UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo
visokošolskega programa

DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR DAVKA OD
DOHODKA PRAVNIH OSEB
Darja Mikolič

Ljubljana, december 2008

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo
visokošolskega programa

DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR DAVKA OD DOHODKA
PRAVNIH OSEB

Kandidatka:
Številka indeksa

Darja Mikolič
04026546

Mentor:

dr. Marko Hočevar

Ljubljana, december 2008

POVZETEK
Davki so najpomembnejši vir javnofinančnih prihodkov države in so pomembni za
proračun države. Obdavčenje in pobiranje davkov je poglavitna naloga davčnih
organov, stopnja njihove učinkovitosti pa je sorazmerna s pripravljenostjo davčnih
zavezancev, da plačajo predpisane davke. Slovenski davčni sistem je zapleten in
nepregleden, predvsem zaradi obsežne zakonodaje, kar poskušamo izboljšati s
davčnimi reformami. Zaradi številnih davčnih reform je postala zakonodaja vsebinsko
zapletena in v nekaterih določbah nedorečena, zato pri obračunavanju in plačevanju
predpisanih dajatev prihaja do napak in nepravilnosti s strani zavezancev za davek.
Davčni organ v ta namen organizira posebne davčne službe, s katerimi izvaja
učinkovit davčni nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davčnih dajatev.
Davčni inšpektorji v postopku davčnega nadzora ugotavljajo vzroke za nastale
nepravilnosti in napake ter jih skušajo skupaj z zavezanci za davek odpraviti.
Nepoznavanje davčnih predpisov in posledično nepravočasno zaznavanje njihovih
sprememb je del krivde za številne napake, ki se jih v praksi namenoma, v glavnem
pa zaradi pomanjkanja strokovnega znanja in izkušen zavezanci za davek ne
zavedajo.
Ključne besede: javnofinančni prihodek, davčni organ, davek, zavezanec za davek,
davčni predpis, davčni nadzor, davčni inšpektor, davčna reforma;
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SUMMARY
Taxes are the most important source of general government revenue and are
important for the state budget. The primary task of tax authorities is the imposition of
tax as well as collection of taxes, and their efficiency level is in proportion with the
willingness of taxable persons to pay taxes levied. Principally due to extensive
legislation, the Slovenian tax system is complicated and lacks clarity, and efforts are
being made to improve it with tax reforms. On account of numerous tax reforms the
legislation became complex and in certain provisions vague, which consequently
leads to errors and irregularities on the part of taxable persons upon levying and
paying due charges. To this end, the tax authority organizes special fiscal services to
exercise efficient fiscal control over charging and paying taxes levied. In the fiscal
control procedure, tax inspectors determine causes for committed irregularities and
errors, and try to eliminate them in cooperation with taxable persons. Ignorance
regarding revenue regulation and consequent delayed recognition of its amendments
is partly to blame for numerous errors, of which taxable persons are, in practice
deliberately, but on the whole due to lack of expertise not aware of.
key words: general government revenue, tax authority, tax, taxable person, revenue
regulation, fiscal control, tax inspector, tax reform;
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1 UVOD
1.1

IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA

Davki so najpomembnejši vir javnih prihodkov in so na eni strani nujno potrebni za
normalno delovanje države in so pomembni, ne samo za proračun, temveč tudi za
blaginjo države in njen razvoj, na drugi strani pa pomenijo nepovratno prisilno dajatev
oziroma finančno breme, ki ga skušajo zavezanci za davek na legalen ali nelegalen
način čim bolj zmanjšati. Napačno zastavljeni davki lahko povzročijo veliko škodo, ki
jo plačujejo še cele generacije.
Davke plačujejo fizične in pravne osebe od svojih dohodkov in iz premoženja ter jih
po vsebini razvrstimo v večje skupine:
- davke od dohodka posameznikov in podjetij, vključno s prispevki za socialno
zavarovanje, ki se plačuje iz plač;
- davke na izdatke, ki zajemajo prometni davek, trošarine, carine in podobne
davke;
- davke od premoženja, ki obsegajo različne vrste dajatev za hiše in zgradbe,
kmetijska in stanovanjska zemljišča ter dediščine.
Poleg te delitve poznamo tudi razdelitve davkov, med katerimi je najpomembnejša
delitev na neposredne in posredne davke. Neposredni davki so davki, ki neposredno
bremenijo zavezanca za davek , to so dohodnine, davek na dobiček pravnih oseb in
premoženjski davki. Posredni davki pa so vključeni v ceno, to so davek na dodano
vrednost, trošarine in carine.
Velikost davčnega bremena pa je v splošnem odvisna od višine davčne osnove in
davčne stopnje, pri posamezni vrsti davka pa imajo dobršen vpliv tudi drugi davčni
instituti, kot so olajšave, oprostitve in drugo.
Njegova nepreglednost izhaja iz obširne zakonodaje, saj ga določa množica različnih
predpisov. Da bi obstoječo situacijo izboljšali so se že v preteklosti izvajale davčne
reforme. Zadnja je bila v Slovenije izvedena leta 2006. Zaupanje ljudi, da bo reforma
dobra je odvisna od političnih, ekonomskih in drugih dogajanj v določeni družbi.
Davki torej predstavljajo posebno obliko prisilnega odvzema rednega dohodka
pravnih in fizičnih oseb, zato je logično pričakovati, da bo na tem področju prihajalo
do kontinuiranega nasprotja interesov med državo in davkoplačevalci (Stanovnik,
2002, str. 57). Vse to pa že samo po sebi narekuje nujnost uvedbe nadzora nad
obračunavanjem in plačevanjem predpisanih dajatev. Države imajo v ta namen
organizirane posebne agencije oziroma davčne službe, ki po svojih pristojnostih
izvajajo nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih
obveznosti ter na ta način preprečujejo in odkrivajo dejanja, s katerimi bi bili oziroma
so bili kršeni predpisi o obdavčenju (Karneža, 2005, str. 11).
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Z zakonom o davčni službi (ZDS-1, Uradni list RS, št. 1/07) so pristojnosti in naloge
davčnega nadzora v Sloveniji poverjene Davčni upravi Republike Slovenije (DURS),
ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
Obseg davčnega nadzora je lahko celosten, kar pomeni, da obsega preverjanje vseh
dejstev in dokazov, pomembnih za obdavčenje zavezanca za davek, ali delni, kjer
nadzor obsega posamezna področja poslovanja oziroma eno ali več vrst davkov
oziroma posega na eno ali več davčnih obdobij (ZdavP-2, 2006, 132. člen).
Glede na vsebino, postopke, tehnike in metode, ki se uporabljajo v davčnem
nadzoru, davčno nadziranje na splošno uvrščamo med najvišjo zvrst nadziranja, med
revidiranje, njegove izvajalce pa s strokovnim nazivom imenujemo „davčni
inšpektorji“.
Glede opredelitve obsega davčnega nadzora so slovenski predpisi nekoliko skopi,
saj med oblikami navajajo kontrolo, davčni inšpekcijski nadzor in davčno preiskavo,
medtem ko davčna revizija v nobenem predpisu ni eksplicitno navedena.
Davkov je več vrst, zato je razumljivo, da je posledično tudi področje njihovega
nadzora široko in raznoliko, zato sem se pri pisanju diplomskega dela omejila na
davčni inšpekcijski nadzor davka od dohodka pravne osebe.
Razlogi, da sem izbrala za osrednjo temo davek od dohodka pravnih oseb, v prvi
vrsti ni vplivalo toliko dejstvo, da je to najpomembnejši vir s katerim se polnijo
proračunske blagajne, temveč je večjo vlogo imelo spoznanje, da se v Sloveniji na
tem področju pojavlja veliko nepravilnosti in napak, ki se po ugotovitvah davčnih
inšpektorjev iz leta v leto znova ponavljajo.
Ker razlogov, ki botrujejo ponavljajočim se napakam, ni mogoče natančno opredeliti,
sem izmed možnih izpostavila dva, ki sta ključna za ugotavljanje vzrokov dejanskega
stanja:
- problem težavnosti zakonodaje, ki izhaja iz zapletenosti vsebine pravnih
podlag in iz pogostega spreminjanja le-teh ter sprememb na področju
gospodarskega sistema in implementacije evropskih direktiv v našo
nacionalno zakonodajo, ki je bila nujna, zato so bile novele zakona
neizbežne, njihova vsebina je v nekaterih določbah nejasna oziroma
dvoumna, zato je dejstvo, da je del težav, ki jih imajo pravne osebe pri
prilagajanju davčnega obračuna spreminjajoči se zakonodaji, posledica
vsebinski zapletenosti in nedorečenosti nekaterih določb, obenem pa
napačnemu razumevanju predpisov;
- nepoznavanje davčnih predpisov in posledično nepravočasno zaznavanje
njihovih sprememb zavezanca za davek je vzrok za številne napake pravnih
oseb, ki se v praksi bodisi namenoma, v glavnem pa zaradi pomanjkanja
strokovnega znanja in izkušenj ne zavedajo, da je poznavanje predpisov o
obdavčenju prav tako pomembno, kot je pomembno poznavanje
računovodskih standardov, nespoštovanje le-teh pa lahko povzroči
nepopravljivo gospodarsko škodo za podjetje.
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Davek od dohodkov pravnih oseb ima neposreden vpliv na uspešnost poslovanja
zavezanca za davek, zato bi mu morali le-ti posvetiti večjo pozornost tako pri pripravi
strateških načrtov, kakor tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev in pri evidentiranju
poslovnih dogodkov, ki vplivajo na spremembe postavk bilance stanja in poslovnega
izida. Izjemen pomen prestavljajo tudi verodostojne in resnične knjigovodske listine.
Ne sme se zanemariti dejstvo, da ima obveznost plačevanja davka od dohodka
pravih oseb, ki je ugotovljeno za preteklo leto, negativen vpliv na denarne tokove
tekočega leta in s tem na tekočo plačilno sposobnost podjetja.
1.2

NAMEN IN CILJ RAZISKAV

Cilj mojega diplomskega dela je navedeni predpostavki iz uvoda potrditi. Obenem
želim razložiti zakonska določila davka od dohodka pravnih oseb in predstaviti
splošne vsebine davčnega nadziranja na čimbolj jasen in razumljiv način ter v zvezi s
tem pojasniti ugotovljene napake in nepravilnosti, ki se pojavljajo pri obračunavanju
in plačevanju davka.
V diplomskem delu sem predstavila in pojasnila vsebine, za katere menim, da so
ključnega pomena za razumevanje in omejitev škodljivih posledic, ki jih povzročata
težavnost in nepoznavanje predpisov davka od dohodka pravnih oseb. Predstavila
sem predpise davka od dohodkov pravnih oseb, ki so v zadnjih letih doživele veliko
sprememb, težavnost razumevanja zakonskih določb, ki so dopuščale različne
interpretacije, ter težave pri izdelavi davčnega obračuna, kjer morajo zavezanci za
davek poleg specialnega zakona (ZDDPO-2, 2006) subsidiarno upoštevati tudi
druge zakone v povezavi s predpisanimi računovodskimi standardi. Delno sem
potrdila spoznanje, ki je eden od osnovnih razlogov za nastale težave pri izdelavi
davčnega obračuna, ki ga imajo zavezanci za davek, zaradi nepoznavanje davčnih
predpisov in posledično nepravočasno zaznavanje njihovih sprememb.
V okviru navedenih ciljev sem skozi predstavljena poglavja skušala:
- podrobno opredeliti značilnosti davčnega nadziranja v Republiki Sloveniji;
- obsežno razložiti bistvene zakonske določbe, na katerih temelji davek od
dohodka pravnih oseb ter predstaviti temeljne sestavine davčnega obračuna;
- podati celostni vpogled davčnega inšpekcijskega nadzora davka od dohodka
pravnih oseb, ter opozoriti na posebnosti, vprašanja in probleme, katerim
morajo zavezanci za davek posvetiti posebno pozornost pri sestavljanju
davčnega obračuna, ki se sicer pojavili v postopku inšpiciranja.
Izbrano temo diplomskega dela sem si izbrala zato, ker si želim z razpoložljivi
literaturo izpopolniti svoje znanje ter pridobljeno znanje koristno uporabiti v praksi.
Tako zasnovano diplomsko delo je namenjeno vsem tistim, ki jih ta tema zanima in
se v praksi z davčnim nadzorom še niso srečali.
1.3

