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POVZETEK
Diplomsko delo predstavlja prenovljen postopek odmere davka na motorna vozila za
fizične osebe na Finančni upravi Republike Slovenije, kjer so postopki zaradi vse
pogostejšega suma, na predložene neverodostojne listine »žal« velikokrat daljši. Namen
je v čim krajšem možnem času izvesti odmero navedenega davka. Razbremeniti se želi
referente na tem delovnem področju vključno z večjim zadovoljstvom strank, ki jih v tem
primeru imenujemo zavezanci. Pri vodenju upravnega postopka je nujno upoštevati tudi
načelo ekonomičnosti oz. racionalnosti zaradi večje učinkovitosti in uspešnosti
organizacije.
Najprej so predstavljeni teoretični vidiki prenove poslovnih procesov, modeliranje in
simuliranje. Nato je predstavljena Finančna uprava Republike Slovenije, njeno poslanstvo,
strategija, vizija ter njen organizacijski, kadrovski in pravni vidik.
V nadaljevanju je analizirano stanje na področju odmere davka na motorna vozila za
fizične osebe na Finančnem uradu Velenje ter prikazana pomembnost hitrega, pravilnega
in strokovnega izvajanja nalog ob upoštevanju veljavnih predpisov.
S praktičnega vidika sta predstavljena obstoječ in prenovljen postopek odmere davka na
motorna vozila. Z obstoječim postopkom so definirane aktivnosti, ki so nujne za izvedbo
postopka odmere navedenega davka ter potreben čas, v katerem se posamezna aktivnost
lahko opravi. V prenovljenem postopku so določene aktivnosti smiselno izvzete iz
prenovljenega postopka, ker so se izkazale za nepotrebne.
Cilji zasledujočega problema se s simulacijami, s programskim orodjem Microsoft iGrafx
Process lahko uresničijo. Diplomsko delo je v praksi uporabno.
Ključne besede: optimizacija, odmera DMV, modeliranje, simulacije, postopek
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SUMMARY
PROCESS RENOVATION: THE LEVYING OF TAX ON MOTOR VEHICLES
FOR NATURAL PERSONS
The thesis presents a renewed assessment procedure motor vehicle tax for natural
persons to the Financial Administration of the Republic of Slovenia, where procedures are
due to the increasing suspicion on the documents submitted unreliable and is often long.
The purpose of the task in the shortest possible time is to carry out the assessment of
that tax, to relieve the officers working in this field including increased customer
satisfaction, which in this case is called taxpayers. In the conduct of the administrative
procedure, it is necessary to take into account the principle of economy respectively.
Rationality due to increased efficiency and effectiveness of the organization.
First, the theoretical aspects of business process reengineering, modeling and simulation.
He then presented Financial Administration of the Republic of Slovenia, its mission,
strategy, vision, and its organizational, personnel, legal and financial aspects.
The following is analyzing the situation in the field of assessment of tax on motor vehicles
for private individuals in the financial office Velenje and shows the importance of fast,
accurate and professional implementation tasks, subject to applicable regulations
From a practical point of view they are presented and renovated existing procedure for
levying tax on motor vehicles. The current procedure defined activities that are necessary
for carrying out the assessment of the duty and the time during which each activity can
be carried out. In the renewed proceedings are reasonably certain activities excluded
from the renewed proceedings because they proved to be unnecessary.
The objectives of pursuing the problem of the simulations with the software Microsoft
iGrafx Process can be realized. The thesis is useful in practice.
Key words: optimization, assessment DMV, modeling, simulation, process
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UVOD

Davki so najpomembnejši denarni prihodek državnega proračuna, proračuna Evropske
skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Zelo pomembna je ozaveščenost,
tako vseh nas državljanov, kot vsakega posebej, da po najboljših močeh prostovoljno
izpolnjujemo davčne obveznosti, da lahko država sploh opravlja svoje delo oz. poslanstvo.
Iz poročil Finančne uprave Republike Slovenije, »v nadaljevanju« FURS, je razvidno, da
davki predstavljajo največji delež javnih prihodkov, zato so v proračunu Slovenije tako
pomembna kategorija, kar je povzeto in kot Klunova (2010, str. 101) piše, da je namen
države pri zbiranju davkov v zbiranju financ za njeno delovanje. Seveda pa to ni edini
namen. S tem realizira tudi cilje, ki si jih je zadala za svojo makroekonomsko politiko. Z
obdavčenjem je mogoče pospeševati nekatere dejavnosti v gospodarstvu, kot so poraba,
investicije in podobno. Tako davčna politika vpliva in kreira tudi socialno politiko, saj
predstavlja močan vzvod za prerazporeditev dohodka.
Za uspešno prenovo procesa je velikokrat nujno spremeniti način razmišljanja in delovanja
vsake organizacije. Odločilno vlogo pri tem imajo menedžerji, ki v strateških dokumentih
za izpolnitev ciljev, vključijo tudi vlogo informatike in tehnologije z uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije. Danes brez njih ni mogoče speljati prenove v poslovnih
procesih. Na tak način, se najhitreje pretakajo podatki ter informacije, ki so potrebni za
izvedbo postopkov v organizaciji. Kvalitetno zasnovan informacijski sistem ima v
organizaciji ključen pomen, ker le tako lahko poslovne funkcije oz. naloge opravljamo
hitro, ceneje in bolj kvalitetno. Pomemben vpliv na to imajo vzpostavljene čim krajše
komunikacijskih poti preko interneta s t.i. e-portali v državni upravi, v moji nalogi so to edavki.
Diplomsko delo med drugim vključuje tudi problem o vse pogostejšem sumu na
predložene neverodostojne listine, zaradi česar je postopek odmere velikokrat daljši.
Ob vse večji avtomatizaciji dela, vsakodnevnih spremembah, ne smemo pozabiti na
zaposlene, njihovo stalno usposabljanje ter motiviranje, kajti vključno z njimi se lahko
uresničijo zastavljeni cilji organizacije, ki so opredeljeni v strateških dokumentih
organizacije. Zato sem si v začetku raziskave zastavila delovno hipotezo: "Postopek
odmere davka na motorna vozila je mogoče skrajšati s pomočjo uporabe informacijsko
komunikacijske tehnologije, posledično je mogoče ukiniti določene aktivnosti in zmanjšati
število zaposlenih."
Zadano hipotezo bom dokazala tako, da bom izdelala model obstoječega izvajanja
postopka za odmero davka na motorna vozila za fizično osebo na konkretnem primeru.
Nato bom izdelala izboljšano verzijo, ki bo vključila spremembe, z vključitvijo
elektronskega poslovanja preko portala e-davki. Oba modela bom simulirala s programom
iGrafx Process. Pričakujem, da bo izboljšani proces pokazal boljše procesne kazalnike od
obstoječega.
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Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V prvem je napoved dela in hipoteza.
Drugo poglavje opisuje prenovo poslovnega procesa s teoretičnega vidika, ki vključuje
pojem prenove ter optimizacije, namen ter poti do uresničitve njihovih ciljev. Na koncu
poglavja opisujem modeliranje, njihove tehnike in orodja za simuliranje. Sledi tretje
poglavje, s katerim predstavljam Finančno upravo Republike Slovenije na splošno,
vključujoč strategijo za obdobje 2015-2020, njeno poslanstvo, vrednote, vizijo in načela.
Na koncu poglavja pa sledijo v podpoglavjih organizacijski, kadrovski vidik ter zakonodaja
s predpisi s pravnega vidika. Četrto poglavje določa zavezance za davek, vrste dajatev,
odmero, ki vključuje davčno osnovo ter stopnjo in roke za plačilo ter oprostitve in vračila.
Nadalje vključuje še ugotavljanje verodostojnosti, v smislu morebitnih kršitev. Na koncu
poglavja grafično in opisno predstavljam še statistične podatke o številu vhodnih in
izhodnih dokumentov ter učinke za obdobje petih let. Prenovo procesa s praktičnega
vidika opisuje peto poglavje, kjer najprej predstavljam obstoječ postopek preko
dinamičnih in statično prikazanih podatkov, skupaj z scenarijem ter rezultati simulacije in
analizo primerjave z različnimi deleži ene izmed alternativ. Sledi predstavitev
prenovljenega postopka, kjer z uporabo istih zakonitosti postopek pripeljem do novih
ugotovitev, z drugačnimi rezultati. Na podlagi ugotovljenih slabosti v obstoječem
postopku, sedaj v prenovljenem postopku najprej predlagam spremembe za njihovo
izboljšanje. Enako kot v prejšnjem postopku, spremembe dinamično in statično
predstavim. Na podlagi primerjave rezultatov med obstoječim postopkom - AsIs in
prenovljenim postopkom - ToBe, podam razloge za prenovo.
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2

TEORIJA NA IZBRANEM PODROČJU

2.1 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA
S prebiranjem različne literature, sem v povezavi s poslovanjem v poslovnem svetu,
zasledila dva različna izraza, in sicer, PROCES in POSTOPEK, katerih pomen je enak,
vendar se v praksi različno uporabljata. O tem govorita avtorja Andrej Kovačič in Bosilj
Vukšić, v enem izmed svojih del in glasi takole:
»O postopkih največkrat govorimo v upravi, medtem ko v podjetjih uporabljamo termin
poslovni proces« (Kovačič in Vukšić, 2005, str. 179).
Navajam še nekatere definicije o poslovnih procesih, različnih avtorjev:






»Podjetje mora identificirati svoje procese in se osredotočiti na prenovo tistih, ki
mu prinašajo največjo dodano vrednost. Poglavitna cilja prenove procesov sta
skrajšanje odzivnega časa na zahteve kupcev ter zmanjšanje stroškov izvajanja
procesa, kar dosežemo s spremembami v organizaciji dela in spremembami v
informacijski podpori« (Watson, 1994, str. 91).
»Proces lahko opredelimo kot eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vložkov v
določene rezultate za določeno osebo ali proces, v njem pa nastopajo različne
kombinacije ljudi, postopkov ali orodij« (Wesnerr in dr., 1994, str. 38).
»Poslovni proces je niz aktivnosti, ki potrebujejo eno ali več vhodnih veličin (input)
in producirajo izhodne veličine (output), ki ima neko vrednost za kupca« (Hammer
in Champy, 1993, str. 22). Enakega mišljenja sta tudi avtorja Kovačič in Peček
(2007, str. 12), ki opredeljujeta proces, v katerem sodelujejo vse posamične
aktivnosti v in izven podjetja. Poudarjata, da je v procesu potrebno upoštevati
samo tiste aktivnosti, ki so nujne za ustvarjanje dodane vrednosti končnega
izdelka.

Ob branju navedenih opredelitev o poslovnem procesu, pridem do zaključka, da gre pri
vseh za zaporedno izvajanje aktivnosti preko vhodno - izhodnih veličin, različnih vsebin,
katere imajo svoj začetek in konec. To prikazuje naslednja najbolj enostavna ponazoritev
na spodnji sliki 1.
Slika 1: Poslovni proces

Vir: lasten
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Prikazan je poslovni proces oz. postopek , ki se začne z vhodnimi dokumenti in se preko
kontrolnega in odmernega postopka, z več vrstami opravil, s smiselno množico operacij na
podatkih in informacijah zaključi z izhodnimi dokumenti.
Kovačič et al. (2004, str. 56), v svojem delu navajajo, da so poslovni procesi velikokrat iz
več različnih zornih kotov neprilagodljivi, nepregledni in posledično obremenjujoči za
organizacijo. Zaradi tradicionalne usmerjenosti so pri izvedbi procesov neenotni, ker ne
poznajo celotnega procesa s strani izvajalcev. Slabost je , da izvajalci poznajo samo vsak
svojo aktivnost, katero izvajajo sami in samo oddelek, v katerem delajo, zato se dela tudi
podvajajo. Dolgo se čaka na odobritve in podpise in verjetno bi se našlo še kaj.
V takšnih situacijah je danes nujno pristopiti k prenovi poslovnih procesov, za kar je
potrebno definirati, poenotiti in po potrebi spremeniti obstoječe poslovne procese. Potem
se vključi informacijsko tehnologijo, kajti brez nje se posamezne aktivnosti oz. celotni
procesi ne morejo realizirati.

