki so
jasno omejeni, vendar se jih ne da odstraniti z natančnimi popravki (Wakounig, 1998, str.
37). Podobno navaja tudi Lisica (2007, str. 14), ki povzema Stojnška, da se delna ali
dopolnilna ocena uporabi le, če so knjigovodski dokumenti in evidence pomanjkljivi le na
določenih področjih in če evidence nimajo napak, ki bi predstavljale vzrok za cenitev.
Davčni organ mora pri oceni ob predpostavki, da je davčni zavezanec poslovne knjige in
evidence vodil zadovoljivo, poskušati davčne osnove, ki jih je davčni zavezanec izkazal,
upoštevati in jih popraviti z delnimi ali dopolnilnimi ocenami. Davčni organ popravi in
dopolni iz knjigovodstva izkazan izid z oceno glede na ugotovljene napake.
Popolna cenitev
Bolj poglobljena cenitev oziroma cenitev v večjem obsegu se izvede, če jo upravičujejo
napake v večjem obsegu in resnejše sistemske napake (Wakounig, 1998, str. 37). Popolna
cenitev pride v poštev, ko imajo knjigovodske evidence takšne napake, da jih je
nemogoče jemati za resnične. Kadar prevladujejo takšne pomanjkljivosti in se pojavijo
dvomi o stvarni pravilnosti, je popolna ocena praviloma neizogibna ter se največkrat
uporabi, ko davčni zavezanec poslovnih knjig in evidenc sploh ne vodi oziroma jih
davčnemu organu ne predloži. Pri popolni oceni mora davčni organ vedno upoštevati
dejstva, ki bi bila pomembna, če bi zavezanec pravilno vodil evidence in poslovne knjige
ter v skladu s predpisi pravilno ugotovil davčno osnovo (Lisica v: Stojnšek, 2007, str. 14).
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6.7 PRITOŽBENI IN UPRAVNO-SODNI POSTOPEK PRI OCENI
V upravnih in posledično davčnih postopkih je upravna pristojnost razdeljena na dve ravni
na upravni in dve ravni na sodni ravni. Na prvi stopnji odloča Davčni urad RS, na drugi
stopnji pa Ministrstvo za finance (Koželj in dr., 2010, str. 610). Davčni zavezanec pa lahko
izrazi nestrinjanje z odločbo glede vsebinske in postopkovne pravilnosti in v zakonitem
roku na drugostopenjski organ vloži pritožbo skupaj z vsemi dokazi, ki bodo podkrepili
njegovo nestrinjanje s prvostopenjski odločbo, davčni organ na drugi stopnji pa mora o
njih presojati. Če je pritožba na drugi stopnji rešena neugodno, lahko zavezanec sproži
upravni spor (Wakounig, 1998, str. 57). Upravni spor se sproži na Upravnem sodišču RS,
najvišji pritožbeni organ o upravnih zadevah in posledično davčnih zadevah pa je Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
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7 PREVERJANJE HIPOTEZE
Hipoteza diplomskega dela je, da diskrecija pri oceni davčne osnove povzroča težave v
praksi.
Zadnje dejanje v davčnem postopku, ko davčni organ ne more na noben drug način
ugotoviti davčne osnove, je ocena davčne osnove, kot institut, ki s stopnjo prepričanja
verjetnost določi davčno osnovo ob predpostavki, da obstajajo in so dokazani zakonsko
opredeljeni razlogi za oceno.
Ker se pri oceni davčne osnove pojavi ugotavljanje z verjetnostjo in nezmožnost davčnega
organa z gotovostjo dokazati resnično stanje, se pojavljajo težave s sprejemanjem na ta
način ugotovljenega stanja s strani davčnih zavezancev, pri katerih se cenitev davčnih
osnov opravi.

7.1 METODA RAZISKAVE
Za preveritev dane hipoteze sem preučil primere iz sodne prakse za obdobje od leta 2009
do vključno 2012, ki so dosegljivi na spletnih straneh sodstva Republike Slovenije. Pri
raziskavi sem osrednjo pozornost namenil preverjanju treh parametrov, in sicer:
-

V koliko primerih je bila tožba glede postopka ocene davčne osnove s strani
sodišča zavrnjena in v koliko primerih je bila utemeljena?
Kateri so najpogostejši vzroki, ki jih opredeljuje 68. člen ZDavP-2, za začetek
postopka ocene davčne osnove?
Kateri so najpogostejši vzroki, ki jih navajajo tožeče stranke, da izpodbijajo
odmerne odločbe, izdane na podlagi ocene davčne osnove?