METODE DELA

Pri pripravi podlag za izdelavo diplomskega dela sem vse potrebne podatke in
informacije črpala iz razpoložljive domače in tuje literature, zakonov in predpisov RS
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ter internetnih virov. Izbrala sem tista poglavja, ki so glede na izbrano temo
pomembna, nato pa sem vsebine temeljito proučila. V nadaljevanju sem jih uporabila
kot teoretsko osnovo za proučevanje, analiziranje ter primerjanje različnih vsebin in
podatkov. S pomočjo metode zbiranja (kompiliranja) sem iz proučenega gradiva
različnih avtorjev povzela nekatere definicije in opredelitve temeljnih pojmov
obravnavane vsebine, ki urejajo ali kako drugače posegajo na področje davka od
dohodka pravnih oseb in inšpekcijskega nadzora.
V diplomskem delu se teoretične vsebine prepletajo s praktičnimi vsebinami in
informacijami, ki sem jih pridobila iz statističnih podatkov ministrstva za finance,
letnega poročila DURS, davčnega biltena, ugotovitve davčnih inšpektorjev ter
nazadnje moje znanje, ki sem ga pridobila med študijem in med proučevanjem teme
diplomskega dela, ki daje pomemben prispevek k splošni uporabnosti in je
namenjen vsem tistim, ki jih omenjena vsebina zanima.
1.4

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA

Diplomsko delo obsega pet poglavij. Poglavja se med seboj vsebinsko prepletajo in
dopolnjujejo.
V prvem poglavju so opredeljena izhodišča predmeta obravnavane vsebine, namen
in cilji raziskav, metode dela ter struktura, ki so predstavljene v uvodu.
Sledi drugo poglavje, v katerem sem obsežno pojasnila značilnosti davčnega
nadzora v Sloveniji. Opredelila sem pravne podlage, ki urejajo področje davčnega
nadzora ter kaj razumemo pod pojmom »davčni nadzor«, njegov namen in vlogo, ki
jih prinaša državi in snovalcem zakonodaje ter zavezancem za davek in izvajalcem
nadzora. Obsežno sem predstavila organizacijo, naloge in pristojnosti DURS, ter
posebej izpostavila naloge DURS na področju vodenja davčnega registra in drugih
davčnih evidenc ter področje odločanja o prekrških. Sledi opredelitev oblik in
izvajalcev, obseg in časovno obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora. Na koncu
drugega poglavja pa sem se nekoliko dlje zadržala pri definiranju vrst in stopenj
davčnega inšpekcijskega nadzora, načel, tehnik in metod, ki jih davčni inšpektorji
uporabljajo pri svojem delu.
Tretje poglavje podrobno obravnava davek od dohodka pravnih oseb v Sloveniji.
Pojasnila sem opredelitev davka od dohodka pravnih oseb, kateri zakonski predpisi
urejajo to področje in kakšne spremembe so ti predpisi doživeli z izpeljanimi davčnimi
reformami. Nadalje sem na podlagi statističnih podatkov prikazala, kolikšen je bil
delež davka od dohodkov pravnih oseb v celotnem davčnem obdobju in v kakšnih
odstotkih se je gibal v obdobju 1992-2007. Za tem sem prešla k predstavitvi
zgodovinskega pregleda pravnih podlag in ugotovljenih temeljnih karakteristikah
davka od dohodka pravnih oseb in s tem na razlagi trenutno veljavnih zakonov.
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, 2006) uvaja obveznost
plačevanja davka od dohodka pravnih oseb in Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2,
2006) pa na splošno ureja način obračunavanja in plačevanja davkov ter
postopkovna vprašanja v zvezi s pobiranjem davkov. V okviru tega sem bralce
seznanila z vsebinami, ki se nanašajo na opredelitev davčnih zavezancev, po katerih
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kriterijih se določa rezidenstvo in nerezidenstvo, katere pravne osebe so oproščene
plačila davka in katere osebe zakon opredeljuje kot povezane osebe. Med splošnimi
vsebinami sem opredelila tudi obseg obdavčitve davka od dohodka pravnih oseb,
katero obdobje se po zakonu šteje za davčno obdobje, kakšna je davčna stopnja,
kakšen je način ugotavljanja in plačevanja davka, kateri dokumenti so sestavni del
davčnega obračuna in rok, do katerega so zavezanci za davek dolžni davčni obračun
predložiti pristojnemu davčnemu uradu. V grobem sem prikazala postopek izračuna
davčnega bremena. Sledijo razlage temeljnih podlag za ugotovitev osnove za izračun
davka. Podala sem splošne definicije davčne osnove, ter pojasnila posebnosti
ugotavljanja davčnih prihodkov in odhodkov, ter navedla dejavnike, ki vplivajo na
povečanje ali zmanjšanje davčne osnove. V zaključku tega poglavja sem razložila
razlike med izkazom poslovnega izida in davčnim obračunom ter pojasnila pojem
odloženih davkov.
Na podlagi spoznanj iz prejšnjih poglavij smiselno sledi četrto poglavje, kjer sem
obravnavala nadziranje davka od dohodkov pravnih oseb. Pri tem sem s praktičnega
vidika predstavila način, kako davčni inšpektor pri zavezancu za davek opravi uvodni
pogovor, spozna okolje kontroliranja in zasnovo ter delovanje notranjih kontrol,
računovodstva in informacijskega sistema. V tem poglavju sem tudi predstavila
kakšne poslovne knjige in evidence mora voditi zavezanec za davek, kako jih
predloži davčnemu inšpektorju, ter kako ravnata v primeru predaje in vrnitve
poslovnih evidenc zavezanec za davek in davčni inšpektor. Na kratko sem
predstavila tudi samo izvedbo davčnega inšpekcijskega nadzora ter formalni in
vsebinski nadzor davka od dohodka pravnih oseb. Od elementov, ki sodijo v
zaključno fazo davčnega inšpekcijskega nadzora, sem na kratko predstavila
sestavne dele zapisnika, ki ga je davčni inšpektor dolžan sestaviti in vročiti
zavezancu za davek. Sledi obrazložitev v kateri sem predstavila, da se davčni
inšpekcijski nadzor zaključi z izdajo odločbe o le-tem. Za zaključek osrednjega
poglavja sem predstavila navedbe nekaterih konkretnih nepravilnosti in napak, ki so
jih ugotovili davčni inšpektorji v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora pri
zavezancih za davek od dohodka pravnih oseb v letih 2006 in 2007.
Predstavljenim vsebinam sledi še zadnje, peto poglavje v katerem sem na kratko
povzela ključna spoznanja in misli ter s tem zaključila diplomsko delo.
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2 ZNAČILNOSTI DAVČNEGA NADZORA
2.1