2.2 NAMEN IN CILJI PRENOVE POSLOVNEGA PROCESA
Osnovni namen prenove poslovnih procesov v javnem in v zasebnem sektorju je v
povečanju učinkovitosti in uspešnosti. Različni pa so cilji, ki jih sektorja želita doseči.
Lahko rečemo, da je za oba značilno še naslednje: »Prenovo poslovnih procesov lahko
opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih procesov (postopkov in aktivnosti) in
njihovo korenito spremembo, ki jo sprožimo z namenom doseganja pozitivnih rezultatov
na področjih, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev,
skrajševanje dobavnih rokov in podobno« (Kovačič in Peček, 2004, str. 40).
Za uspešno prenovo poslovnih procesov, kot je že povedano, je nujno določiti temeljne
cilje prenove ter poti za njihove uresničitve. Cilje nazorno prikazuje slika 2:
Slika 2: Temeljni cilji prenove poslovanja

Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 22)

Kraki trikotnika predstavljajo možne cilje. Rezultat pri delu so različni scenariji. V praksi se
zelo redkokdaj uresničijo vse tri komponente hkrati. Kot npr., če želimo nek izdelek
izdelati oz. storitev opraviti hitro ter istočasno z nižjimi stroški, lahko trpi kvaliteta
izdelanega izdelka ali kakovost opravljene storitve. Slednji neredko botruje še kakšna
napaka ali nepravilnost pri izvedbi postopka. Obe sta nezaželjeni, a jih vedno, žal ni
mogoče izključiti iz postopka. V kolikor pa je na prvem mestu kot cilj kakovost, pa po
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navadi sledi daljši čas izvedbe postopka. Lahko rečemo, da se vrtimo v nekem začaranem
krogu.
Današnji čas, v času hitrega razvoja se od organizacij terja hitro prilagajanje ter odzivnost
vsakodnevnim, velikokrat nepredvidljivim situacijam. Slediti morajo smernicam svetovne
globalizacije, ki je neizogibna in raznim kriznim obdobjem, ki so tudi stalnica. Če hočejo
temu zadostiti in preživeti, lahko bi rekli “iti v korak s časom”, morajo slej ko prej
razmišljati o prenovi in informatizaciji svojega poslovanja. Prenove so redkokdaj
nesmiselne, ker se poslovanje vrti okrog denarja in preživetja. Tega pa vedno
“primanjkuje”. Danes to velja tudi za javni sektor. Poslovati morajo s čim nižjimi stroški,
čim krajšimi vodenji postopkov, kar velikokrat ni lahka naloga.
Na tem mestu je vmesno zapisati, kot piše Bates, da »se doseže vrednost svojega denarja
takrat, ko organ javnega sektorja ali ustanova izvaja svoje obveznosti na visoki ravni ob
nizkih stroških. Lahko bi rekli, da opravlja svoj posel« (Peček, 2008, str. 20).
S hitrim razvojem informacijske družbe se je po letu 1990, kot ena od temeljnih rešitev za
težave pri poslovanju organizacij pojavila prenova poslovnih procesov, kot neke vrste
projekt, v smislu novega, izboljšanega načina poslovanja. Lahko je šlo samo za
spremenjen način pri poslovanju ter v celotni organizaciji ali samo v določenem delu
organizacije. Za spremembo celotnega poslovanja, so za temeljite spremembe procesov
celotno poslovanje najprej analizirali in ker je šlo za temeljite spremembe, je bil potreben
tudi drugačen pogled in pristop vodilnih v organizaciji, kot pravita Kovačić in Bosilj Vukšić
(2005, str. 35). O prenovi poslovanja govorijo še drugi avtorji, kot npr. Rant (2002, str.
297), ki na drugi strani vzpostavlja pomen informatizacije poslovanja in potrebo po
izobraženih delavcih z dovolj znanja, ki so sposobni informacijsko tehnologijo uspešno
vključiti v poslovni proces in jo tudi učinkovito uporabiti. Znanje namreč ostaja osrednji
razvojni faktor, učinkovita izraba človeške kreativnosti pa osrednji organizacijski problem.

2.3 POJEM OPTIMIZACIJE POSLOVNEGA PROCESA
Pojma optimizacije, ki pomeni izboljšavo, se poslužujejo organizacije ob različnih
situacijah. Predvsem, ko ugotovijo, da njihovi delovni procesi ne ustrezajo več obstoječim
razmeram. Izvede se s prenovo procesov. S tem se slej ko prej sooči vsaka organizacija,
sploh pa v kriznih situacijah ali ko je ogroženo njihovo preživetje. Njihova stalna naloga je
z budnim očesom bdeti nad poslovanjem ter ga po najboljših možnostih izboljševati, s
ciljem večje učinkovitosti in uspešnosti organizacije. Organizacijo spremljajo tudi
raznovrstna tveganja, kajti ni nujno, da prenova in optimizacija procesov dosežeta
pozitivne rezultate. Njihova izvedba je lahko neuspešna ali rezultati oz. učinki niso
pozitivni.

2.4 KLJUČNI DEJAVNIKI PRI PRENOVI POSLOVNEGA PROCESA
Pri izvedbi ciljev, ki si jih organizacije zastavijo, ne gre brez sodelovanja temeljnih
dejavnikov, ki so nazorno prikazani na sliki 3. Brez njih se poslovni proces sploh ne more
odvijati, kaj šele uspešno zaključiti.
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Slika 3: Ključni dejavniki prenove in cilji

Vir: Kovačič (2012, str. 9)

Zgoraj so prikazani ključni dejavniki, pomembni pri upravljanju strateških sprememb v
organizaciji. Za doseganje dobrih poslovnih rezultatov je ključnega pomena sinhronizacija
med njimi. Mednje spadajo kadri, tehnologija, procesi z njihovimi osnovnimi
karakteristikami, značilnostmi ter lastnostmi za učinkovito in uspešno poslovanje vsake
ciljno usmerjene, procesno vodene organizacije. Podrobneje so opredeljeni ter opisani v
strategiji in poslovnih načrtih organizacije. V tem pisanju, so bolj natančno ter smiselno
predstavljeni v nadaljevanju diplomskega dela.

2.5 PRISTOPI IN METODE PRI PRENOVI POSLOVNEGA PROCESA
Pri prenovi procesa je zelo pomembno, če ne celo odločilno, da se na najboljši ter najbolj
smiseln način, pravočasno pristopi k reševanju različnih težav, ki se pojavijo v podjetju
oziroma organizaciji. »Stroka je skozi čas razvila precej različnih pristopov ali metod
prenove poslovanja, ki se med seboj razlikujejo predvsem po pogostnosti in radikalnosti
sprememb« (Kovačič etal., 2004, str. 67). V praksi pa pogosto ni mogoče postaviti
natančne razmejitve, saj se med seboj zelo prepletajo ali sledijo druga drugi. Razširjene
so naslednje metode prenove:






celovita prenova poslovanja (BPR),
celovit menedžment kakovosti (TQM),
menedžment znanja (KM),
menedžment poslovnih procesov (BPM),
prilagajanje modelom najboljše prakse.

Povezave med njimi so prikazane na sliki 4 spodaj.
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Slika 4: Celovita prenova procesov

Vir: Kovačič in Vukšić (2005, str. 35)

Zgornjo sliko pojasnjuje naslednji citat:
»Pri celoviti prenovi procesov ali spremembi le teh, je potrebno najprej na novo definirati
ter ovrednotiti delovne procese. Natančno je treba opredeliti vsako aktivnost posebej, ki je
kakorkoli povezana s poslovanjem organizacije tako zunaj, kot znotraj nje, na kakršenkoli
način v njej nastopa ali z njo sodeluje. V nadaljevanju je za dosego ciljev potrebno jasno
opredeliti tudi poti v procesu, ki povezujejo že opredeljene aktivnosti«, kar opisujeta
Kovačič in Peček ( 2007, str. 12). Povesta, da je za uspešno funkcioniranje vsakega
delovnega procesa nujno dobro poznavanje celotnega poteka procesa oziroma postopka
dela skupaj z načinom njegovega izvajanja. Poleg navedenega, definirata tudi
karakteristike dobrega procesa:







informiranost kupca za njegovo orientiranost,
ustvarjanje dodane vrednosti proizvodom,
sposobni ter znani lastniki,
sodelovanje vseh udeležencev skozi celoten proces,
učinkovitost ter uspešnost morata biti merljiva,
nenehno izboljševanje postopkov.

Vse navedeno še vedno velja, tudi v FURS, kjer je med drugim, med pomembnimi cilji
potrebno zagotoviti enotno postopanje in obravnavanje zavezancev v upravnih postopkih,
preko identificiranja zavezancev za davek pri različnih odmernih postopkih, storitvah
prekrškov, utajah davkov, itd. Potrebno jih je informirati, ne samo o obveznostih za
izpolnjevanje davčnih obveznosti, temveč tudi o pravicah in pravnih koristih, v primeru
njihove zaznave.

2.6 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV IN SIMULACIJE
Izgradnja modela je prvi korak v simulaciji. Drugi korak je eksperimentiranje s tem
modelom, da pridemo do rezultatov s kazalniki.
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Kaj je modeliranje, nazorno povesta Kovačič in Peček (2006, str. 35), ko pravita, da
pomeni snovanje, ki mu sledi izdelava ter uporaba določenega ustvarjenega modela.
Primerjata ga s sliko originala, katero uporabimo za pridobivanje novih spoznanj, kot
sredstvo, da nanj prenašamo znanje in preizkušnje brez tveganja za original. Modeliramo,
pravita, tudi zaradi lažjega razumevanja in bolj jasne predstavitve problema, ki ga želimo
obravnavati.
Vzrokov za modeliranje je veliko. O povodih za modeliranje poslovnih procesov piše veliko
avtorjev, med njimi Kovačič in Peček (2007, str. 36), ki opozarjata, da je pri procesih, ki
so predmet prenove, že na začetku najbolj pomembno, da se:
















popolnoma razčisti celotni postopek poslovanja organizacije,
tekstovno in slikovno na razumljiv način predstavi celoten proces,
ugotovi in odpravi slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju procesov,
predstavijo ter sprejmejo predlogi ukrepov za njihovo odpravo v smislu izboljšave,
omogoči možnost verifikacije delovanja modelov na določenem številu različnih
primerov pred vključitvijo v realnost v praksi,
do potankosti o vsem in tudi na razumljiv način informira izvajalce procesa o
informacijskih potrebah, ker so temelj za uspešno ter kvalitetno informatizacijo
poslovnega procesa v smislu prenove, vključujoč optimizacijo.
Najprej naredimo model. O njem zberemo čim več podatkov. Iz tega
konceptualnega modela zgradimo čimbolj realni, t.i. simulacijski model. Slednjega
preizkušamo s preigravanjem tako dolgo, da pridemo do željenega rezultata, kar
pomeni optimizacijo.
Simulacije omogočajo prikaz rezultatov na podlagi dinamičnih podatkov, ki so
predstavljeni v drugem delu diplomskega dela ter potekajo skozi več korakov oz.
faz:
izdelava modela, v katerem narišemo ter prikažemo trajanje posameznih aktivnosti
in stopnjo verjetnosti alternativ (dinamika in statika modela),
priprava scenarija simulacij (z nastavitvijo določenih zakonitosti oz. parametrov,
kot je koledar, simulacijski čas, itd.),
izvajanje simulacije (sprožitev obdelave) ter
pridobljena različna poročila z rezultati simulacije v obliki podatkov, preko katerih
pridemo do zaključenih informacij o postopku oz. procesu.