Pri teh rezultatih je treba upoštevati, da obstoji možnost za njihovo netočnost. Kajti
analizirani so bili samo primeri iz sodne prakse, se pravi sodbe Upravnega in Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije. Podatki o odmernih odločbah (ki zadevajo oceno davčne
osnove) glede parametrov, ki sem jih navedel zgoraj, ki jih izdajajo prvostopenjski davčni
organi in podatki iz pritožb, ki so jih je razrešili drugostopenjski davčni organi, mi niso bili
posredovani kljub prošnji, ki sem jo posredoval Generalnemu davčnemu uradu.
Preden predstavim rezultate, je treba povedati še, da so bili v nekaterih sodbah primeri,
ko je davčni organ izvajal cenitev zaradi več razlogov, in da so tudi davčni zavezanci tožili
davčni organ zaradi več razlogov. Pri teh rezultatih sem upošteval vse razloge tako, da
sem jih obravnaval posamezno, kot bi bili opredeljeni v drugem primeru sodne prakse.
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V nekaterih primerih sodne prakse so davčni organi obravnavali zavezance še po starejših
različicah Zakona o davčnem postopku (ZDavP in ZDavP-1). Ker pri samih členih, ki
opredeljujejo oceno davčne osnove, ni bilo bistvenih razlik, sem vse primere obravnaval
skupaj in jih primerjal s sedaj veljavno različico Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

7.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Med pregledovanjem in raziskovanjem konkretnih primerov sodne prakse sem zasledil, da
je bilo v večini primerov upravičeno, da se je davčni organ odločil za oceno davčne
osnove. Podrobnejše rezultate analize konkretnih primerov lahko zasledimo na grafikonu
1.
Grafikon 1: Delež zavrnjenih tožb in delež utemeljenih tožb glede postopka ocene
davčne osnove (za obdobje 2009 - 2012)

n = 33

Vir: Lastni

Z grafikona 1 je razvidno, da je sodišče kar v 87,9 % zavrnilo tožbo davčnega zavezanca.
V 12,1 % pa jo je opredelilo kot utemeljeno. Glede na te podatke lahko potrdim domnevo,
da je bila večina primerov cenitve davčne osnove upravičena, kar potrjujeta tudi Upravno
in Vrhovno sodišče. Iz tega lahko sklepam, da davčni organi v večini primerov davčno
osnovo ocenijo pravilno in na način, skladen s predpisi.
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Na spodnjem grafikonu so predstavljeni rezultati iz primerov sodne prakse, ki
predstavljajo vzroke, opredeljene 68. člen ZDavP-2. Prikazano je, zaradi katerih vzrokov
se davčni organ najpogosteje odloči za oceno davčne osnove. V nekaterih primerih iz
sodne prakse je sočasno obstajalo več vzrokov iz omenjenega člena zakona za začetek
postopka ocene davčne osnove.
Grafikon 2: Razlogi za oceno po 68. členu ZDavP-2 po pogostosti za začetek cenitve (za
obdobje 2009 - 2012)