SPLOŠNO O NADZIRANJU

Nadziranje je izjemno širok pojem, saj posega na najrazličnejša področja, zato te
dejavnosti ne moremo definirati enoznačno. Z vidika podjetja bi nadziranje v
najožjem smislu lahko označili kot eno izmed upravljavskih funkcij, znotraj katere se
presoja pravilnost načrtovanja in izvajanja poslovanja, obenem pa se odkrivajo in
odpravljajo morebitne nepravilnosti na posameznih organizacijskih ravneh podjetja.
Širše gledano se v nadziranju odraža tudi pomembna informacijska funkcija, ki z
vidika presojanja pravilnosti delovanja računovodskega obravnavanja poslovnih
dogodkov v povezavi z informacijskim sistemom zagotavlja pravilnost, točnost,
popolnost računovodskih podatkov, ter iz njih izdelanih računovodskih izkazov in
drugih poročil za najrazličnejše potrebe in namene poročanja (Odar, 2005. str.5).
2.2

PRAVNE PODLAGE DAVČNEGA NADZORA

V Sloveniji se davčni nadzor izvaja v skladu z zakoni, ki urejajo postopkovna
vprašanja v zvezi z obdavčenjem1, zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor2 in z
drugimi predpisi in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Slovenijo3, v skladu z
Zakonom o davčni službi (ZDS-1, 2007).
2.3

POJEM, NAMEN IN VLOGA DAVČNEGA NADZORA

V Sloveniji so z Zakonom o davčni službi (ZDS-1, 2007) naloge davčnega nadzora
poverjene Davčni upravi Republike Slovenije (DURS).
Pod pojmom davčni nadzor razumemo opravljanje nadzora nad zakonitostjo,
pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti določenih s predpisi
o obdavčenju, ter sleherno dejanje ali ukrep davčnega organa, ki je povezan s
presojanjem lojalnosti davčnih zavezancev do države, in sicer s preverjanjem
davčnih napovedi in davčnih obračunov. Pri tem se temeljna vloga davčnega
nadzora izraža na način, da se z nadzorom zagotavlja, da davčni organi v skladu s
pooblastili in pristojnostmi na najvišji kakovostni ravni zagotovijo opravljanje storitev
in z nepristransko uporabo davčnih predpisov pomagajo zavezancem za davek pri
izpolnjevanju davčnih obveznosti. Na tak način prispevajo k pravičnemu pobiranju
davkov, ki je eden najpomembnejših virov prihodkov države (Karneža, 2005, str. 5).
1

Postopkovna vprašanja v zvezi z nadziranjem davkov urejajo: Zakon o davčnem postopku - ZdavP2, Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, Zakon o prekrških – ZP-1, Zakon o kazenskem
postopku - ZKP in drugi predpisi.
2
Zakon o inšpekcijskem nadzoru – ZIN.
3
Uredba o upravnem poslovanju, Direktiva Sveta ES 77/799/EGS o medsebojni pomoči na področju
neposredne obdavčitve, Uredba Sveta ES 1798/2003 glede upravnega sodelovanja za DDV, Uredba
Komisije ES 1925/2004 glede medsebojnega sodelovanja in izmenjave informacij za DDV, Konvekcije
o izogibanju dvojnega obdavčenja (26. člen : izmenjava informacij za potrebe nadzora).
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Torej lahko rečemo, da nadziranje davkov ni namenjeno kazenskemu pregonu
davčnih zavezancev. Ravno tako ta funkcija davčnega organa ni namenjena
pridobivanju višjih proračunskih prihodkov, temveč gre v prvi vrsti za nepristransko
presojanje davčne obveznosti, ki omogoča, da so davki pobrani v skladu s predpisi.
Poudarek je na besedi »nepristransko«, kar pomeni, da se pri davčnem nadzoru
upoštevajo vsi materialni dokazi, dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje
ali zmanjšanje davčne obveznosti davčnega zavezanca, oziroma, ki vplivajo na
prenos davčne obveznosti med davčnimi obdobji. Davčni organ je dolžan opraviti
davčni nadzor tako v korist ali breme davčnega zavezanca (ZDavP-2, 2006, 128.
člen ). Edino takšen pristop davčnega organa omogoča, da so davki pobrani po
predpisih (po načelu zakonitosti) in po načelu enakosti, pravičnosti in spoštovanja
osebnosti ter pravne varnosti davčnega zavezanca, kar zagotavlja zavezancu za
davek pravica do pritožbe.
2.4

ORGANIZACIJA, NALOGE IN PRISTOJNOSTI DAVČNE SLUŽBE

2.4.1 Organizacija Davčne uprave Republike Slovenije
Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) je organ v sestavi Ministrstva
finance, s sedežem v Ljubljani.

za

V organizacijski sestav DURS sodijo:
- Generalni davčni urad (GDU);
- 15 Davčnih uradov (DU), kot organizacije enote davčne uprave, ustanovljene
za opravljanje nalog davčne službe na določenem območju ali za določeno
področje dela;
- Posebni davčni urad, ustanovljen za opravljanje nalog davčne službe za
določena področja dela, na celotnem območju Republike Slovenije;
- Davčne Izpostave in referati, kot dislocirane notranje organizacijske enote
Davčnih uradov.
Notranja organizacija DURS je opredeljena v »Aktu o organizaciji davčne uprave in
sistematizaciji delovnih mest v davčni upravi« (Uradni list RS, št. 71/04), ki jo na
predlog generalnega direktorja določi minister pristojen za finance, s soglasjem
Vlade RS.
Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) vodi direktor davčne uprave, ki vodi tudi
delo Generalnega davčnega urada (GDU). Za svoje delo in delo celotne davčne
službe je odgovoren neposredno ministru za finance.
Davčni urad in Posebni davčni urad vodi direktor posameznega urada, ki za svoje
delo in delo davčnega urada, ki ga vodi, odgovarja generalnemu direktorju DURS.
2.4.2 Naloge in pristojnosti Davčne uprave Republike Slovenije
DURS opravlja naloge davčne službe na podlagi:
- Zakona o davčni službi (ZDS-1, 2007);
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Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, 2007);
drugih zakonskih predpisov, ki urejajo postopkovna vprašanja v zvezi z
obdavčenjem4;
predpisov in mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo5.