Rezultati simulacij, ki so v obliki različnih poročil, so v pomoč in podporo pri odločanju.
Simulacije so smiselne in upravičene, če gre za zelo veliko število aktivnosti, kar pa pri
postopku odmere DMV sploh ni vprašanje, pa četudi samo za fizične osebe, ker gre za
veliko število vlog različnih zavezancev.
Pri postopku prenove se organizacije velikokrat morajo najprej soočiti s preteklo
tradicionalno organiziranostjo delovnih postopkov, ki so vključno z njihovimi aktivnostmi,
pogosto površno in nepopolno definirani. V takšnem primeru, je potrebno najprej, kot
pišeta Kovačič in Peček (2007, str. 38), posamezne aktivnosti, ki nastopajo v delovnih
postopkih podrobno opredeliti. Nato z analiziranjem ugotoviti in določiti delež njihove
prisotnosti v postopku ter na podlagi verjetnosti analizirati še njihovo predvideno
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obnašanje, vključujoč različne situacije, tako v posameznih postopkih kot v celotnem
procesu organizacije. Zaradi boljšega razumevanja, avtorja predlagata še, da je najbolje
poslovni proces grafično predstaviti že takoj na začetku - v fazi izhodišča. Pravkar
napisano, prikazujem s sliko 5.
Slika 5: Postopek modeliranja prenove procesa

Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 37)

Kot opisujeta navedena avtorja in ponazarja slika zgoraj, na začetku postopka modeliranja
izdelamo izhodiščni model, imenovan »kot je« ali angl. AsIs. Opisano čimbolj resnično
dejansko stanje prikažemo grafično - v sliki. Zgornja ponazoritev prikazuje postopek
modeliranja od navedenega dejanskega stanja, analiziranja, nato z izvajanjem simulacij, s
posebnim orodjem za poslovno modeliranje pridemo do novih, željenih rezultatov, ki smo
jih načrtovali. Če z dobljenimi rezultati nismo zadovoljni, s ponavljajočimi novimi
simulacijami, ki pokažejo postopek izvajanja procesa, poskušamo priti do zastavljenih,
ciljnih rezultatov.
Kovačič in Peček (2006, str. 39) simulacije označita kot presežek v podpori odločanju na
operativnem nivoju. Pravita, da segajo še na več področij dela, kot je taktično ter
strateško načrtovanje in sistemsko upravljanje. Povesta še, da se z njimi - simulacijami
ugotovijo ozka grla (zastoji), zasedenost virov in njihova obremenjenost, časovna
opredelitev posameznega procesa ter tudi njihovi stroški. Nadalje razlagata, da so končni
rezultat simulacij različna poročila, ki so tabelarično in grafično prikazana. Na njihovi
podlagi ima organizacija možnost analizirati procese, jih proučevati ter v primeru
ugotovitve njihove nadaljnje nesmiselnosti, lahko začne razmišljati o prenovi procesov.
Vse navedeno je nujno za doseganje boljših rezultatov pri poslovanju. Ne sme se pozabiti
na neprekinjeno preverjanje obravnavanega sistema, z zgoraj vključenimi vidiki, ter z
stalnim preverjanjem učinkov na preverjenih modelih, ki jih imenujemo modele prenove
(model »kot naj bo« ali angl. ToBe).
Glede tehnik za modeliranje, različni avtorji pravijo, da je najbolj priporočljiva oz. smiselna
uporaba že preizkušenih, znanih tehnik, ker so dokončno razvite. V večini primerov gre za
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grafično predstavitev nekega določenega postopka, ki se v praksi, kot rezultat na področju
prenove procesov izkažejo kot prave. Tudi znan rek pravi, da "ena slika lahko pove več
kot tisoč besed". Tehnike morajo biti enostavne, s čim manj pravili, kar pomeni, da s čim
manj simboli jasno prikažejo procese. Takšne so v praksi pregledne in prijazne do
uporabnika. V tem diplomskem delu je od tehnik za modeliranje procesov uporabljena
tehnika procesnih diagramov poteka. Osnovni simboli so prikazani na sliki 6.
Slika 6: Nekateri - osnovni simboli za tehniko diagrama poteka

začetek ali
postopka

konec

čakanje

potek
postopka

aktivnost

odločitev
alternativa

izvajanja

notranja
organizacijska enota
ali oddelek

ali

Vir: lasten

Prikazani simboli predstavljajo najmanj en začetek in konec postopka v določenem
oddelku ali enoti organizacije. Znotraj si sledijo aktivnosti, ki vsaka zase predstavlja
samostojni korak v postopku, v katerem sodelujejo tudi alternative oz. odločitve. Postopek
se nadaljuje najmanj po eni od njih. V postopku se včasih pojavijo tudi zastoji, ki jih
odkrivamo s simulacijami in zaradi česar je smiselnost optimizacije s prenovo velikokrat na
mestu.

2.7 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Lahko rečemo, da organizacija posluje elektronsko, kadar posluje brez papirjev oz. kar je
trenutno v praksi bolj realno povedano, s čim manj papirja. Elektronsko poslovanje
praviloma vključuje uporabo vseh možnih oblik informacijske in komunikacijske
tehnologije v svojih poslovnih procesih, na vseh področjih dela. Tudi na FURS-u spreminja
način poslovanja. Vse več je elektronskega zajemanja podatkov, kar pomeni, da je veliko
manj ročnega vnašanja. Opravilo je tudi enkratno opravilo, pomeni krajši čas opravljanja
določenega dela ter manj je možnosti za napake. Storitve preko e-davkov v Finančni
upravi se lahko opravijo neodvisno od lokacije in časa, slednje je vse bolj pomembna
dobrina in prednost elektronskega poslovanja je še bolj do izrazita. Vse več storitev se
lahko opravlja celo od doma ter na več možnih načinov, kot npr. spletno, celo preko
mobilnih naprav, telefonsko. Vsi podatki so dostopni v vsakem trenutku, se sproti
osvežujejo, so pod nadzorom, napake se lažje odkrivajo in se celo preprečujejo. Tudi
rezultati dela se v vse več primerih lahko merijo, vsaj številčno, preko različnih poročil.
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3

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE

Poglavje vključuje kratko predstavitev FURS, njeno strategijo, vključujoč vizijo, poslanstvo
in načela.

3.1 PREDSTAVITEV FINANČNE UPRAVE RS
FURS je organ v sestavi Ministrstva za finance. Njen nastanek je 1.8.2014. Nastala je iz
dveh, do tedaj ločenih uprav in sicer carinske in davčne uprave. Sedež ima na Šmartinski
cesti 55 v Ljubljani. Organizacija in naloge FURS so opredeljene v krovnem Zakonu o
finančni upravi. Organizacijo prikazujem z organigramom na sliki 7.
Slika 7: Organigram FURS

Vir: Letno poročilo FURS (2016)
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Iz organigrama je razvidno, da FURS vodi generalni direktor, ki ima dva namestnika. V
okviru Generalnega finančnega urada »v nadaljevanju« GFU delujejo različne službe,
uprave in uradi, kateri pokrivajo različna področja dela. Posebni finančni urad Ljubljana in
15 finančnih uradov, delujejo na različnih teritorialno ločenih lokacijah po Sloveniji ter
nimajo vsi enakih pristojnosti. Nekatere naloge se opravljajo v vseh finančnih uradih,
določene druge naloge pa le v določeni. V vseh delujejo sektorji za davke, sektorji oz.
oddelki za izvršbe in službe za splošne zadeve. Oblikovali so se še sektorji za carine, ki
delujejo v osmih finančnih uradih v okviru Carinske uprave RS »v nadaljevanju« CURS,
znotraj njih pa delujejo oddelki za carinjenje in oddelki za trošarine. Popolna centralizacija
je že uvedena in vzpostavljena na področju informacijske tehnologije in v okviru
finančnega nadzora na področju prijave premoženja. Organizacija GFU se je med letom
2015 v skladu s poslovnimi potrebami delno spremenila, med njimi sta razvoj programskih
rešitev na področju poslovne analitike in mednarodne izmenjave podatkov, kjer se je
oblikoval oddelek za mednarodno izmenjavo informacij. Za specializirana področja dela so
se vzpostavili posebni oddelki ali kompetenčni centri, ki za različna področja dela
opravljajo naloge za vse finančne urade. Na novo so se formirali oddelki za informiranje in
register v finančnih uradih, s katerimi se je vzpostavilo informiranje zavezancev za davek,
kar se je formalno ločilo od nalog kontrole. S tem se je uslužbence v kontroli razbremenilo
nalog, ki so pomenile zastoje in motnje pri delovnih procesih. V osmih, večjih finančnih
uradih so se v okviru sektorja za nadzor oblikovali oddelki za finančni nadzor in mobilne
enote. Slednji so sodelavci bivše carinske uprave. Posebni finančni urad pa ima v svojem
okviru oblikovan tudi sektor za nadzor prirejanja iger na srečo. Nima pa mobilnega
oddelka. Pristojnosti za izvajanje postopkov v zvezi s prekrški imajo vsi finančni uradi, le
nekateri med njimi pa so pristojni za vodenje vseh postopkov s prekrškovnega področja.
To so posebni oddelki, organizirani znotraj sektorja za nadzor, razen Brežic (Medijsko
središče, 2015).
3.1.1

STRATEGIJA, POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE IN NAČELA

FURS je za obdobje 2015-2020 sprejela strategijo, kot osnovno usmeritev za delovanje in
njen nadaljnji razvoj ter ima značaj srednjeročnega strateškega okvirja. Vključuje način
sodobnega poslovanja celotne organizacije, z upoštevanjem javnega interesa,
učinkovitega in kakovostnega izvajanja storitev v zadovoljstvo vseh udeležencev, t.i.
celotnega okolja. Prizadevala si bo dosegati izjemne rezultate kot ena od držav članic
Evropske unije in uspešno kljubovati izzivom sodobnega časa, v skladu z načeli in vizijo
ter strateškimi cilji. Strategija vključuje 23 aktivnosti, katerih izvajanje se spremlja preko
izvedbenih načrtov, ki vsebujejo 85 kazalnikov učinkovitosti (Medijsko središče, 2015).
FURS deluje po načelih tako, da promovira prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti,
pri čemer mora zagotavljati preglednost, gospodarnost in učinkovitost pri pobiranju
davčnih obveznosti. Želi biti med najboljšimi finančnimi upravami v EU. Na podlagi etičnih
načel ter norm, v smislu najvišje mere odgovornosti, zaposleni v FURS opravljajo delo
pošteno, strokovno, korektno, nepristransko, v skladu z normami (Medijsko središče,
2015).
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3.1.2

ORGANIZIRANOST FINANČNEGA URADA VELENJE

Finančni urad Velenje »v nadaljevanju« FU Velenje vodi direktorica, ki je za svoje delo
odgovorna generalnemu direktorju FURS. S sliko 8 prikazujem organizacijo FU Velenje,
kakršna je od 1.1.2015 dalje.
Slika 8: Organigram Finančnega urada Velenje

Vir: internetna stran FURS (2016)

V okviru FU Velenje delujeta sektor za davke ter sektor za izvršbo in služba za splošne
zadeve. Znotraj sektorja za davke delujejo trije oddelki. Oddelek za informiranje in
register, oddelek za DDV in drugo obdavčitev in oddelek za davke. Odmera DMV sodi v
sektor za davke, znotraj njega pa v oddelek za DDV in drugo obdavčitev. Tako se
postopek odmere dejansko začne. Izvaja jo kontrolor, kateremu je zadeva dodeljena. Ta
najprej preveri formalnost vloge, če so priložene potrebne listine, nujno potrebne za
vodenje postopka. Nato določi davčno osnovo ter ugotovi znesek davčne obveznosti.
Pripravi izhodno dokumentacijo, kot je plačilni nalog, ter odločbo ali sklep in na koncu še
potrdilo o plačilu davka, na podlagi katerega se vozilo lahko registrira. Postopek odmere je
podrobno obrazložen v nadaljevanju, zato je na tem mestu postopek prikazan samo kot
kratek povzetek.

3.2 KADROVSKI VIDIK
Z novo organizacijo FURS, je bilo potrebno sprejeti Akt o notranji organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest v FURS, ki ga je Vlada RS sprejela 24. julija 2014. Ker se je v
FURS spremenila njena organizacijska oblika na regionalni ravni, je prišlo do sprememb
tudi na kadrovskem področju. Konec leta 2014 je bilo v FURS zaposlenih 3.692
uslužbencev od tega 2345 moških in 1347 žensk. Povprečna starost zaposlenih za
nedoločen čas je bila 47,2 leta (Medijsko središče, 2014).
Leto kasneje, konec leta 2015 je bilo zaposlenih skupaj 3612 uradnikov in strokovno
tehničnih delavcev za določen in nedoločen čas. Manj kot eno leto prej. Po izobrazbi, je
največ zaposlenih z univerzitetno izobrazbo, v deležu 27,2%, sledi ji srednja stopnja
izobrazbe, najmanjše število zaposlenih v deležu 0,2 % pa si delita doktorat in osnovna
izobrazba (Medijsko središče, 2015).
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Na Finančnem uradu Velenje je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 52 uslužbencev, na
dan 31.1.2015 pa 48 uslužbencev. Podatke prikazuje grafikon 1.
Grafikon 1: Gibanje zaposlenih na FU Velenje od 2011 do 2015

Vir: Letna poročila FURS (2011-2015)

Iz slike je razvidno, da je na uradu bil močan upad števila zaposlenih po letu 2012, kar je
posledica omejitve zaposlovanja v javnem sektorju in upokojevanja uslužbencev. Novih
zaposlitev zaradi restriktivne politike po zakonu o uravnoteženju javnih financ ni bilo. V
letu 2015 je prišlo do nekaterih prerazporeditev znotraj finančne uprave zaradi združitve s
carinsko upravo RS.