n= 32

Vir: Lastni

Na grafikonu 2 lahko opazimo, da je najmanj vzrokov za začetek postopka cenitve iz
druge in šeste alineje prvega odstavka 68. člena ZDavP-2. Razlogi iz prve in druge alineje
prvega odstavka istega zakona se v praksi pojavljajo v 12,5 %. Drugi najpogostejši razlog
(28,1 %) izhaja iz četrte alineje prvega odstavka istega zakona, katerega bistvo je, da
davčni organ lahko predmet obdavčitve ugotovi s cenitvijo, če prihodki zavezanca niso
sorazmerni z odhodki ali obratno. Največji delež primerov (46,9 %) ima razlog za začetek
ocene davčne osnove opredeljen v peti alineji prvega odstavka istega zakona in se glasi:
»Davčni organ lahko ugotovi predmet obdavčitve s cenitvijo in na tej podlagi odmeri
davek, če zavezanec za davek na zahtevo davčnega organa ne predloži poslovnih knjig in
evidenc, ki jih je dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne ali če kažejo
take bistvene formalne pomanjkljivosti, ki upravičujejo dvom o njihovi vsebinski
pravilnosti.« Podobno navajata tudi Šinkovec in Tratar (2002, str. 113 in 114), in sicer:
»Najpogostejši primer ocene davčne osnove je podan, ko davčni zavezanec ni vodil
obveznega knjigovodstva ter dokumentov, oziroma v primeru, da davčni zavezanec ne
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more ali noče oddati dokumentacije ali če oddana dokumentacija ne ustreza dejansko
opravljeni gospodarski dejavnosti.«
V spodnjem grafikonu so predstavljeni najpogostejši vzroki, zaradi katerih davčni
zavezanci izpodbijajo odmerne odločbe, katerih osnova je ugotovljena z oceno. Pri tem je
treba upoštevati, da je bila večina primerov tožb neupravičenih (glej grafikon 1) zato je
zaradi tako majhnega deleža upravičenih tožb težko realno opredeliti, katere so
najpogostejše napake davčnih organov v praksi v zvezi z institutom ocene davčne osnove.
Dodati je treba še, da so nekateri tožniki navedli več razlogov za pritožbo zoper ocene
davčne osnove.
Grafikon 3: Vzroki, zaradi katerih se davčni zavezanci najpogosteje odločijo za
izpodbijanje odmernih odločb, ki so nastale z oceno davčne osnove (za obdobje 2009 2012)

n = 35

Vir: Lastni

Grafikon 3 nam kaže, da je največ pritožb zaradi nepravilne izbire metode za cenitev
davčne osnove. Delež zajema 26 %. Tukaj gre za zmotno prepričanje tožnikov, da morajo
davčni organi pri oceni izbrati metodo, ki je za zavezanca najugodnejša. Davčni organ
mora namreč izbrati metodo, s katero bo ocenil davčno osnovo tako, da se bo ta kar
najbolj približala resničnemu stanju. V 20 % tožb, so tožniki kot razlog navedli
neupoštevanje vseh podatkov v postopku cenitve. Davčnemu organu, kot navaja tudi
sodba sodišča X Ips 39/2005 z dne 2. 9. 2009, zadostuje, da zbere zadostno količino
38

relevantnih podatkov, iz katerih je mogoče ugotoviti davčno osnovo vsaj z zadostno
stopnjo verjetnosti. 17 % razlogov za pritožbe se nanaša na to, da se davčni organ odloča
na podlagi domnev in pa da davčne osnove ni dokazal. Tukaj bi dodal, da davčnemu
organu osnove pri oceni ni treba dokazati oziroma je ne more dokazati. Če bi jo lahko
dokazal, potem institut ocene sploh ne bi obstajal. Iz tega lahko izhaja, da davčni organ
brez dokazov tudi ne more določiti ocene davčne osnove z gotovostjo, ampak le z
verjetnostjo. 11 % razlogov za tožbo izhaja iz kršenja načela zaslišanja stranke, in sicer se
največ strank pritožuje, da niso bile obveščene o razlogih za uvedbo ocene davčne
osnove. 9 % zajemajo pritožbe, da se davčni organ odloča na podlagi domnev, kar pa je
samoumevno - cilj institucije ocene davčne osnove je, da se organ odloči na podlagi
domnev, da se kar najbolj približa dejanskemu stanju.