V splošnem naloge DURS obsegajo:
- odmero, obračunavanje, nadzor in izterjavo davkov in drugih dajatev,
določenih s predpisi o obdavčenju;
- preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter kaznivih ravnanj,
določenih v predpisih, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna davčna
služba;
- vodenje postopka prekrškovnega organa za prekrške zakonov, za nadzor
nad izvajanjem katerih je pooblaščena DURS;
- izmenjavo podatkov in informacij z davčnimi organi drugih držav članic EU;
- prisilno izterjavo denarnih terjatev države in samoupravne skupnosti na
podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, 2006) in Zakona o
prekrških (ZP-1, 2003);
- izvajanje predpisov Skupnosti in mednarodnih pogodb z delovnega področja
davčne službe ki obvezujejo Slovenijo;
- analiziranje delovnega davčnega sistema in ukrepov davčne politike, ter
dajanje pobud za reševanje zadev s tega področja, in
- opravljanje drugih nalog, določenih z Zakonom o davčni službi (ZDS-1,
2007) ali s predpisom na podlagi tega zakona.
Glede na obseg ima največ pristojnosti GDU. Njegove naloge so taksativno
navedene v določbi 12. člena ZDS-1 (2007), in sicer:
- organizira in usmerja delo službe, spremlja in proučuje njen razvoj ter
ustrezno ukrepa za njeno pravilno delovanje;
- organizira in nadzira delo davčnih uradov;
- zagotavlja enotno izvajanje predpisov s področja obdavčenja in drugih
predpisov z delovnega področja službe;
- organizira in skrbi za enotno izvajanje postopkov davčnega nadzora in
davčne izvršbe;
- opravlja davčne preiskave, davčni nadzor in razvija metode in tehnike
preprečevanja in odkrivanja davčnih prekrškov in dejanj v zadevah iz
pristojnosti službe;
- odloča v upravnem postopku na prvi stopnji, kadar ta pristojnost izhaja iz
zakonov ali drugih predpisov;
- vzpostavi, organizira, vzdržuje in vodi davčni register;
- zbira, obdeluje, hrani, daje na razpolago in razkriva podatke s področja dela
službe;
4

Postopkovna vprašanja v zvezi z nadziranjem davkov urejajo: Zakon o davčnem postopku - ZdavP2, Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, Zakon o prekrških – ZP-1, Zakon o kazenskem
postopku - ZKP in drugi predpisi.
5

Uredba o upravnem poslovanju, Direktiva Sveta ES 77/799/EGS o medsebojni pomoči na področju
neposredne obdavčitve, Uredba Sveta ES 1798/2003 glede upravnega sodelovanja za DDV, Uredba
Komisije ES 1925/2004 glede medsebojnega sodelovanja in izmenjave informacij za DDV, Konvekcije
o izogibanju dvojnega obdavčenja (26. člen: izmenjava informacij za potrebe nadzora).
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-

vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc s področja
dela službe;
določa vsebino informacijskega sistema, ga upravlja in skrbi za njegov
razvoj, vključno z upravljanjem in razvijanjem sistema za elektronsko davčno
poslovanje;
predlaga obliko in vsebino obrazcev s področja dela službe;
določa in izvaja programe za kadrovski, strokovni in tehnični razvoj službe;
pripravlja, organizira in izvaja programe za izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev službe;
skrbi za izvajanje predpisov Skupnosti, sodeluje in izmenjuje podatke z
organi Skupnosti in pristojnimi organi držav članic EU;
usklajuje sočasne davčne inšpekcijske nadzore med državami članicami EU;
skrbi za izvajanje mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, in sodeluje
z davčnimi organi drugih držav in mednarodnimi organizacijami ter
strokovnimi organizacijami s področja davčnega sistema;
sodeluje z državnimi organi in drugimi strokovnimi organizacijami;
skrbi za obveščanje javnosti o delu službe in opravlja druge naloge,
določene z ZDS-1 (2007) ali drugimi predpisi.

Posamezni davčni urad opravlja na določenem območju, v skladu s 13. členom ZDS1 (2007) naslednje naloge:
- opravlja odmero davkov in davčno izvršbo odmerjenih davkov;
- opravlja davčni nadzor in izvaja postopke davčne izvršbe;
- vodi davčne evidence;
- izvaja naloge davčnih preiskav6;
- odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, če ni z zakonom pristojnost
odločanja prenesena na Generalni davčni urad ali na ministrstvo, pristojno
za finance;
- izvaja postopke davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih
lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek in
zakonom, ki ureja prekrške;
- izvaja vračila preveč plačanih davkov in pripadajočih obresti;
- odloča v postopku o davčnih prekrških in o prekrških po tem zakonu na prvi
stopnji;
- opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev službe;
- sodeluje z drugimi inšpekcijskimi organi ter organi policije;
- daje strankam potrebne informacije o izvajanju predpisov o obdavčenju in
davčnem postopku;
- opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem davčnega registra;
- opravlja druge naloge, določene z ZDS-1 (2007) ali drugimi predpisi.
Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada za določena področja dela na
celotnem območju Slovenije, in sicer za: banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki
6

Davčna preiskava pomeni izvajanje dejanj in ukrepov v primeru, ko so podani razlogi za sum, da je
bilo storjeno dejanje, s katerimi so bili kršeni predpisi o obdavčenju oziroma v primeru, ko se izvajajo
dejanja in ukrepi za zagotovitev medsebojne pomoči organom Skupnosti, držav članic EU in tretjih
držav (ZDS-1, 2007, 12. člen, 2. odstavek).
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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 33,4 mio evrov7.
2.4.2.1 Naloge Davčne uprave Republike Slovenije na področju vodenja
davčnega registra in drugih davčnih evidenc
Davčni register je register zavezancev za davek in je enotna, z drugimi evidencami
povezana informatizirana baza podatkov. Vzpostavi se na podlagi davčne številke
zavezanca za davek in podatkov, ki so taksativno navedeni v 41. do 48. člena ZDS-1
(2007).
Področje davčnega registra ureja ZDS-1 (2007) in Pravilnik o vodenju in vzdrževanju
davčnega registra (2005), ter obrazci in navodila za izpolnjevanje le-teh.
Obveznost vpisa v davčni register velja za:
- subjekte vpisa v sodni register;
- fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji, katere vpis
opravi po uradni dolžnosti davčni urad, na podlagi podatkov iz centralnega
registra prebivalstva;
- samostojni podjetnik posameznik, katerega vpis po uradni dolžnosti opravi
davčni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije;
- pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v drug register
oziroma drugo predpisano evidenco na območju Slovenije, po uradni
dolžnosti vpiše davčni urad, na podlagi podatkov iz sodnega registra,
Poslovnega registra Slovenije ali drugega registra ali evidence;
- pravna in fizična oseba, ki nima sedeža ali druge registrirane oblike v
Sloveniji in opravlja aktivnosti na območju Slovenije, opravi vpis davčni urad
na podlagi prijave za vpis v davčni register, ki so jo navedene osebe dolžne
predložiti pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Slovenije;
- združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in opravlja
aktivnosti na območju Slovenije, opravi vpis davčni urad na podlagi prijave
za vpis v davčni register, ki so jo navedene osebe dolžne predložiti pred
začetkom opravljanja dejavnosti na območju Slovenije;
- neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna.
Tabela 1: Število subjektov, vpisanih v register davčnih zavezancev po stanju
na dan 31.12.2007
KATEGORIJA ZAVEZANCEV
Vsi davčni zavezanci, vpisani v register davčnih zavezancev
Aktivni davčni zavezanci
Pravne osebe, kot aktivni davčni zavezanci
Fizične osebe, kot aktivni davčni zavezanci
Aktivni davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost

ŠTEVILO
2.715.525
2.595.049
108.121
2.486.928
85.616

Vir: Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007, (2008, str. 4)
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(URL: http://www.durs.gov.si/si/o _davci_upravi_rs/organizacija_in_naloge_davcne_sluzbe/),
01.11.2008
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DURS, podatke evidentirane v registru davčnih zavezancev (RDZ) sprotno ažurira
na podlagi obvestil zavezancev za davek o spremembi podatkov ali na podlagi
podatkov iz drugih registrov in evidenc, kot so podatki iz sodnega registra, matične
knjige rojstev, matične knjige umrlih in drugih uradnih evidenc.
V letu 2007 je davčna uprava na področju davčnega registra izvedla dve večji
novosti, ki sta bili načrtovani v letnem načrtu. Odpravljena je bila krajevna pristojnost
vpisov v davčni register in s tem omogočeni vpisi na vseh davčnih uradih. Nadgrajen
je bil sistem za prenos podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, ki omogoča vpise
po uradni dolžnosti za vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe.
DURS je v letu 2007 tudi aktivno sodelovala na projektu VEM8 za gospodarske
družbe. Izdelan je bil servis za pridobitev osnovnih podatkov o tujcih iz davčnega
registra na podlagi davčne številke, servis za pridobitev davčne številke za novo
gospodarsko družbo in servis za pridobitev drugih podatkov o gospodarski družbi iz
sistema e-VEM (Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007, str.
27). DURS z nenehnim posodabljanjem obstoječega sistema in z vzpostavitvijo
najrazličnejših povezav zagotavlja kakovostne informacije o davčnih zavezancih,
vsem aplikacijam v davčni upravi, ter omogoča učinkovito izmenjavo podatkov z
drugimi evidencami, registri in uporabniki, kar dokazujejo navedene novosti.
DURS poleg davčnega registra, skladno z določbami 26. člena ZDS-1 (2007) vodi in
vzdržuje še:
- evidenco o davkih, kjer so zajeti podatki iz davčnih napovedih in davčnih
obračunih, podatki iz odmernih odločb, zapisnikov, sklepi, podatki o odpisih
davkov in odlogih plačil ter obročnem plačevanju davkov, podatki iz sklepov
o izvršbi, podatki o predloženih instrumentih zavarovanja, ter podatki o
razkritju navedenih podatkov pristojnemu organu;
- knjigovodske evidence s podatki o stanju in gibanju terjatev in obveznostih
do zavezancev za davek;
- evidence o vodenju postopkov davčnega nadzora, ki vsebujejo podatke iz
odločb, sklepov, zapisnikov in drugih dejanj davčnega organa, opravljenih v
postopku davčnega nadzora;
- evidence o davčnih preiskavah s podatki o kraju, času in drugih okoliščinah
opravljanja davčne preiskave, ter o osebah, predmetu, poteku in ugotovitvah
davčne preiskave;
- evidence o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je
pristojna davčna služba; na tem mestu so evidentirani podatki o ugotovljenih
kršitvah in kršiteljih, o rednih sodnih postopkih za prekrške, podatki o
vloženih ovadbah, podatki o odločanju sodišč v zvezi z vloženimi zahtevami
za sodno varstvo ter podatki o izrečenih sodbah.
2.4.2.2 Naloge Davčne uprave Republike Slovenije na področju odločanja o
prekrških
Zaradi uskladitve prava o prekrških z našo ustavno ureditvijo in ostalo zakonodajo,
zahtev Evropske skupnosti in velike preobremenjenosti sodnikov za prekrške, je bila
nujna nova sistemska ureditev področja prekrškov. Vlogo prekrškovnega organa za
8

VEM, pomeni vse na enem mestu.

11

odločanje o prekrških, določenih v predpisih za nadzor nad izvajanjem, za katero je
zadolžena davčna služba, davčni upravi nalaga novo sprejeti Zakon o prekrških (ZP1), ki je pričel veljati januarja 2003, uporablja pa se od 01.01.2005.
ZP-1 (2003) je področje prekrškov celovito uredil in veliko zadev prenesel v
obravnavanje prekrškovnim organom, ki odločajo v hitrem postopku, upoštevajoč
načelo učinkovitosti, tako da se odločajo brez nepotrebnega zavlačevanja, kar
omogoča hitrejšo izvedbo postopka in posledično večjo učinkovitost.
Za davčne prekrške štejemo vsa dejanja, ki pomenijo kršitve določenega zakona in je
zanje predpisana sankcija. O storitvi prekrška in o sankciji odločajo davčni inšpektorji
po hitrem postopku, kar pomeni, da hitro in enostavno ugotovijo tista dejstva in
zberejo tiste dokaze, ki so relevantni za odločitev o pomembnosti prekrška (Karneža,
2005, str. 31):
Če davčni inšpektor v postopku ugotovi, da je storjen prekršek neznatnega pomena,
kršitelja na to ustno ali pisno opozori z opominom brez izreka globe. Opomini se
izrekajo predvsem tedaj, ko gre za nenamerno kršenje določb, ki v samem predpisu
niso jasno definirane, ali, če gre za nenamerne kršitve določb, ki se subsidiarno
sklicujejo na pravo EU. V primeru, ko gre za prekrške večje razsežnosti, davčni
inšpektor takoj na kraju prekrška, izda in vroči kršitelju plačilni nalog. Kršitelj je dolžan
plačati globo v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga, ali v tem roku vložiti
zahtevo za sodno varstvo.
Če med postopkom davčnega inšpekcijskega nadzora, davčni inšpektor ugotovi, na
podlagi zbranih dejanj in dokazov, ki imajo naravo kaznivih dejanj, kot je na primer
utaja davkov9, je o sumu storitve kaznivega dejanja dolžan obvestiti pristojne organe
pregona, v skladu s določili 145. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in takoj
vložiti kazensko ovadbo, zoper zavezanca za davek, kot domnevnega storilca
kaznivega dejanja. O ugotovljenih kršitvah davčnih in drugih prepisov, kakor tudi o
vloženih ovadbah se vodi evidenca v obliki in na način, ki jih določa pravilnik10.
2.5

OBLIKE IN IZVAJALCI DAVČNEGA NADZORA

Oblike davčnega nadzor so:
- Kontroliranje;
- davčne preiskave;
- inšpiciranje.