3.3 PRAVNI VIDIK
Pravno delovanje RS je urejeno z zakoni in podzakonskimi akti, temelji pa na pravicah, ki
so zapisne v Ustavi Republike Slovenije. V Ustavi je določeno, da je Slovenija socialna
država in zagotavlja svojim državljanom sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti
in medgeneracijski solidarnosti. Državljani uresničujejo pravico do socialne varnosti s
pomoč zakonov, ki urejajo sistem socialnega zavarovanja. K uresničevanju pravic iz
naslova socialne varnosti pa državljani prispevamo s plačevanjem raznih dajatev.
3.3.1

ZAKONODAJA

Pri delu Finančnega urada je zakonodaja izrednega pomena, ker jo potrebuje za
učinkovito opravljanje svojega dela. Zakon o splošnem upravnem postopku-ZUP, v 2.
členu določa, da se v upravni zadevi odloča o pravici, obveznosti in koristi stranke na
področju upravnega prava. Ker za specifično področje - FURS velja, da ima prednost Lex
specialis, kar je v tem primeru Zakon o davčnem postopku, velja slednji. Subsidiarno pa
se uporablja tudi ZUP. Finančni organ deluje v skladu kodeksom etike finančnih delavcev,
prav tako deluje v skladu z različno zakonodajo. Na Finančnem uradu službe in sektorji z
oddelki uporabljajo različno zakonodajo, torej tisto, ki je za predmetno področje dela
ustrezna. Zakonodaja se izjemno hitro spreminja, zato je zelo pomembno, da se slednjo
spremlja ter se jo tudi pozna. Zelo pomembna je uporaba zakonodaje. Zakoni se namreč
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morajo uporabljati skladno z njihovim namenom in iz tega izhaja tudi pomembnost same
prakse, ki se pojavlja tekom dela na FURS. Slednje je pomembno tudi iz vidika, ko
finančni organ pride do situacij, ko je zakonska določba dvoumna ali pomanjkljiva in se
takrat dileme razrešujejo s pomočjo Pravilnikov, Navodil ter preostalih nižjih pravnih
aktov, ki sledijo zakonom ter jih pomembno dopolnjujejo. Pomemben vpliv na uporabo
zakonodaje imajo tudi smernice Generalnega finančnega urada, ki slednje izkazuje z
izdajo Okrožnic, katerih se morajo finančni in carinski uradi tudi držati zaradi enotne
obravnave zavezancev.
Nekaj neposredne zakonodaje, ki je nujna pri delu finančnega organa, je naštete v
nadaljevanju:




















Zakon o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14); ki ureja naloge in
organizacijo finančne službe,
Uredba o določitvi finančnih uradov finančne uprave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 92/14); ureja finančne službe,
Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13– ZDavNepr,111/13, 25/14 –
ZFU,40/14– ZIN-B in 90/14); ki ureja davčni postopek (gre za formalno
zakonodajo - ureja se sam postopek),
Zakon o dohodnini - ZDoh-2N (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13 in
29/14 – odločba US); ki ureja področje dohodnine,
Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11– uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14); ki ureja področje DDVja,
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09–ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 81/13,
50/14 ); ki ureja davek od dohodka pravnih oseb,
Zakon o davku na motorna vozila - ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 9/10 in 40/12 - ZUJF); ureja davek na motorna vozila,
Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov - ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05 uradno prečiščeno besedilo in 90/14); ureja davek od prometa zavarovalnih
poslov,
Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 17/06); ureja
davek na promet nepremičnin,
Zakon ki ureja trg dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13; ZUTD);
ureja delo na črno,
Zakon o računovodstvu - ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02– ZJF-C in 114/06 ZUE); se smiselno uporablja za knjigovodske evidence - gre za analitične evidence
terjatev in obveznosti, s katerimi se zagotavljajo podatki o stanju in gibanju
terjatev in obveznosti do davčnih zavezancev,
Zakon ki ureja varstvo osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
94/07); ureja varovanje osebnih podatkov,
Zakon o tajnih podatkih - ZTP (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 9/10 in 60/11); varuje podatke, ki so tajni,
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3.3.2








Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo, 117/06– ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 - odl. US)
Zakon o prekrških – ZP1 (Uradni list RS, št. 29/11- uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US),
Zakon o inšpekcijskem nadzoru - ZIN (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno
besedilo in 40/14).
Mednarodne pogodbe (v izogib dvojnega obdavčevanja),
Direktive Sveta (Direktiva 2006/112/ES - dobava blaga ali storitev oproščena
DDV).
DRUGI POVEZANI PREDPISI
Zakon o gospodarskih družbah – ZGD (Uradni list RS, št. 15/05 - uradno
prečiščeno besedilo in 42/06 ZGD-1)
Zakon o obligacijskih razmerjih – OZ-UPB1 (Uradni list RS 97/07)
Stare, Janez (2009). Upravno poslovanje. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom. Uradni list
RS, št. 91/01, 20/05.
Uredba o upravnem poslovanju. Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06,
32/07, 63/07, 115/07, 122/07 – popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13.
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA.
Uradni list RS, št. 30/06.
Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP. Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13; subsidiarna uporaba.
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4

DAJATVE NA MOTORNA VOZILA

Davek na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) je nacionalni davek, kar pomeni, da so
države članice Evropske unije pri podpisovanju nacionalnih določb na tem področju
svobodne, vendar pa morajo pri tem upoštevati načela pogodbe Evropskih skupnosti in
prepovedi povzročanja dodatnih formalnosti pri prehodu meje (MF, Posvet v zvezi z
aktualno problematiko na področju obdavčitve z davkom na motorna vozila, Ljubljana
2010, str. 128).
Uveden je bil leta 1999 in se plačuje ob prometu z vozili, ki se v Sloveniji registrirajo prvič,
ne glede na to ali so kupljena v Sloveniji, uvožena iz tretje države ali pridobljena v drugi
državi članici EU. Kot motorna vozila, za katera se plačuje davek, so navedena motorna
vozila, ki so po carinski nomenklaturi uvrščena v tarifno oznako 8703, razen motornih vozil
iz tarifne oznake 8703 10. Poleg teh motornih vozil pa se dodatno kot rabljena motorna
vozila v prometu v Sloveniji štejejo tudi druga rabljena cestna motorna vozila za katera je
obvezna registracija, razen traktorjev. Poleg naštetih so od 1. marca 2010 predmet
obdavčitve tudi motorna kolesa. V to skupino se poleg motornih koles uvrščajo še mopedi,
kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem z bočno prikolico ali brez nje.

4.1 ZAVEZANCI ZA DAVEK NA MOTORNA VOZILA
Zavezanci za obračunavanje in plačevanja davka na motorna vozila so domači proizvajalci,
pridobitelji motornega vozila iz Evropske unije (pravna ali fizična oseba) in uvozniki
motornih vozil.
Proizvajalec in pridobitelj novih vozil iz druge države članice za motorno vozilo, ki še ni
bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je homologiran v skladu s
predpisi o ES-homologaciji ter je bilo zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna
davčno obveznost za koledarski mesec (8. člen Zakona o davku na motorna vozila, Ur. l.
RS, št. 72/2006, 9/10, 40/12-ZUJF). Obračun se predloži izključno v elektronski obliki prek
sistema e-Davki. Njegova vsebina je sicer predpisana v 8. členu ZDMV, oblika pa s
Pravilnikom (Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila, Ur. l. RS 31/10).
Za zavezance, ki si morajo po Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil pridobiti potrdilo o
skladnosti vozila z oznako SB, je obvezna napoved za odmero DMV (Potrdila o skladnosti
za posamično odobreno vozilo). Takšni zavezanci so zavezanci, ki pridobivajo vozila za
lastne potrebe, trgovci, ki pridobivajo rabljena vozila in fizične osebe.
Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice in ni dolžan
obračunati davka na podlagi obračuna DMV, odmeri davek davčni organ na podlagi
napovedi. Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15 dneh od
dneva pridobitve motornega vozila (8. a člen Zakona o davku na motorna vozila, Ur. l. RS
72/2006, 9/10, 40/12-ZUJF).
Napovedi je obvezno priložiti:
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izvirnik računa ali pogodbe o nakupu, iz katerega morata biti razvidna prodajna
cena in datum pridobitve
izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni
organizaciji pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni
podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številka šasije), izpustu
CO2, moči motorja v kilovatih, načinu delovanja motorja (dvotaktni, štiritaktni,
električni), izpustu trdih delcev (g/km), stopnji izpusta po standardih EURO,
datumu izdaje potrdila o skladnosti in državi dobave pri vozilu, ki je že bilo prej
začasno ali trajno registrirano v drugi državi ter
izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja v
primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi (Revija
IKS, december 2010, str. 139).

4.2 VRSTE DAJATEV NA MOTORNA VOZILA
V nadaljevanju predstavljam vrste dajatev, s katerimi so obdavčena motorna vozila v RS.
Davek na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) je nacionalni davek, kar pomeni, da so
države članice Evropske unije pri podpisovanju nacionalnih določb na tem področju
svobodne, vendar pa morajo pri tem upoštevati načela pogodbe Evropskih skupnosti in
prepovedi povzročanja dodatnih formalnosti pri prehodu meje (MF, Posvet v zvezi z
aktualno problematiko na področju obdavčitve z davkom na motorna vozila, Ljubljana
2010, str. 128).
Uveden je bil leta 1999 in se plačuje ob prometu z vozili, ki se v Sloveniji registrirajo prvič,
ne glede na to ali so kupljena v Sloveniji, uvožena iz tretje države ali pridobljena v drugi
državi članici EU. Kot motorna vozila, za katera se plačuje davek, so navedena motorna
vozila, ki so po carinski nomenklaturi uvrščena v tarifno oznako 8703, razen motornih vozil
iz tarifne oznake 8703 10. Poleg teh motornih vozil pa se dodatno kot rabljena motorna
vozila v prometu v Sloveniji štejejo tudi druga rabljena cestna motorna vozila za katera je
obvezna registracija, razen traktorjev. Poleg naštetih so od 1. marca 2010 predmet
obdavčitve tudi motorna kolesa. V to skupino se poleg motornih koles uvrščajo še
enosledna vozila.
Odločila sem se, da bom kot praktični – empirični del diplomskega dela predstavila
postopek odmere DMV za fizične osebe na Finančnem uradu Velenje. Tu sem zaposlena in
sem med drugim, določeno obdobje to delo opravljala, ter se soočila z postopkom
odmere, oprostitve in vračila DMV za fizične osebe. Glede na določena nova spoznanja ter
izkušnje, sem prišla na idejo, da bi diplomsko delo zaključila z navedenega področja oz.
tematike. Porodila se mi je ideja, kako bi spremenila in izboljšala postopek odmere DMV
za fizične osebe, ter zamisel predstavila v nadaljevanju diplomskega dela.
Za odmero navedenega davka so v okviru FURS stvarno pristojni Finančni uradi. Krajevna
pristojnost je odpravljena, kar pomeni, da lahko stranke vloge iz naslova odmere,
oprostitve in vračila DMV vlagajo na kateremkoli FU. Dokumentacijo lahko vložijo samo
fizično, preko portala e-davki ta aktivnost še žal ni izvedljiva. Zaradi tega, kot izboljšavo
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pri prenovi in optimizaciji predlagam, vzpostavitev čimprejšnje možnosti elektronske
oddaje vlog ter tudi elektronske vročitve izdanega akta ter potrdila. Prihranili oz. pridobili
bi na času, znižali stroške ter poenostavili bi postopek, tako celotni finančni upravi, kot
zavezancem.
Zakon o uravnoteženju javnih financ je julija 2012 dopolnil Zakon o davku na motorna
vozila tako, da je uvedel dodatni davek na motorna vozila. Gre za prihodek državnega
proračuna, njegov namen pa je obdavčiti luksuzna vozila. Stopnje davka prikazuje tabela
1.
Tabela 1: Stopnja dodatnega davka na motorna vozila

Vir: Zakon o davku na motorna vozila, Ur. l. RS, št. 72/06, 9/10, 40/12-ZUJF

Iz preglednice je razvidno, da so z dodatnim davkom obdavčena motorna vozila, katerih
prostornina motorja je večja od 2.500 cm3, kar prikazuje tabela 2.
Tabela 2: Stopnje dodatnega davka za motorna vozila, trikolesa in štirikolesa