7.3 UGOTOVITVE
Na podlagi rezultatov, predstavljenih v poglavju 6.2, in razhajanja med prakso in teorijo,
ki ga je izpostavil Podlipnik (glej poglavje 4.2), sklepam, da hipoteza da diskrecija pri
oceni davčne osnove povzroča težave v praksi, drži le delno. Raziskava je pokazala, da
sam davčni organ nima težav z diskrecijo, saj rezultati kažejo, da se davčni organ v večini
primerov, kar zadeva diskrecijo pri oceni davčne osnove, odloči pravilno. Pri tem je treba
dodati, da sodna praksa ne kaže, kakšne težave je imel organ oziroma inšpektor pri izbiri
pravilnih metod cenitve oziroma da je upošteval vse relevantne podatke, vendar pa lahko
trdim, da se v večini primerov odloči pravilno, kar je prvi znak, da znajo inšpektorji dobro
uporabiti prosti preudarek pri oceni davčne osnove. Sodna praksa mi žal tudi ne da
vpogleda v podatke, v koliko primerih se davčni organ izogne cenitvi tako, da da
zavezancu možnost za samoprijavo oziroma možnost, da uredi svoje poslovne knjige (glej
poglavje 5.3.2). Ob upoštevanju ugotovitev Podlipnika lahko ugotovimo, da do težav
vendarle prihaja, predvsem na področju dokazovanja, kar pa je ključnega pomena pri
oceni davčne osnove predvsem z vidika začetka omenjenega postopka, ko je treba
dokazati obstoj pogojev za začetek ocene. Kritično je tudi dejstvo, kot ugotavlja Podlipnik
(2013, str. 62), da se v davčnih postopkih pogosto dogaja in posledično tudi v postopku
ocene davčne osnove, da vsakršnih nelistinskih dokazov, podanih s strani davčnega
zavezanca, davčni organ ne izvede, ravno zaradi tega, ker so nelistinski, kar pa je v
nasprotju z veljavnim pravnim redom.
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8 ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil predstaviti institut ocene davčne osnove ter ugotavljanje
dejstev in dokazovanje po regularni poti ter pri odmeri davka v posebnih primerih (68.
člen ZDavP-2). Najprej sem sistematično razvrstil davke v različne skupine. Razlogi za
različna uvrščanja so v raznolikosti meril, ki služijo kot izhodišča pri razvrščanju davkov.
Nadaljeval sem z opredelitvijo pojma davčnih organov in davčnih zavezancev. Ugotovil
sem, da Davčno upravo Republike Slovenije sestavljajo Generalni davčni urad, Posebni
davčni urad ter 15 davčnih uradov. Davčno upravo vodi generalni direktor ali direktorica,
ki obenem vodi tudi Generalni davčni urad. Davčni zavezanci pa so tako fizične kot pravne
osebe, ki morajo izpolniti svoje davčne obveznosti, ki izhajajo iz davčnopravnega
razmerja. Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji je stvarno pristojna Davčna
uprava Republike Slovenije, medtem ko je odločanje na drugi stopnji v pristojnosti
Ministrstva za finance.
Ugotovil sem, da pozna ZDavP-2 sedem temeljnih načel (načelo zakonitosti v davčnih
zadevah, načelo sorazmernosti, načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči, načelo tajnosti
podatkov, načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih
obveznosti, načelo dolžnosti dajanja podatkov, načelo materialne resnice v davčnih
zadevah). Poleg že naštetih se v davčnem postopku uporabljajo tudi načela, določena v
ZUP (7., 9. - 14. člen).
V nadaljevanju sem osrednjo pozornost namenil fazam davčnega postopka. Davčni
postopek se začne po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke. Temu sledi faza
ugotavljanja dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odmero davka, in sicer po skrbni ter
vestni presoji dokazov posamično in skupaj kot tudi na podlagi uspešnosti celotnega
postopka. ZUP pozna poseben ugotovitveni postopek, ki se mora voditi, kadar se v
postopku pojavi predhodno vprašanje, za katero organ ni pristojen, a je od njegove rešitve
odvisna odločitev v postopku. Ugotovil sem, da lahko davčni organ izda odmerno odločbo
tudi brez posebnega ugotovitvenega postopka, če spozna, da so podatki iz davčne
napovedi popolni in pravilni, ter jim sledi ali pa če sam lahko pridobi uradne podatke, ki so
pomembni za odločanje, in zaslišanje stranke ni potrebno. V tem primeru govorimo o t. i.
skrajšanem ugotovitvenem postopku, ki pomeni hkratno izvedbo ugotovitvenega postopka in