9

Za davčno utajo se šteje dejanje davčnega zavezanca, če namerno ali iz malomarnosti davčnim
organom posreduje nepopolne in neresnične podatke, ki pomembno vplivajo na velikost davkov,
oziroma če davčni organ ne obvesti o davčno pomembnih zadevah (ZDavP-2, 2006, 398. člen).

10

Pravilnik o evidenci in kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna
služba in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence (Uradni list RS, št. 38/06):
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2.5.1 Kontroliranje
Davčno kontroliranje obsega preverjaje formalne, logične in računske pravilnosti in
pravočasnosti vlaganja davčnih napovedi, davčnih obračunov in zahtevkov za vračilo
davka ter preverjanje popolnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja
davka.
Kontrola davka izvajajo davčni kontrolorji praviloma v prostorih davčnega organa. Pri
izvedi kontrole primerjajo podatke v obračunih s podatki iz drugih virov, ki so znani
davčnemu organu, ter s podatki razvidnimi s poslovnih knjig in drugih evidenc, ki jih
morajo zavezanci za davek na podlagi pisnega sklepa o nadzoru posredovati DURSu v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2, 2006).
Če kontrolor v navedenem postopku ugotovi nepravilnosti ali možne podlage za
spremembo davka, oziroma je obračun davka nepopoln, po telefonu ali s pisnim
vabilom pozove davčnega zavezanca, da predloži pojasnila in dokazila v zvezi z
zadevo. Zavezanec lahko v osmih dneh od seznanitve z nepravilnostmi, te odpravi.
O ugotovitvah se sestavi zapisnik, na katerega lahko davčni zavezanec poda
pripombe takoj ali pa najpozneje v treh dneh od vročitve zapisnika.
Na podlagi ugotovitev nadzora, s katerimi se spreminja davek, ki ga je zavezanec za
davek izračunal v obračunu davka, davčni organ odmeri davek z odločbo (ZDavP-2,
2006, 129. člen).
2.5.2 Davčna preiskava
V letu 2004 je takrat veljavni Zakon o davčni službi uvedel institut davčne preiskave.
V drugem odstavku 12. člena ZDS-1 (2007) je določeno, da davčna preiskava
pomeni izvajanje dejanja in ukrepov po tem zakonu in zakonu, ki ureja davčni
postopek, kadar so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so
bili kršeni predpisi o obdavčenju. Dejanja in ukrepi davčne preiskave se izvajajo z
namenom preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja kršitve predpisov o obdavčenju
ter, zaradi izvajanja dejanj in ukrepov davčne službe za zagotovitev medsebojne
pomoči organom Skupnosti, držav članic EU in tretjih držav.
V nalogu za preiskavo mora davčni organ poleg razloga za preiskavo navesti tudi
okoliščine, ki se bodo raziskovale, in subjekte, ki bodo predmet davčne preiskave.
Davčno preiskavo izvaja davčni inšpektor, ki je dolžan preveriti in dopolniti podatke o
zadevi, ki jih je davčni organ predhodno zbral skladno s svojimi pooblastili. Po
opravljeni preiskavi izdela zaključno preiskovalno poročilo, v katerem opiše
ugotovitve davčne preiskave in navede zbrane dokaze.
ZDavP-2 (2006) v 131. členu določa, da v primeru, ko so razlogi za sum utemeljeni,
davčni organ začne postopek davčnega inšpekcijskega nadzora, s tem da zavezancu
za davek izda sklep o začetku postopka in ga seznani z ugotovitvami v izvedeni
preiskavi. V davčni preiskavi zbrani dokazi in podatki se lahko uporabijo kot dokaz
tudi v davčnem inšpekcijskem nadzoru.
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2.5.3 Inšpiciranje
Inšpiciranje davkov poteka med davčnim inšpekcijskim nadzorom (DIN), v katerem
se preverja pravilnost in pravočasnost obračunavanja davka, kontrola zakonitosti
poslovanja davčnih zavezancev, pravilnost vodenja knjigovodskih in drugih evidenc,
ugotavljanje neprijavljenih dohodkov ter urejanje ukrepov in kazni določenih v
Zakonu o prekrških (ZP-1, 2003).
DIN izvajajo davčni inšpektorji na podlagi sklepa o izvedbi DIN, praviloma na sedežu
davčnega zavezanca. Pri opravljanju nalog ima inšpektor pravico11:
- ogledati si in pregledati vsa zemljišča, poslovne prostore in druge prostore,
ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov;
- pregledati prostore, objekte, stroje, naprave, delovna sredstva, napeljave,
predmete, blago, stvari, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge
dokumente;
- pregledati evidence o zaposlenih, njihovem številu, pogodbah in dohodkih
ter jih primerjati s prijavljenimi podatki in podatki iz uradnih evidenc;
- pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter
poslovanje in dokumentacijo, ki dokazujejo pravni status zavezanca za
davek;
- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
- brezplačno pridobiti in uporabiti osebne in druge podatke iz uradnih evidenc,
ki se nanašajo na zavezanca za davek;
- brezplačno vzeti vzorce blaga, materialov in opreme za potrebe preiskav;
- fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore,
objekte, stroje, napeljave in druge predmete;
- za največ 30 dni zaseči listine, predmete, vzorce, evidence in druge
dokumente, ki jih potrebuje za izvajanje DIN. Izjemoma lahko inšpektor pri
obsežnem in dolgotrajnem DIN podaljša rok za zaseg listin, predmetov,
vzorcev, evidenc in drugih dokumentov do skupno največ 90 dni;
- zavezancu za davek lahko prepove opravljati dejavnost, za največ tri dni.
Po določbi 20. člena ZDS-1 (2007) je za davčnega inšpektorja lahko imenovana
oseba, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih
izkušenj ter strokovni izpit za inšpektorja. Strokovni izpit obsega preverjanje znanj iz
naslednjih področij: davčna služba, splošni upravni postopek in upravni spor, davčni
postopek in postopek davčnega nadzora, materialni predpisi, ki urejajo davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, računovodstvo in finance, statusnopravno
ureditev davčnih zavezancev in vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in
ugotavljanje suma kaznivih dejanj na davčnem področju12. Po uspešno opravljenem
strokovnem izpitu pridobi davčni inšpektor službeno izkaznico in značko, s katerima
se po uradni dolžnosti izkaže pred pooblaščeno osebo zavezanca za davek, pri
katerem bo opravil DIN.