Vir: Zakon o davku na motorna vozila, Ur. l. RS, št. 72/06, 9/10, 40/12-ZUJF

Pri ugotavljanju davčne obveznosti iz naslova dodatnega davka in za oprostitev plačila
davka ter pravico do vračila davka dodatnega davka veljajo enake določbe kot pri davku
na motorna vozila.
Po ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14), se v Sloveniji
plačuje davek na dodano vrednost od prometa prevoznih sredstev. Davčni zavezanci, ki
opravijo promet z novim prevoznim sredstvom (proizvajalci ali tisti, ki so ob nabavi imeli
pravico do odbitka vstopnega DDV), obračunajo DDV po 22% davčni stopnji od davčne
osnove. Zakon o davku na dodano vrednost določa, da so za prevoz oseb ali blaga
namenjena prevozna sredstva, kamor spadajo kopenska motorna vozila s prostornino
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motorja nad 48 kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata, plovila daljša od
7,5 metrov, razen plovil za plovbo na odprtem morju, zrakoplovi, katerih vzletna teža
presega 1.550 kilogramov, razen zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe predvsem
na mednarodnih poteh za plačilo.
Z davkom na dodano vrednost je obdavčen promet s prevoznimi sredstvi znotraj EU. Od
pridobitev novih prevoznih sredstev iz druge države članice se po točki 2. b prvega
odstavka 3. čl. ZDDV-1 obračunava DDV ne glede na to, ali jih pridobi mali ali redni davčni
zavezanec, pravna oseba, ki ni davčna zavezanka ter katerakoli druga oseba, ki ni davčna
zavezanka, tudi fizična oseba.
Pridobiteljem brez ID-številke, ki DDV ne morejo obračunati sami in obveznosti izkazati v
obračunu DDV, DDV odmeri davčni organ na podlagi prijave pridobitve motornega vozila
(Interni priročnik za inšpektorje, DURS, GDU, Oddelek za DDV, Ljubljana 2010, str. 10).
Pridobitve in dobave prevoznih sredstev znotraj držav članic, ne glede na status
prodajalca (dobavitelja) in kupca (pridobitelja), pa se obdavčuje z DDV, le če gre za
promet z novimi prevoznimi sredstvi. Motorno vozilo se šteje za novo, če sta izpolnjena
pogoja in sicer, dobava pred potekom šestih mesecev po datumu prve uporabe ali pa, če
nimajo prevoženih več kot 6000 kilometrov.
Pridobitev novega vozila iz držav članic EU je obdavčena po splošnih pravilih, po načelu
destinacije. To torej pomeni, da kupec (ne glede na to ali je identificiran za namene DDV
ali ne), ki nabavi novo vozilo v državi članici EU, plača DDV v Sloveniji (po slovenskih
predpisih) in ne v državi članici nakupa.
Po določilih 22. člena Pravilnika mora tudi oseba, ki ni identificirana za namene DDV in
pridobi novo prevozno sredstvo, to pridobitev prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od
dneva pridobitve. Pridobitev novega prevoznega sredstva prijavi na obrazcu DDV-NPS-P1.
V osnovo za DDV se vštevata tudi DMV in okoljska dajatev.
Okoljske dajatve so predpisane z uredbami, na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l.
39/06-UPB, 66/06,-2856, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 57/12), ki določa, da je
onesnaževalec okolja dolžan plačati okoljske dajatve.
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih
vozil (Ur. l. RS, št. 87/2005) je začela veljati leta 2005 in določa obveznost plačevanja
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja izrabljenih motornih
vozil, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske
dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja, pa tudi merila in pogoje za
vračilo plačane okoljske dajatve.
Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane:



ko je motorno vozilo prvič dano v promet na ozemlju RS, če gre za proizvodnjo;
ob pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU;
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ob uvozu motornega vozila iz tretjih držav.

Motorna vozila so po uredbi razvrščena v tri kategorije, in sicer:




M1 - sem spadajo vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža
voznika,
v N1 sodijo vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
L5 - vključuje vozila, kot so tricikli, ki ne smejo presegati 3,5 tone nad 50 cm³ in
niso hitrejša od 50 km na uro, katerih kolesa so simetrično razporejena glede na
vzdolžno os, njihova največja masa pa ne presega 1000 kg.

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa motornega vozila, navedena v
homologacijskih dokumentih, kateri se odšteje masa voznika, to je 75 kilogramov.
Okoljska dajatev se plača v določenem znesku za kilogram vozila, ki ga vlada s sklepom
objavi v Uradnem listu RS, za vsako koledarsko leto posebej. Od leta 2013 dalje Vlada RS
ni sprejela sklepa o znesku okoljske dajatve za izrabljena motorna vozila, kar pomeni, da
se od leta 2013 dalje in vse do uveljavitve novega sklepa navedena okoljska dajatev
obračunava in plačuje v znesku 0,00 evra za kilogram vozila (Medijsko središče, 2015).

4.3 ODMERA DMV
Po določitvi davčnega zavezanca, se za posamično vrsto dajatve, ugotavlja davčna osnova
ter stopnja po kateri se davek obračuna in odmeri. Določi se tudi rok za plačilo
obveznosti.
4.3.1

DAVČNA OSNOVA, STOPNJA IN ROK ZA PLAČILO

Osnova za obračun je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje tega
davka in davka na dodano vrednost. Kot prodajna cena se pri pridobitvi motornega vozila
iz druge države članice EU šteje cena, po kateri je kupec motorno vozilo kupil oz. nakupna
cena, pri uvozu pa vrednost določena v 1–4 odst. 38. čl. ZDDV-1 (1. in 2. odst. 6. čl.
Zakona o davku na motorna vozila (Ur. l. RS, št. 72/06, 9/10, 40/12-ZUJF). Kadar cena
rabljenega vozila ne ustreza njegovi prometni vrednosti se davek odmeri od prometne
vrednosti motornega vozila.
Davčna stopnja se veže na izpust CO2 in posredno (preko kriterija Euro stopenj izpusta
oziroma emisijskih stopenj) tudi na izpuste drugih onesnaženj (predvsem izpusta trdih
delcev) in so določene v Zakonu o davku na motorna vozila, Ur. l. RS, št. 72/06, 9/10,
40/12-ZUJF). Naslednja tabela 3 prikazuje davčne stopnje glede na izpust CO2 ter stopnje
glede na vrsto goriva pri motornih vozilih.
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Tabela 3: Stopnja DMV-ja glede na izpust CO2 pri motornih vozilih

Vir: Zakon o davku na motorna vozila, Ur. l. RS, št. 72/06, 9/10, 40/12-ZUJF

Za pravilno določitev davčne stopnje je potrebno zraven izpusta CO2 upoštevati še
stopnjo izpusta po EURO (EURO1, EURO2, EURO3, EURO4, EURO5 in EURO6), ter pri
motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005
g/km).
Stopnje DMV pri motornih kolesih in kolesih z motorjem so prikazane v tabeli 4.
Tabela 4: Stopnja DMV-ja pri motornih kolesih in kolesih z motorjem

Vir: Zakon o davku na motorna vozila, Ur. L. RS, št. 72/06, 9/10, 40/12-ZUJF

Pri motornih kolesih in kolesih z motorjem je stopnja različna glede na moč motorja.
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Enak kriterij za določitev davčne stopnje pri odmeri DMV je tudi za bivalna vozila, kar je
prikazano s tabelo 5.
Tabela 5: Stopnja DMV-ja pri bivalnih vozilih

Vir: Zakon o davku na motorna vozila, Ur. l. RS, št. 72/06, 9/10, 40/12-ZUJF

Stopnja davka je pri bivalnih vozilih odvisna od moči motorja.
Davčni organ odmeri davek na podlagi predložene napovedi. Pri tem ZDMV ne predpisuje
vsebine in oblike napovedi, davčni zavezanec pa mora zagotoviti potrebne podatke, ki
omogočajo obračun dajatev. Napoved je vloga po Zakonu o splošnem upravnem postopku
(Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP, Ur. l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10 in
85/13), ki se v te namene uporablja subsidiarno.
ZDMV nima izrecne določbe glede roka za plačilo odmerjene davčne obveznosti, treba je
uporabiti Zakon o davčnem postopku. V skladu s 66. členom ZDavP-2 mora biti davek
izračunan v odmerni odločbi, plačan v 30 dneh od vročitve odločbe. Brez dokazila o plačilu
davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena ZDMV, se namreč v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena ZDMV motornega vozila ne sme registrirati.
4.3.2

OPROSTITEV TER VRAČILO DMV

Po ZDMV se oprostitev izvaja na dva načina, in sicer s povračilom davka ali kot
neposredna oprostitev. So bolj izjema kot pravilo od obveznosti plačevanja davka na
motorna vozila. Ob izpolnjevanju zakonsko določenih osnovnih pogojev, so po predpisu
davka oproščena vozila v naslednjih primerih:







če se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU;
so nabavljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok do polnoletnosti
za prevoz invalidov;
za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev mednarodnih organizacij, če
gre za začasni uvoz ali vnos vozila iz druge članice Unije;
starodobna vozila, ki imajo status takšnega vozila;
športnih vozil, ki so namenjena samo za uporabo na tekmovanjih;
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ko gre za prenos vozil v primeru statusnega preoblikovanja lastnika vozila ter
od intervencijskih reševalnih vozil, ki so namenjena za prevoz ponesrečencev in
bolnikov.

V primeru nakupa vozila, je možno uveljavljanje povračila davka v roku treh mesecev od
nakupa vozila na podlagi pisnega zahtevka. Ko gre za uvoz vozila je ta rok tri mesece od
uvoza. Oprostitev davka za družine s tremi otroki ali več se izvede tako, da se predloži
potrdilo o skupnem gospodinjstvu. ZPIZ izda odločbo, ki služi kot dokazilo za oprostitev
plačila davka za vozila, s katerimi se prevažajo invalidne osebe. Če je zahtevek utemeljen,
se na podlagi odločbe, ki jo izda FURS vrne davek v tridesetih dneh po prejemu zahtevka.
V kolikor se je uveljavljalo ob nakupu vozil povračilo davka, je to zavedeno v prometnem
dovoljenju in v registru gospodinjstev.

4.4 VERODOSTOJNOST
LISTIN
V
POSTOPKU
NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE NA TEM PODROČJU

ODMERE

TER

V nadaljevanju na kratko predstavljam problematiko verodostojnosti predloženih listin za
odmero davka na motorna vozila ter ugotovljenih kršitev na tem področju, s katerimi sem
se soočila pri svojem delu v postopku odmere davka na motorna vozila.
S problematiko verodostojnosti listin in z njimi povezanimi kršitvami z utajo davkov
ugotovljenih pri odmeri davka na motorna vozila, kot sem že omenila, sem se odločila, ker
sem se pri odmeri davka na motorna vozila srečala z vse večjim obsegom zlorab le-teh
(pogodb, računov, prometnih izkazov, listin o homologacijski ustreznosti, itd.).
Najpogostejše davčne utaje na področju DMV - nacionalnega davka, so kot posledično
utaje primarnih utaj na področju DDV-ja. Gre za organizirane utaje preko gospodarskih
subjektov, družb (missing traderji - davčni vrtiljaki), ponarejenih ter prirejenih "dvojnih"
računov oz. pogodb, dela na črno, idr. Pri organiziranih utajah na področju motornih vozil,
gre za goljufijo tudi na področju DMV, kot je zloraba sheme obdavčitve pri pridobitvah iz
Evropske skupnosti, pridobivanje večjega števila vozil s strani posamezne fizične osebe
(velikokrat ni zaposlena, nima registrirane dejavnosti, ima veliko sredstev na tekočem
računu, uporaba slamnatih lastnikov, kjer se v Sloveniji pojavlja ena in ista fizična oseba
kot kupec avtomobila ali pa se kot kupci uporabljajo različne fizične osebe (napoved za
odmero DMV vloži druga oseba in ne dejanski zavezanec za DMV in se tako DMV odmeri
nepravi osebi, ki DMV tudi plača). Vozila pa so dejansko namenjena drugi osebi, ki nato
vozilo proda "na črno". Ugotavlja se, da v določenih primerih vozilo v Sloveniji po
plačanem DMV in prejetem potrdilu o plačilu nato sploh ni registrirano v Sloveniji.
Problem je tudi pri organu v odmernih postopkih, ki postajajo vse daljši in kompleksnejši,
ker je pri vsebinski kontroli potrebno preverjati verodostojnost predloženih listin
(preveritev podatkov v sistemu VIES in iz drugih lastnih aplikacijah organa).
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4.5 STATISTIKA ODMER ZADNJIH PET LET
V vsak poslovni proces vstopajo vhodni dokumenti in iz njega izstopajo izhodni
dokumenti.
Vhode in izhode s področja DMV, zaradi lažje predstave, prikazujem z grafikoni. Grafikon
številka 2 prikazuje skupno število prejetih vlog za DMV na vseh finančnih uradih v RS, za
zadnjih pet let in sicer od leta 2011 do leta 2015.
Grafikon 2: Število vloženih napovedi za obdobje petih let

Vir: interni vir FURS (2016)