odločanja.
V ZDavP-2 poznamo tudi cenitev davčne osnove. To je ugotovitveni postopek, v katerem se
ugotavljajo dejstva, ki davčnemu organu omogočajo določitev verjetne davčne osnove. Z
njo se dosega približen rezultat, ki naj bi bil domnevno najpravilnejši in najbližje resnici.
Ugotovitvi dejstev in okoliščin sledi faza dokazovanja. Ugotovil sem, da ZDavP-2 favorizira
listinska dokazna sredstva, vendar priznava vse dokaze po ZUP (listine, potrdila, priče,
izjave stranke, izvedenci in ogled). Pomembno je poudariti verodostojnost dokaznih
sredstev, namreč vsa dokazna sredstva so enako prepričljiva, v kolikor so verodostojna.
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Pri dokazovanju pride do izraza načelo ekonomičnosti, ki poudarja uporabo tistih dokazil,
ki so potrebna. V primeru več dokazil se izbere tisto, ki je verodostojnejše, cenejše in
hitrejše.
V petem poglavju sem podrobneje opredelil oceno davčne osnove. ZDavP-2 v svojem 68.
členu določa šest primerov, v katerih se s pomočjo cenitve ugotavljajo dejstva, ki
davčnemu organu omogočajo določitev verjetne davčne osnove. Diskrecija je torej
davčnemu organu dejansko dana le v primeru ugotavljanja dejanskega stanja, kajti če so
pogoji za oceno izpolnjeni in posledično davčni zavezanec krši zakon, je davčni organ
zavezan k cenitvi. O diskreciji bi lahko govorili tudi pri izbiri metode cenitve, ko je razlog
za cenitev že dokazan. Ugotovil sem, da nam cenitev ne bo nikoli pokazala formalno
pravilnih izidov, ampak vedno le logično pravilne, saj že po samem bistvu ocene
dejanskega stanja ni moč ugotoviti.
V zadnjem poglavju sem predstavil še rezultate raziskave primerov iz sodne prakse, ki
obravnavajo institut ocene davčne osnove, in delno ovrgel hipotezo, da diskrecija pri oceni
davčne osnove povzroča težave.
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PRILOGE
KRATKA PREDSTAVITEV PRIMEROV IZ SODNE PRAKSE UPORABLJENIH
PRI PREVERJANJU HIPOTEZE
Pri pregledovanju primerov je treba upoštevati, da so v rubriki »Razlogi za tožbo«
navedeni zgolj vzroki, ki izpodbijajo oceno davčne osnove, kajti v večini primerov tožeče
stranke izpodbijajo tudi druge dele davčnega postopka. V rubriki »Izrek« velja, da izrek
velja za celotno tožbo, kar zajema tudi del tožbe, ki obravnava oceno davčne osnove. V
primerih kjer je pod rubriko »Izrek« navedeno da je tožba delno utemeljena moramo
upoštevati, da je bila delno utemeljena v tistem delu, ki pokriva oceno davčne osnove, v
ostalih delih, ki obravnavajo druge dele postopka, ki se ne obravnavajo samega postopka
ocene davčne osnove pa je tožba lahko zavrnjena ali utemeljena.
PRIMER 1:
Sodba I U 1533/2011 z dne 04.06.2012
RAZLOG ZA OCENO: davčna napoved na neresničnih ali pravilnih podatkih, davčni
zavezanec svojih prihodkov oziroma odhodkov nima vknjiženih na podlagi ustreznih listin.
RAZLOG ZA TOŽBO: Davčni organ v dokaz ne ponudi nobenega trdnega dokaza. Sklicuje
se le na domnevne.
IZREK: Tožba se zavrne
PRIMER 2:
Sodba I U 2222/2011 z dne 14.05.2012
RAZLOG ZA OCENO: Fizična oseba ima potrošnja sredstva, vključno s premoženjem, ki
znatno presegajo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal.
RAZLOG ZA TOŽBO: Nestrinjanje z metodo cenitve davčne osnove. Določbe ZDavP-2
uporabljene retroaktivno.
IZREK: Tožba se zavrne.
PRIMER 3:
Sodba I U 1213/2010 z dne 10.10.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni zavezanec svojih poslovnih knjig in evidenc ni vodil
formalno in vsebinsko pravilno.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nestrinjanje z metode ocene davčne osnove, neupoštevanje vseh
dokazov s strani davčnega organa.
IZREK: Tožba se zavrne.
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PRIMER 4:
Sodba I U 194/2010 z dne 27.06.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni zavezanec ni predložil poslovnih knjig in evidenc, ki jih je
dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Davčni organ ni izvedel ugotovitvenega postopka, kršitev načela
zaslišanja stranke, zavrnitev predloga za uporabo izvedenca pri cenitvi.
IZREK: Tožba je utemeljena
PRIMER 5:
Sodba U 2610/2008 z dne 27.06.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Podatki, ki jih je bilo treba ustrezno oddati, ne ustrezajo
dejanskemu stanju
RAZLOGI ZA TOŽBO: Ni izpolnjenih pogojev za oceno davčne osnove
IZREK: Tožba se zavrne.
PRIMER 6:
Sodba I U 2146/2009 z dne 25.01.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni organ ugotovil da obračun davka temelji na neresničnih ali
nepravilnih podatkih.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nestrinjanje z metodo cenitve davčne osnove.
IZREK: Tožba se zavrne.
PRIMER 7:
Sodba I U 991/2009 z dne 18.01.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Predložene poslovne knjige in evidence so vodene vsebinsko
napačno.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Davčni organ ni upošteval vseh dokazov v postopku ocene davčne
osnove.
IZREK: Tožba se zavrne
PRIMER 8:
Sodba X Ips 320/2011 z dne 28.03.2012
RAZLOGI ZA OCENO: Obdavčitev nenapovedanih dohodkov fizične osebe, katerih viri
ostanejo nepojasnjeni.
RAZLOGI ZA PRITOŽBO: Davčni organ spremenil predmet inšpeciranja med samim
postopkom, uporaba ZDavP-2 za čas pred njegovo veljavo, kršeno načelo zaslišanja
stranke.
IZREK: Revizija se zavrne.
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PRIMER 9:
Sodba X Ips 443/2010 z dne 26.10.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni zavezanec, je kljub zahtevku davčnega organa, odklonil
predložitev poslovnih knjig in evidenc.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nestrinjanje z metodo cenitve davčne osnove.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 10:
Sodba I U 67/2010 z dne 27.06.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Predložene knjige in evidence vsebinsko napačne oziroma ne
ustrezajo dejanskemu stanju.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Neupoštevanje dokazov priloženih v pritožbenem postopku, napačna
uporaba podatkov pri metodi cenitve, ni izpolnjenih pogojev za oceno davčne osnove.
IZREK: Tožba se zavrne.
PRIMER 11:
Sodba I U 971/2009 z dne 04.04.2011.
RAZLOGI ZA OCENO: Zavezanec ni vodil poslovnih knjig in jih ni vzpostavila niti po sklepu
davčnega organa.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Ni izpolnjenih pogojev za oceno davčne osnove, sama ocena pa je
napačna. Neupoštevanje še drugih relevantnih okoliščin. Nestrinjanje z metodo cenitve.
IZREK: Tožba se zavrne.
PRIMER 12:
Sodba I U 1756/2010 z dne 04.04.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Poslovne knjige in evidence so formalno nepravilne v taki meri, da
upravičujejo dvom o njihovi vsebinski pravilnosti. Nepravilno vodenje poslovne
dokumentacije, v nasprotju s predpisi.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Odločba davčnega organa neutemeljena. Konkretnih tožbenih
ugovorov ni podanih.
IZREK: Tožba se zavrne.
PRIMER 13:
Sodba I U 1358/2010 z dne 07.03.2011
RAZLOGI ZA OCENO: Podatki po poslovnih knjigah in evidencah niso ustrezali dejanskemu
stanju in poslovne knjige in evidence niso bile vodene pravilno.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Niso izpolnjeni pogoji za cenitev davčne osnove. Nasprotovanje tudi
metodi cenitve.
IZREK: Tožba se zavrne.
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PRIMER 14:
Sodba I U 1258/2009 z dne 22.11.2010
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni zavezanec ni predložil poslovnih evidenc in knjig, ki jih je bil
dolžan voditi, tudi če ni bil registriran za opravljanje dejavnosti.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Ni izpolnjenih pogojev za oceno davčne osnove.
IZREK: Tožba se zavrne.
PRIMER 15:
Sodba X Ips 1222/2006 z dne 10.05.2010
RAZLOGI ZA OCENO: Neresnični ali nepravilni podatki na katerih temelji davčna napoved
oziroma davčni obračun.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Neupoštevanje okoliščin, ki jih je dokazoval davčni zavezanec.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 16:
Sodba X Ips 1336/2006 z dne 03.03.2010
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni zavezanec ni vložil nobene napovedi, niti v postopku