Razvidno je, da promet z rabljenimi vozili vsako leto narašča, ne upada, kar pomeni večji
nakup rabljenih vozil iz drugih držav članic EU.
Zanimiv je podatek o prejetih napovedih po finančnih uradih, na spodnjem grafikonu 3.
Grafikon 3: Delež prejetih napovedi po finančnih uradih za obdobje petih let

Vir: Interni vir FURS (2016)

Največji delež prejetih vlog pride na FU Ljubljana, kar je logično, glede na njegovo
velikost in prostorsko umestitev v RS. Zanimivo pa je, da je na drugem mest FU Celje, na
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tretjem FU Novo Mesto, Maribor je na četrtem mestu, Koper pa na petem mestu in Kranj
na šestem mestu. Nato sledijo še vsi ostali.
Iz zaključenega odmernega postopka, pridejo različni izhodni dokumenti, kot so odločbe in
sklepi. Njihovo število je prikazano ločeno, po letih in po vrsti izhodnega dokumenta v
grafikonu 4.
Grafikon 4: Število izdanih dokumentov za odmero DMV za obdobje petih let

Vir: interni vir FURS (2016)

Največ je izdanih odločb v obliki štampiljke - skrajšani postopek, sledijo odločbe s
posebnim ugotovitvenim postopkom in sklepi. Zadnji grafikon 5 prikazuje število
samoprijav. Gre za nepravilnosti zaradi nepravočasne oddaje napovedi.
Grafikon 5: Število samoprijav za obdobje petih let

Vir: interni vir FURS (2016)

V obdobju petih let se je število nepravilnosti iz naslova samoprijav precej zmanjšalo, kar
pomeni izboljšanje pri izpolnjevanju davčnih obveznosti.
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5

UGOTOVITVE IN TESTIRANJE HIPOTEZE

5.1 PREDSTAVITEV PROCESA ODMERE DMV ZNOTRAJ ORGANIZACIJE
Odmera DMV poteka skozi več oddelkov znotraj FU in jih na kratko predstavljam:
5.1.1

SPREJEMNA PISARNA FU VELENJE

Na finančni urad Velenje - v sprejemno pisarno, vsakodnevno vstopajo stranke z različnimi
vzroki. Večina med njimi želi, s področja davkov pridobiti kakšno informacijo, spet drugi
želijo, ali so dolžni oddati določeno predpisano dokumentacijo. Od slednje, je ena od
številnih napovedi, napoved za odmero DMV, ki jo je zavezanec dolžan oddati v petnajstih
dneh od nakupa oz. pridobitve motornega vozila. Pridobitev pomeni iz druge države
članice EU. Na podlagi pridobljenega potrdila o plačilu davka, se vozilo lahko registrira.
Poleg napovedi za odmero, mora fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik, oddati tudi
izpolnjen obrazec za pridobitev motornega vozila - obrazec IMV. Napovedi je obvezno
priložiti originalno dokazilo o pridobitvi vozila, o odjavi vozila v tujini ter izjavo o emisijski
ustreznosti vozila. Original dokazila, razen izjave o emisijski ustreznosti, ki ostane
davčnemu organu, se zavezancu skupaj oz. istočasno z izdajo potrdila o plačanem davku,
po končanem postopku odmere vrne. Poleg napovedi za odmero DMV je lahko istočasno
priložena tudi vloga za oprostitev davka, v primeru upravičenosti, če gre za družine z več
otroki ali invalide. Vezano na oprostitev plačila davka, lahko zavezanci naknadno, po
zaključenem postopku odmere in že registriranem vozilu, v okviru zakonsko določenega
roka, z vlogo:



ki ni predpisana, je pa na vseh finančnih uradih pripravljena in dostopna
vsakomur, kot pomoč zavezancem ali s
svojo lastnoročno napisano vlogo, še vedno zaprosijo za vračilo DMV.

Ob vložitvi napovedi, uslužbenec v sprejemni pisarni identificira osebo, ki je vložila
napoved, če je vložena osebno. Na napoved napiše ime in priimek, vrsto in številko
osebnega dokumenta ter datum in naziv organa, ki je dokument izdal. V kolikor napoved
vloži neka druga oseba, mora imeti za to pisno pooblastilo.
5.1.2

GLAVNA PISARNA FU VELENJE

V glavni pisarni FU Velenje, se sprejema in evidentira pošta prispela v fizični obliki preko
Pošte Slovenije in sprejemne pisarne FU Velenje ter prejeta pošta na elektronski naslov
FU Velenje, ki glasi: ve.fu@gov.si. Na vso prejeto pošto, ki je za urad pomembna, se
odtisne prejemna štampiljka. Nato se klasificira (razvršča) ter signira (dodeli določenemu
uslužbencu - elektronsko), v nadaljnje reševanje preko sistema EDS od 1.1.2015 dalje.
Zadeva, kamor se evidentirajo napovedi s prilogami ter vloge v zvezi z DMV za fizične
osebe, se vodijo pod zbirno zadevo. Odprema izdanih aktov iz navedenega področja dela,
se po zaključenem postopku vročajo osebno, preko sprejemne pisarne ali fizično iz glavne
pisarne, preko Pošte Slovenije. Tukaj vidim rešitev v skrajšanju časa, z vzpostavitvijo
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obvezne oddaje po elektronski poti, preko e-davkov, kar je predstavljeno in ponazorjeno v
prenovljenem postopku. Prihranili bi na času, naredili bi konec fizičnemu romanju
papirjev, ročnemu vnosu podatkov, morebitnim napakam pri vnosih, kar bi lahko bilo v
prid izboljšave procesa.
5.1.3

ODDELEK ZA DDV IN DRUGO OBDAVČITEV

Da pride do postopka odmere DMV, s čimer sta povezana tudi oprostitev ter vračilo
navedenega davka, mora biti najprej opravljen promet z motornim vozilom, na podlagi
pridobitve oz. nakupa ali uvoza prevoznega sredstva. Pri pridobitvi je po trenutno veljavni
zakonodaji, za davek stvarno in krajevno pristojen katerikoli finančni urad, medtem ko gre
pri uvozu za dajatve, za katere je pristojen carinski urad. Oba organa, tako davčni kot
carinski sta od 1.8. 2014 dalje kot finančni oz. carinski urad, v okviru FURS. Gre za
združitev obeh služb.
Na finančnem uradu Velenje je za konkretno odmero pristojen kontrolor, kateremu je
naloga predhodno zaupana in dodeljena v reševanje. Glede na malo število zaposlenih, ter
veliko količinskega dela, je nujno, da se pri izvajanju vključuje več kontrolorjev ali
istočasno ali občasno, glede na potrebe, ker je potrebno podatke iz napovedi in prilog v
aplikacijo, za odmero vnašati ročno. Za nadaljnjo izvedbo odmere je precej prilagojena
programska podpora. Pred vnašanjem podatkov je treba preveriti, če je zavezanec
predložil vso potrebno dokumentacijo.
Zavezanec mora vlogi oz. napovedi predložiti originalni račun ali pogodbo ali overjeno
kopijo registracijskega dokumenta oz. prometnega dovoljenja in izjavo o emisijski
ustreznosti vozila.
V kolikor vloga nima zgoraj navedenih dokumentov, pomeni, da je nepopolna. Uradna
oseba mora zavezanca, v primeru, da je vložil nepopolno vlogo z dopisom pozvati k
dopolnitvi. Določi mu rok, za dopolnitev ter ga obvesti, da šele od prejete popolne vloge
oz. njene dopolnitve, začne teči rok za začetek upravnega postopka. Poleg popolnosti, se
mora preveriti tudi, če je vlogo vložila upravičena oseba. Odmera se nadaljuje z določitvijo
davčne osnove. Praviloma je davčna osnova vrednost, ki je izkazana na računu ali
pogodbi, če ustreza prometni vrednosti. Nato se ugotovi znesek davčne obveznosti. S
programsko podporo DMV, se pripravijo izhodni dokumenti, najprej odločba o odmeri
DMV in okoljski dajatvi ter plačilna naloga, tako za DMV, kot za okoljsko dajatev.
Navedeno se pošlje zavezancu. Plačilo odmerjenih obveznosti se preverja, vse do prejema
plačila v SAP sistem, nakar se na podlagi poravnanih obveznosti, postopek odmere
nadaljuje in zaključi z izdajo potrdila o poravnanem DMV, na podlagi katerega se vozilo
lahko registrira. Poleg navedenega potrdila, se izda tudi potrdilo o znesku plačane
okoljske dajatve. Kot je bilo predhodno že navedeno, uredba o znesku okoljske dajatve od
leta 2013 dalje ni bila sprejeta, zato se še vedno izda potrdilo, z navedbo, da je za
prevozno sredstvo plačana okoljska dajatev v znesku 0,00 eur. V primeru, da je zavezanec
oproščen plačila obveznosti, pomeni, da se DMV ter okoljska dajatev ne odmerita. Slednje
se v odločbah in potrdilih navede z obrazložitvijo, da gre za oprostitev navedenih
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obveznosti. Pred vročitvijo potrdil zavezancu, se še preslika originalne dokumente, ki jih je
zavezanec bil dolžan predložiti. Davčni organ jih zadrži vse do zaključka odmernega
postopka. Zavezancu se vrnejo vsi izvirni dokumenti, razen izjave o emisijski ustreznosti
vozila, katera se shrani ter arhivira v konkretni zadevi posameznega zavezanca.

5.2 OPIS KONKRETNEGA PRIMERA IZ PRAKTIČNEGA VIDIKA
Kot primer prenove procesa, ki bo predstavljen in analiziran v nadaljevanju diplomskega
dela sem si izbrala odmero DMV za neznano fizično osebo.
5.2.1

OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Postopek odmere davka na motorna vozila se odvija na Finančnem uradu Velenje, kjer
stranka najprej pride na finančni urad – v vložišče in želi oddati dokumentacijo za odmero
DMV. S strani uslužbenca sledi pregledovanje prejete dokumentacije, pri čemer, je dolžna
uradna oseba stranko, ki je dostavila dokumentacijo identificirati in ker želi še dodatne
informacije, sledi s strani uslužbenca še informiranje stranke. Slednje se nanaša na
manjkajočo oz. nepopolno dokumentacijo. Sledi izročitev obrazcev v izpolnitev, nakar
nastopita dve različni situaciji istočasno in sicer zavezanec želi obrazce izpolniti doma in
vso dokumentacijo dostaviti kasneje, zato odide ali pa listine izpolni takoj, kar pomeni
sprejem kompletne dopolnjene dokumentacije. Zatem se prejeta dokumentacija, iz
sprejemne pisarne dostavi v glavno pisarno kjer se ta evidentira v EDS tako, da se
istočasno klasificira in signira – dodeli pristojnemu kontrolorju - kot zadeva. Slednja se v
nadaljevanju postopka dostavi kontrolorju v fizični obliki, ki zadevo sprejme. Sledi
reševanje in pregledovanje napovedi ter ostale priložene dokumentacije z obravnavanjem,
ki vključuje najprej vnos podatkov iz listin pri čemer se ugotavljajo nepopolni, nelogični,
tudi nepravilni podatki. Potrebno je ugotoviti nepravilnosti ter jih čim prej odpraviti. V
kolikor je potrebno pridobiti dodatne informacije, podatke, listine, idr., jih je za
nadaljevanje vodenja postopka potrebno najprej pridobiti. Sledi tudi čakanje na listine in
informacije. O vsem tem se piše uradni zaznamek o ugotovitvah in seznanja se zavezanca
o ugotovitvah razen, če dodatne informacije sploh niso potrebne. Preverja se tudi
verodostojnost listin kamor spadajo dodatne aktivnosti kontrol in preverjanj preko
izmenjav med državnimi organi oz. institucijami po uradni dolžnosti. V primeru suma na
verodostojnost podatkov, se tudi na njih čaka, postopek se nadaljuje takoj, v primeru, ko
ni suma na neverodostojnost oz. je odpravljen ali neupravičen. Sledi ugotavljanje davčne
osnove in stopnje za odmero DMV, da se določi davčna obveznost za plačilo dajatev. Na
podlagi izračuna dajatev se pripravijo in izpišejo upravni akti ter UPN-ji. Posreduje se
zadevo v pregled in podpis. Čaka se na vrnitev zadeve iz pregledovanja in podpisovanja.
Nato se zavezancu vročijo odločbe in UPN-ji za plačilo dajatev, nakar se po sporočilu
zavezanca o plačilu ali avtomatsko ugotovljenem plačilu kontrolorja, le to preveri v
sistemu SAP in proti plačilu, se datumi plačila vnesejo v DMV programsko podporo. Po
zaključenem vnosu plačila, se pripravi in izpiše potrdilo o plačanem DMV in okoljski dajatvi
ter sledi še podpisovanje potrdil, kopiranje listin za arhiviranje in končno še obveščanje
zavezanca o pripravljeni dokumentaciji, katera se mu vrne tako, da se mu vroči po pošti
ali osebno preko sprejemne pisarne davčnega organa.
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5.2.2

DINAMIČNI PODATKI - OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Tabela 6 prikazuje dinamične podatke s časovnim trajanjem posameznih operativnih
aktivnosti AsIs (kot je), ki so prikazane v statičnem modelu z izvedbo simulacije. V
simulaciji so uporabljene naslednje časovne enote: sekunde, minute, ure, dnevi in meseci.
Tabela 6: Dinamični podatki AsIs

ODDELEK/OBJEKT
FU Velenje
FU Velenje
Sprejemna pisarna/vložišče
Uslužbenec vložišča
Uslužbenec vložišča
Uslužbenec vložišča
Uslužbenec vložišča
Uslužbenec glavne pisarne
Uslužbenec vložišča
Stranka/Zavezanec
Stranka/Zavezanec
Uslužbenec vložišča
Uslužbenec glavne pisarne
Uslužbenec glavne pisarne
Uslužbenec glavne pisarne
Kontrolor
oddelka
za
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Uslužbenec
glavne pisarne
odmero
Stranka/Zavezanec
Stranka/Zavezanec

AKTIVNOST
TRAJANJE
sprejemanje stranke
0-30
sprejemanje stranke
0-30
vlaganje dokumentacije
0-1
pregledovanje listin
1-5
identificiranje stranke
0-1
preverjanje popolnosti listin
1-5
obveščanje o nepopolnosti
1-3
informiranje(ostalo-splošno)
1-2
vročanje obrazcev
0-30
izpolnjevanje obrazcev
10-30
odhajanje stranke
0-30
odnašanje dokumentacije
1-2
sprejemanje dokumentacije
1-2
evidentiranje dokumentacije
5-10
dostavljanje zadeve
1-3
sprejemanje dokumentacije
1-2
pregledovanje zadeve
1-5
obravnavanje zadeve
5-10
vnašanje podatkov
0-1
ugotavljanje nepravilnosti
0-1
seznanjanje zavezanca(tel.)
1-10
pisanje uradnega zaznamka
5-15
pridobivanje dodatnih inf.
1-10
preverjanje verodostojnosti listin
1-5
preverjanje podatkov o vozilu
1-5
kontroliranje
podatkov
o
0-2
preverjanje
podatkov
o
5-15
prodajalcu
preverjanje
podatkov-splošno
0-5
pridobitelju
izmenjavanje podatkov-SCAC
2-24
obveščanje policije
1-2
ugotavljanje davčne osnove
1-3
določanje davčne obveznosti
0-3
izračunavanje dajatev
1-5
obveščanje zavezanca
0-1
izpisovanje odločb in UPN
3-10
posredovanje zadeve v podpis
5-10
čakanje na podpis
0-2
vročanje odločb in UPN
1-5
plačevanje DMV
1-15
sporočanje o plačilu
0-1
30

ENOTA
sek
sek
min
min
min
min
min
min
min
min
sek
ure
min
min
ure
min
min
min
ura
ura
min
min
dni
dni
dni
dni
min
dni
mes
dni
min
min
min
dan
min
min
dni
min
dni
dan

Kontrolor
oddelka
za
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Vodja
oddelka
odmero
Kontrolor
oddelka
za
Kontrolor
oddelka
za
odmero
Uslužbenec
glavne pisarne
odmero
Uslužbenec vložišča

preverjanje plačila-SAP
vnašanje plačila v program
pripravljanje potrdil
izpisovanje potrdil
podpisovanje potrdil
kopiranje listin
klicanje zavezanca
vročanje – po pošti
Vročanje - osebno

1-14
3-7
5-10
1-5
0-1
3-7
1-3
3-5
1-5

dni
min
min
min
dan
min
min
min
min

Vir: lasten

Poleg aktivnosti, v statističnem modelu nastopajo tudi alternative, t.i. odločitve, katere
izražamo v deležih oz. odstotkih, glede na njihovo predvideno verjetnost nastanka.
Ponazorjene so v spodnji tabeli 7.
Tabela 7: Pregled alternativ

Zap.št.
1
2
3
4
5
6
7

Oddelek
vložišče
vložišče
odmera
odmera
odmera
odmera
GP/vložišče

Alternativa oz. odločitev
popolnost vloge
izpolnitev obrazcev
potrebne dodatne inf/listine
pridobljeno?
sum na verodostojnost listin
OK?
vročitev

DA (%)
75
90
90
20
1
95
100

NE (%)
25
10
10
80
99
5
0

Vir: lasten

5.2.3

DIAGRAM OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Pravkar opisan odmerni postopek, je grafično prikazan z diagramom obstoječega
postopka na sliki 9. Gre za statični model trenutnega postopka As-Is (kot je). Simulacija
odmernega postopka je na podlagi izvedena s programsko podporo igrafx Process.
Simulacije omogočajo prikaz rezultatov na podlagi dinamičnih podatkov, ki so
predstavljeni v
nadaljevanju
in
potekajo
skozi več
korakov
oz.
faz.
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sprejemanje
stranke

začetek

vlaganje
dokumentacije

identificiranje
stranke

odhajanje
stranke

plačevanje
DMV

preverjanje
popolnosti
formalna
kontrola

pregledovanje
listin

izpolnjevanje
napovedi in
IMV obrazca

vročanjeobraz
cev

SEKTOR ZA DAVKE-ODDELEK ZA DDV
IN DRUGO OBDAVČITEV-KONTROLOR

informiranje
(ostalosplošno)

osebni dvig

pregledovanje
zadeve

ugotavljanje
"nepravilnosti"
(nepopolni
podatki)

sprejemanje
zadeve

potrebne
dodatne inf.
-listine?

obveščanje o
nepopolnosti

evidentiranje
dokumentacije

dostavljanje
zadeve

vnašanje
podatkov

sporočanje o
plačilu

No

No

obravnavanje
zadeve

Yes

popolno
st

Yes

SEKTOR ZA
SPLOŠNE
ZADEVE - glavna
pisarna

FU VelenjeSektor za splošne zadeve sprejemna pisarna

FU Velenje stranka ali
zavezanec

Slika 9: Diagram obstoječega postopka AsIs

Yes

R
1

po pošti

vročanje
odločb in UPN

sprejemanje
dokumentacije

pridobivanje
dodatnih
listin ter
informacij

pridobljeno?

pisanje UZ

čakanje na
informacije

Yes

čakanje na
podpis

preverjanje
plačila -SAP

No
No

posredovanje
zadeve v
pregled in
podpis

Yes
OK?

No
preverjanje
verodostojnosti
listin

čakanje na
preverjanje
verodostojnosti
listin

vnašanje
plačila v DMV
program

seznanjanje
zavezanca

obveščanje
zavezanca o
dajatvah

z
1

izpisovanje
upravnih aktov
in UPN

izpisovanje
potrdila o
plačanem DMV
in okoljski
dajatvi

podpisovanje
potrdil

Z3
preverjanje
podatkov
EUROTAX, M
RLV,mobilne
enote FURS

R
2

čakanje na
preverjanje
EUROTAX, M
RLV,mobilne
enote FURS

preverjanje
podatkov iz
predloženih
listin

čakanje na
preverjanje
podatkov iz
listin

kontrola proda
jalca - VIES,
EUROFISC

preverjanje
podatkov o
pridobitelju RDZ
Yes

čakanje na
podatke o
prodajalcu
čakanje na
podatke o
pridobitelju RDZ

tvorjenje
odločb in UPN

Z
2

mednarodno
izmenjavanje
podatkovSCAC

sum na
verodostojnost
listin

No

izračunavanje
dajatev

R3

ugotavljanje
davčne osnove

določanje
davčne
obveznosti

kopiranje listin
za hrambo v
zadevi

obveščanje
zavezanca o
pripravljeni
dokumentaciji

vročitrev
Yes

Vir: lasten
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No

5.2.4

SCENARIJ SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Za izvedbo scenarija simulacije, je potrebno najprej upoštevati določene zakonitosti, ki jih
vključimo z vnosom v aplikacijo v programski podpori. Navedene so najpomembnejše,
brez katerih se simulacija ne bi izvedla in ne bi prišli do rezultatov, in so:


tip simulacijskega časa: koledar, kar pomeni stvarno računanje časa (uporabljen
način: compresed, kar pomeni zbiti čas - brez praznikov, ne upoštevajo se še
prosti delovni dnevi ter sobote in nedelje. Nastavitev je razvidna iz slike 10.
Slika 10: Simulacijski čas

Vir: lasten

generator type: interrarival (naključni prejemi vlog), max. 5000 transakcij.
Ponazoritev je na sliki 11.
•

Slika 11: Generator Type in max število transakcij

Vir: lasten

• potrebni viri: človeški viri (določijo se pri sprožitvi simulacije, glede na obremenitve
postopka. V konkretnem primeru: 1 delavec v - vložišču, 1 v - glavni pisarni in 4
delavci v - sektorju za davke.
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Simulacijski postopek je za obstoječ postopek dal naslednje rezultate - v obliki
poročila, kar prikazuje tabela 8:
Tabela 8: Simulacijsko poročilo za obstoječi postopek AsIs

Vir: lasten

V postopku odmere sem se osredotočila na povprečni čas postopka, povprečni čas
dejanskega dela, povprečni čas čakanja oz. zastojev in potrebno število zaposlenih,
vse pri določenem številu obdelav. Na podlagi opazovanja, prikazujem rezultate, ki so
pomembni pri odločitvah, kot notranji kazalniki za presojevalce poslovnih procesov:





čas pretoka (avg_cycle): 24,35 dni,
čas obdelovanja (avg_work): 0,14 dni (3,47 ur),
čas povprečnega skupnega čakanja (avg_wait): 24,21 dni,
učinkovitost proizvodnega cikla (UPC): <0,01.

V konkretnem primeru je pri 5000 transakcijah potrebnih 7 človeških virov:
1-stranka oz. zavezanec, 1-vložišče, 1-glavna pisarna in 4-sektor za davke.
Rezultati so približni - orientacijski, ker so omejeni z določenim številom strank oz.
zavezancev ter transakcij. Za natančne rezultate, bi morali zajeti vse možne vloge in
situacije, kar pa je v dani situaciji popolnoma nemogoče in tudi ni cilj diplomskega
dela.
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5.2.5

ANALIZA REZULTATOV SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Pri analizi, sem si, kot primerjavo izbrala eno izmed alternativ, "mednarodna izmenjava
podatkov", ker sem pri izvedbi simulacije opazila največje spremembe v času trajanja
celotnega postopka - od začetka do konca. Rezultati primerjave navedenih razlik so
prikazani v tabeli 9.
Tabela 9: Primerjava alternative "mednarodna izmenjava podatkov"

Delež - %
0
1
2
3
4
5

Avg_Cycle - dnevi
19,73
23,33
27,76
31,55
35,47
39,22

Razlika - dnevi
3,57
4,43
3,79
3,92
3,75

Vir: lasten

Iz zgornje tabele je razvidno, da je simulacija kot rezultat, prikazala velike razlike pri
spremembi samo enega odstotka, v razponu med 3,57 in 4,43 dnevi, pri preverjanju
navedene alternative verodostojnosti listin. Čas pridobivanja podatkov z izmenjavo
podatkov iz druge države članice, na podlagi mednarodne izmenjave podatkov
(posredovan SCAC zahtevek v drugo državo članico EU), ki je časovno prikazan v
dinamičnih podatkih, je zelo dolg - med 2 in 24 meseci ter predstavlja ozko grlo in ga s
predlogom izboljšave poskušam zmanjšati. Postopek je dolgotrajen, ker tudi druga država
članica pri prejemu zahtevka za izmenjavo podatkov vodi posebni upravni postopek ugotovitveni postopek, kar mi je poznano iz praktičnega primera vodenja takšnega
posebnega upravnega postopka v nekem konkretnem primeru, pri odmeri DMV. Med
državami članicami bi bilo potrebno vzpostaviti enotno bazo vozil. Evidenca s sledljivostjo
vozil bi se vodila po VIN številki. Ob vzpostavitvi sledljivosti vozil postanejo določene
kontrole nepotrebne, tudi v postopku preverjanja verodostojnosti listin, ugotavljanje
prodajne vrednosti prevoznega sredstva, idr.. Manj možnosti bi bilo za "prirejanje
dokumentacije" in ostalih goljufij z namenom utajevanja davka.