inšpiciranja ni predložil podatkov potrebnih za ugotovitev davčne osnove.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Kršitvi temeljnega načela zaslišanja stranke, zmotne ali nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja, dokazi na glavni obravnavi niso bili neposredno izvedeni.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 17:
Sodba X Ips 1328/2006 iz dne 27.01.2010
RAZLOGI ZA OCENO: Neresnični ali nepravilni podatki na katerih temelji davčna napoved
oziroma davčni obračun.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nestrinjanje z izvedbo, metodo cenitve.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 18:
Sodba X Ips 188/2006 z dne 27.01.2010
RAZLOGI ZA OCENO: Nesorazmernost odhodkov v primerjavi z prihodki ali obratno
izkazanih v davčnih obračunih.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 19:
Sodba X Ips 1156/2005 z dne 09.12.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Sodba ne povzema natančnih razlogov za oceno.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Napačno ugotovljena davčna osnova in napačna izbira metode
ocene.
IZREK: Revizija se zavrne.
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PRIMER 20:
Sodba X Ips 1636/2005 z dne 25.11.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni organ je ugotovil, temelji davčna napoved oziroma davčni
obračun na neresničnih ali nepravilnih podatkih in da je davčni zavezanec napačno vodil
evidence in knjige ali jih ni predložil na zahtevo organa.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Davčni organ se ni argumentirano izjasnil o pripombah zavezanca
glede cenitve davčne osnove. Zavezanec nasprotuje izbrani metodi ocene.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 21:
Sodba X Ips 719/2004 z dne 07.10.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Neresničnih oziroma nepravilni podatki, poslovne knjige in evidence
pa so bile vsebinsko napačne.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Obstoj drugih razlogov za oceno kot trdi davčni organ. Nepopolna
ocena, upoštevanje zgolj določenih podatkov in dokazov.
IZREK: Revizija je delno utemeljena.
PRIMER 22:
Sodba in sklep X Ips 412/2005 z dne 07.10.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Konkretni razlogi v sodbi niso podani.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Davčni organ pri oceni ni upošteval vseh podatkov in to brez
pojasnila, zato ocena davčne osnove ni pravilna.
IZREK: Revizija je delno utemeljena.
PRIMER 23
Sklep X Ips 315/2005 z dne 07.10.2009
RAZLOGI ZA OCENO:Poslovne knjige in evidence so bile vsebinsko napačne in so kazale
take bistvene formalne pomanjkljivosti.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nestrinjanje s pravilnostjo ocene, zaradi neupoštevanja vseh
podatkov in dokazov.
IZREK: Revizija je delno utemeljena.
PRIMER 24:
Sodba X Ips 131/2005 z dne 07.10.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Nesorazmernost napovedanih prihodkov z napovedanimi odhodki.
Pri poslovnih knjigah in dokumentacijah so bile ugotovljene formalne pomanjkljivosti.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nepopolna ugotovitev dejanskega stanja, Ni izpolnjenih pogojev za
oceno davčne osnove.
IZREK: Revizija se zavrne.
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PRIMER 25:
Sodba X Ips 39/2005 z dne 02.09.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Razlogi v sobi niso opredeljeni.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Odločanje na podlagi verjetnosti in ne gotovosti. Nepopolna ocena
zaradi neupoštevanje vseh podatkov in dokazov.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 26:
Sodba X Ips 40/2005 z dne 02.09.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Nevodenje oziroma nepravilno vodenje evidenc.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Davčni organ ni preveril vseh podatkov. Odločil se je na podlagi
vzorca podatkov.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 27:
Sodba X Ips 1074/2004 z dne 26.08.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Nesorazmernost odhodkov v primerjavi z prihodki ali obratno
izkazanih v davčnih obračunih.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nepravilna ugotovitev dejanskega stanja.
IZREK: Revizija je delno utemeljena (v delu z oceno davčne osnove se revizija zavrne)
PRIMER 28:
Sodba X Ips 359/2004 z dne 13.05.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Davčni zavezanec ni predloži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je
dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne, ali kažejo take bistvene
formalne pomanjkljivosti, ki opravičujejo sum glede njihove vsebinske pravilnosti.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nasprotovanje ugotovitvam cenitve.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 29:
Sodba X Ips 598/2006 z dne 13.05.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Nesorazmernost odhodkov v primerjavi z prihodki ali obratno
izkazanih v davčnih obračunih.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Neupoštevanje vseh podatkov in dokazov v postopku ocene.
IZREK: Revizija se zavrne.
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PRIMER 30:
Sodba U 1171/2007 z dne 12.05.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani v davčnem obračunu
niso bili sorazmerni napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem
obračunu. Poslovne knjige in evidence so bile vsebinsko napačne ali so kazale take
bistvene formalne pomanjkljivosti, ki opravičujejo sum glede njihove vsebinske pravilnosti
RAZLOGI ZA TOŽBO: Zavezancu niso bili pojasnjeni razlogi za oceno davčne osnove, in
davčni organ je oceno opravil iz nepopolnih podatkov.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 31:
Sklep X Ips 247/2005 z dne 25.03.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Konkretni razlogi v sodbi niso podani.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Neuporaba vseh podatkov in dokazov v postopku ocene,
nestrinjanje z metodo cenitve.
IZREK: Reviziji je delno utemeljena (neupoštevanje prihodkov in neupoštevanje
odhodkov)
PRIMER 32:
Sodba X Ips 38/2005 z dne 18.02.2009, enako tudi sodbe št. X Ips 313/2005, X Ips
98/2005, X Ips 172/2005, X Ips 37/2005.
RAZLOGI ZA OCENO: Zavezanec ni vložil zahtevane dokumentacije, kot sta davčna
napoved ali davčni obračun davčnemu organu.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nepravilna uporaba podatkov in dokazov v postopku ocene.
IZREK: Revizija se zavrne.
PRIMER 33:
Sodba X Ips 382/2006 z dne 18.02.2009
RAZLOGI ZA OCENO: Zavezanec ni vložil zahtevane dokumentacije, kot sta davčna
napoved ali davčni obračun davčnemu organu.
RAZLOGI ZA TOŽBO: Nepravilna uporaba podatkov in dokazov v postopku ocene.
IZREK: Revizija se zavrne.
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VIRI SODNE PRAKSE PREDSATVLJENE V PRIMERIH
Sodba Upravnega sodišča RS št. 1533/2011 z dne 04. 06. 2012, št. U 2222/2011 z dne
14. 05. 2012, št. U 1213/2010 z dne 10. 10. 2011, št. U 194/2010 z dne 27. 06. 2011, št.
U 2610/2008 z dne 27. 06. 2011, št. U 2146/2009 z dne 25. 01. 2011, št. U 991/2009 z
dne 18. 01. 2011, št. U 67/2010 z dne 27. 06. 2011, št. U 971/2009 z dne xxxx, št. U
1756/2010 z dne 04. 04. 2011, U 1358/2010 z dne 07. 03. 2011, U 1258/2009 z dne 22.
11. 2010, št. U 1171/2007 z dne 12. 05. 2009
Sodba vrhovnega sodišča RS št. X Ips 320/2011 z dne 28. 03. 2012, št. Ips 443/2010 z
dne 26. 10. 2011, št. X Ips 1222/2006 z dne 10. 05. 2010, št. X Ips 1336/2006 z dne 03.
03. 2010, št. Ips 1328/2006 iz dne 27. 01. 2010, št. Ips 188/2006 z dne 27. 01. 2010, št.
X Ips 1156/2005 z dne 09. 12. 2009, št. X Ips 1636/2005 z dne 25. 11. 2009, št. X Ips
719/2004 z dne 07. 10. 2009, št. X Ips 412/2005 z dne 07. 10. 2009, št. X Ips 315/2005 z
dne 07. 10. 2009, št. X Ips 131/2005 z dne 07. 10. 2009, št. Ips 39/2005 z dne 02. 09.
2009, št. X Ips 40/2005 z dne 02. 09. 2009, št. X Ips 1074/2004 z dne 26. 08. 2009, št. X
Ips 359/2004 z dne 13. 05. 2009, št. Sodba X Ips 598/2006 z dne 13. 05. 2009, št. X Ips
247/2005 z dne 25. 03. 2009, št. X Ips 38/2005 z dne 18. 02. 2009, št. X Ips 382/2006 z
dne 18. 02. 2009
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