5.3 PREDSTAVITEV POSTOPKA TOBE
V obstoječem postopku odmere DMV sem zaznala določene slabosti, ki jih je za izboljšanje
celotnega postopka odmere potrebno odpraviti. Slabosti predstavljam in jim poskušam
najti čimbolj smiselno rešitev, kar predstavljam po korakih, v prenovljenem postopku
ToBe (kot naj bo).
Slabosti v obstoječem postopku sem ugotovila iz prakse, ko sem bila pristojna za vodenje
postopka navedene odmere DMV za fizične osebe, v sodelovanju z drugimi sodelavci,
takratno vodjo ter koordinatorji, ki so bili zadolženi za to področje. Ugotovljene slabosti
so:
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5.3.1

celoten postopek je potekal v fizični obliki prenašanja dokumentacije, vse od
začetka do konca odmernega postopka, kar postopek zelo podaljša,
spremlja ga veliko papirnega in ustnega komuniciranja med različnimi udeleženci,
potrebnih je več ljudi - zaposlenih za sprejem in vročanje dokumentacije ter
posredovanje dodatnih informacij v zvezi z odmero,
ročno vnašanje in prepisovanje podatkov iz prejete dokumentacije,
pojavljajo se napake pri vnosih, opravilo je zamudno, vzame precej časa, ki bi ga
lahko porabili za druga bolj pomembna opravila, kamor lahko uvrstimo predvsem
vsebinsko kontrolo, ki je pri vodenju postopka zelo pomembna, ker se preko nje
ugotavljajo učinki v obliki dodatno odmerjenega davka,
identifikacija je ročna, medtem ko v prenovljenem postopku s pomočjo
informacijske podpore, program sam zazna logične nepravilnosti,
izgubljanje časa zaradi dolgega čakanja pridobivanja informacij glede
verodostojnosti listin iz druge države članice EU, idr.
PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE

Na podlagi zasleditve slabosti v obstoječem postopku, sedaj, v prenovljenem postopku
ToBe, v smislu izboljšave, predlagam naslednje spremembe:




5.3.2

uvedbo obvezne oddaje vlog skupaj s prilogami, za odmero, vračilo oz. oprostitev
DMV po elektronski poti, kar konkretno pomeni preko portala e-davki,
vročitev dokumentacije vroča na isti način in po isti poti - elektronska vročitev v
zavezančev odprt elektronski poštni predal,
vzpostavi enotna baza sledljivosti vozil med državami članicami EU z ustrezno IKT
tehnologijo ter s predpisi urejeno zakonsko podlago.
DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE

V prenovljenem postopku, odpadejo vse aktivnosti, ki
v sprejemni pisarni oz. vložišču finančnega urada,
portala e-davki. Po uspešni oddaji dokumentacije
davčnem organu odvija enako, kot v prejšnjem aktivnosti.

so v obstoječem postopku potekale
ker zavezanec listine odda preko
preko e-davkov, se postopek pri
obstoječem postopku, kar se tiče

Sprememba je s prenovo pri alternativi "sum na verodostojnost listin". Podatki se
preverijo že v predhodni kontroli, pri aktivnostih, ki vključujejo preverjanja preko
poizvedbe iz aplikacije, programsko vzpostavljene enotne baze podatkov, katera z vpisom
VIN številke, takoj vrne zadetke v obliki zahtevanih informacij, s podatki o vozilu ter
lastnikih in ceni.
5.3.3

DIAGRAM PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE

Enako, kot v obstoječem postopku, dinamiko v prenovljenem postopku prikazujem tudi
statično s sliko 12.
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PORTAL e-davki

Slika 12: Diagram prenovljenega poteka TOBE

začetek

plačevanje
DMV

SEKTOR ZA
SPLOŠNE ZADEVE glavna pisarna

oddajanje
dokumentacije

e-evidentiranje
dokumentacije

obravnavanje
zadeve

vnašanje
podatkov

pregledovanje
zadeve

ugotavljanje
"nepravilnosti"
(nepopolni
podatki)

sprejemanje
zadeve

potrebne
dodatne inf.
-listine?

Yes

R
2

osebni dvig

e-sprejemanje
dokumentacije

pridobivanje
dodatnih
listin ter
informacij

pridobljeno?

pisanje UZ

čakanje na
informacije

sporočanje o
plačilu

vročanje
odločb in UPN

Yes

po pošti

čakanje na
podpis

preverjanje
plačila -SAP

No
No

posredovanje
zadeve v
pregled in
podpis

Yes
OK?

SEKTOR ZA DAVKE-ODDELEK ZA DDV
IN DRUGO OBDAVČITEV-KONTROLOR

No
preverjanje
verodostojnosti
listin

čakanje na
preverjanje
verodostojnosti
listin

vnašanje
plačila v DMV
program

seznanjanje
zavezanca

Z
2

obveščanje
zavezanca o
dajatvah

izpisovanje
upravnih aktov
in UPN

izpisovanje
potrdila o
plačanem DMV
in okoljski
dajatvi

podpisovanje
potrdil

Z4

R
3

preverjanje
podatkov
EUROTAX, M
RLV,mobilne
enote FURS

preverjanje
podatkov iz
predloženih
listin (cenitev,
izjava)

čakanje na
preverjanje
EUROTAX, M
RLV,mobilne
enote FURS

čakanje na
preverjanje
podatkov iz
listin

kontrola proda
jalca - VIES,
EUROFISC

čakanje na
podatke o
prodajalcu
čakanje na
podatke o
pridobitelju RDZ

preverjanje
podatkov o
pridobitelju RDZ

Z
3

tvorjenje
odločb in UPN

sum na
verodostojnost
listin
mednarodno
izmenjavanje
podatkov enotna BAZA
"sledljivost"
vozil (vseh
držav članic
EU)

Vir: lasten
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izračunavanje
dajatev

R4

ugotavljanje
davčne osnove

vročanje potrdil

vročitev
določanje
davčne
obveznosti

Yes

No

5.3.4

SCENARIJ SIMULACIJE PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE

V prenovljenem postopku ToBe sem operirala z enakimi nastavitvami parametrov kot pri
obstoječem postopu AsIs. Rezultate simulacije prenovljenega postopka, pa prikazuje
tabela 10.
Tabela 10: Simulacijsko poročilo za prenovljen postopek ToBe

Vir: lasten

V prenovljenem postopku so notranji kazalniki, kot prikazujem zgoraj, sledeči:





čas pretoka (avg_cycle): 19,70 dni,
čas obdelovanja (avg_work): 0,14 dni (3,39 ur),
čas povprečnega skupnega čakanja (avg_wait): 19,56 dni,
učinkovitost proizvodnega cikla (UPC): 0,07.

V tem primeru se je s simulacijo pri 5000 transakcijah ugotovilo, da je v postopku nastopa
6 ljudi. V prenovljenem postopku se več ne potrebuje zaposlenih v sprejemni pisarni oz. v
vložišču, ker zavezanec listine odda preko portala e-davki. Odpade tudi ročno
identificiranje, ker to opravi računalniški program z ustrezno IKT tehnologijo.
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5.4 RAZLOGI ZA PRENOVO POSTOPKA IN NJEGOVE IZBOLJŠAVE
Glavni razlog za prenovo postopka so s simulacijami ugotovljene razlike v časovnem
razkoraku celotnega trajanja postopka, med obstoječim in prenovljenim postopkom
odmere DMV, ki so razvidne iz tabele 11.
Tabela 11: Primerjava rezultatov med AsIs in ToBe

Kazalnik
Avg_cycle - povprečni cikel
Avg_work - povprečno delo
Avg_wait - povprečno čakanje

AsIs - obstoječ ToBe - prenovljen Razlika
24,35
dni
19,70 dni
80,90 %
postopek
postopek
delež
0,14 dni
0,14 dni
0%
24,21 dni
19,56 dni
80,79 %
Vir: lasten

Tabela 11 prikazuje primerjavo rezultatov obstoječega postopka - AsIs in prenovljenega
postopka - ToBe s kazalniki uspešnosti in učinkovitosti. Najbolj se skrajša čas celotnega
postopka odmere in sicer za 4,65 dni, kar v deležu pomeni 19,10 % izboljšave. Enaki
rezultati so tudi pri povprečnem čakanju, medtem ko se pri samem delu čas ni skrajšal.
Izboljšava je na strani potrebnih virov, ker s prenovo odpade fizični prihod zavezanca na
finančni urad, ker ni več fizičnega sprejemanja dokumentacije ter posredovanja
morebitnih dodatnih informacij in identifikacije, saj vse poteka preko portala e-davki.
V prenovljenem postopku se ukine sprejemna pisarna. Zaradi tega se potrebuje en
delavec manj ter odpadejo naslednje aktivnosti: sprejemanje stranke, fizično vlaganje
dokumentacije, identifikacija stranke, pregledovanje listin, preverjanje popolnosti,
obveščanje o nepopolnosti, vročanje obrazcev, izpolnjevanje ter informiranje.
Skrajša se čas tako davčnim zavezancem, kot tudi davčnemu organu na finančnemu
uradu.
Stroškov postopka nisem ugotavljala in predstavljala, ker jih nisem raziskovala, zato jih ne
morem potrjevati s številčnimi rezultati, lahko pa napišem, da je glede na vse navedeno,
logična povezava tudi glede manjših stroškov tako za FURS, kot za davčne zavezance. Za
zavezance je prenovljen postopek bolj prijazen, manj birokratičen. Odpravljena je ena
izmed administrativnih ovir, ker zavezancu ni potrebno zapravljati časa za prihod na
finančni urad in lahko prihrani na času in stroških prevoza.
Glede na navedeno, v celoti potrjujem hipotezo, ki je bila zastavljena v uvodnem delu
diplomskega dela "Postopek odmere DMV sem skrajšala s pomočjo IKT in s tem sem
znižala stroške FURS-u in davčnim zavezancem".
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6

ZAKLJUČEK

Vsaka prenova poslovnega procesa se začne z nekim namenom in ciljem, vsem pa je
skupno izboljšanje oz. optimiziranje poslovnih procesov celotne organizacije ali
posameznih poslovnih procesov v organizaciji. Prenova procesov v organizacijah je nujna
za uspešno in učinkovito poslovanje, kajti edina stalnica današnjega časa so nenehne
spremembe, ki imajo globalno dinamičen značaj. Potrebno je hitro reagirati, velikokrat
tvegati, določiti prave poti in načine njihove izpeljave, da se zastavljeni cilji organizacije
sploh lahko uresničijo.
V diplomskem delu sem predstavila prenovo postopka odmere DMV, saj sem med
delovnimi nalogami med drugim bila zadolžena tudi za odmero DMV. Odmera je zahtevna
in odgovorna naloga ter predstavlja pomemben vir dohodka v državni blagajni. Posredno
vpliva na gospodarsko dogajanje na domačem trgu tudi preko uvoza vozil. Večji uvoz
motornih vozil iz drugih držav namreč pomeni, da bodo potrošniki kupili manj vozil od
domačih proizvajalcev, kar pomeni dodaten izpad dohodka.
Namen in potek diplomskega dela je dosežen, saj sem nazorno in sistematsko prikazala
pomen enega od številnih odmernih postopkov, t.i. odmero davka na motorna vozila za
fizično osebo na konkretnem primeru ter nakazala določene predloge za njegovo
izboljšanje.
Dosežen je tudi cilj, saj se skrajša celotni postopek odmere, z delno odpravo fizičnega in
papirnega poslovanja, saj ga nadomesti elektronsko s pomočjo informacijsko
komunikacijske tehnologije. Zaposleni se lahko bolj posvetijo specifični, vsebinski kontroli
že v pisarni, katere rezultat so ugotovljeni učinki, z dodatno odmero davka, kar je
razvidno iz poročil FURS. Zato je zelo pomemben učinkovit nadzor pri odmeri davka na
motorna vozila.
Prenovljen postopek odmere je skrajšan za 4,65 dneva, zato je hipoteza v celoti potrjena.
Situacija utaj na področju prometa s prevoznimi sredstvi se namreč ne umirja, utaje so
kompleksnejše, inšpekcijski nadzori so dolgotrajni. Zato sem tudi podala predlog za
zajezitev omenjenega problema, in sicer z enotno globalno bazo motornih vozil. Evidenca
bi se vodila po identifikacijski številki vozila, vanjo pa bi bile vključene vse države. S to
bazo bi bil nujen enovit vpogled v zgodovino vozila, njene lastnike in nenazadnje tudi
nabavne vrednosti, po katerih so lastniki vozilo kupili - t.i. sledljivost vozil.
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