11

ZDS-1, 2007, člen 18 in 19.
Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in
davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04, 4. člen).
12
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Pri opravljanju DIN se je davčni inšpektor dolžan osredotočiti samo na tista področja
in naloge, ki so navedene na delovnem nalogu. V primeru da se med DIN izkaže
potreba po razširitvi postopka nadzora, mora predhodno pridobiti ustrezni delovni
nalog od predpostavljene uradne osebe. Za svoje delo davčni inšpektor neposredno
odgovarja generalnemu direktorju DURS oziroma direktorju davčnega urada, ki mu je
dal pooblastilo za opravljanje nalog.
Omejitve v zvezi z opravljanjem DIN so definirane v določbi 21. člena ZDS-1 (2007),
ki določa, da davčni inšpektor ne sme opraviti DIN pri osebi, pri kateri je podan
izločitveni razlog po ZUP (2006), pri osebi, kjer je inšpektor delničar ali družbenik in
ima vpliv na poslovanje družbe in v primeru, ko je zoper davčnega inšpektorja
uveden disciplinski postopek.
2.6

OBSEG DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

Obseg DIN je opredeljen v določbi 132. člena ZDavP-2 (2006). Ta določa, da se
lahko DIN opravi kot celostni ali kot delni DIN, pri čemer celostnem DIN obsega vsa
področja poslovanja oziroma vse vrste davkov za eno ali več davčnih obdobij. Delni
DIN pa obsega posamezna področja poslovanja, oziroma je omejen na enega ali več
davkov oziroma eno ali več davčnih obdobij.
Isti člen zakona tudi določa, da se DIN pri zavezancu za davek, ki samostojno
opravlja dejavnost, lahko nanaša tudi na dejstva, ki niso v zvezi z opravljanjem
dejavnosti, če se ugotovi, da so le-ta pomembna za obdavčenje zavezanca za
davek. DIN pa pri pravnih osebah lahko vključuje tudi razmerja med lastniki pravnih
oseb in pravnimi osebami oziroma člani pravnih oseb in pravnimi osebami.
2.7

ČASOVNO OBDOBJE DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

DIN je dopusten do zastaranja pravice do odmere davka. Pravica do odmere davka
zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek obračunati, odtegniti ali plačati
(relativni zastaralni rok). Tek zastaranja pravice do odmere davka, izterjave davka ali
pravice do vračila plačanega davka pretrga vsako uradno dejanje davčnega organa z
namenom odmere davka, davčne izvršbe ali vračila davka o katerem je bil davčni
zavezanec obveščen. Zakon pa določa tudi absolutni zastaralni rok, torej rok, po
katerem pravica do odmere davka, izterjave davka ni v nobenem primeru več možno
uveljavljati, in sicer ko poteče deset let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči.
Pravica zavezanca do vračila plačanega davka absolutno zastara v desetih letih od
dneva, ko bi moral biti davek vrnjen, razen v primeru, ko je tožnik s tožbo uspel. V
tem postopku se čas sodnih postopkov ne šteje v čas zastaralnega roka (ZDavP-2,
2006, 125. in 126. člen).
Pri velikih gospodarskih družbah se DIN praviloma nadaljuje do zadnjega davčnega
obdobja, za katerega je bil opravljen predhodni DIN. Pri drugih zavezancih za davek
pa DIN obsega največ tri predhodna davčna obdobja, razen v primeru, če obstaja
sum zmanjšanja davčne obveznosti zaradi neplačila davka. V takem primeru se DIN
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lahko razširi na več obdobij oziroma na druge vrste davka (ZDavP-2, 2006, 133.
člen).
2.8

VRSTE IN STOPNJE DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

2.8.1 Vrste davčnega inšpekcijskega nadzora
DURS vsako leto skladno s sprejetim lenim načrtom za izvrševanje nadzora, izvede
določeno število DIN, ki se med seboj postopkovno razlikujejo glede na:
- vrsto nadzora;
- vsebino nadzora;
- status zavezanca za davek;
- velikost zavezanca za davek;
- dejavnost, ki jo opravlja zavezanec za davek.
Tako je bilo v letu 200713 opravljenih 6.278 davčnih inšpekcijskih nadzorov od
načrtovanih 7.500. Za nazorno ponazoritev deleža izvedenih DIN, glede na zgoraj
navedene postopke so v nadaljevanju navedeni statistični podatki, povzeti iz
omenjenega poročila DURS.
-

glede na vrsto nadzora imajo največji, 56,2% delež hitri inšpekcijski nadzori.
DIN je bil usmerjen predvsem na nadzor zavezancev v dejavnostih, ki so
rizične z vidika plačevanja davčnih obveznosti. Sledijo delni DIN z 38,5%
deležem in celoviti nadzor z 3,3% deležem. Najnižji delež imajo akcije z
2,0% deležem vseh realiziranih pregledov.
Graf 1: Struktura inšpekcijskih pregledov po vrsti nadzora
Akcije; 2,0% Celostni; 3,3%

Delni; 38,5%

Hitri; 56,2%

Vir: Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007 (2008, str. 65)
-
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glede na vsebino nadzora so bili preventivni nadzori usmerjeni predvsem v
preventivno delo davčne inšpekcije - navzočnost na terenu (blagajniško
poslovanje, prvi davčni pregled, poslovne knjige) in hitro preverjanje
nekaterih postavk v davčnih obračunih ( DDV obračuni in pregled davčnih

Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007
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olajšav). Med preventivnimi DIN je bilo največ pregledov blagajniškega
poslovanja (1.731 ali 47,4% vseh preventivnih nadzorov) in pregledov
obračuna DDV (1.407 ali 38,5% vseh preventivnih nadzorov).
-

glede na status zavezanca za davek je največ DIN bilo opravljenih pri
pravnih osebah, in sicer 3.480 oziroma 55,4%, sledijo DIN pri samostojnih
podjetnikih posameznikih, pri katerih je opravljenih 1.979 DIN oziroma
31,5%.

Graf 2: Struktura davčnih inšpekcijskih nadzorov glede na status zavezanca
inšpekcijskih pregledov po vrsti nadzora
Velika pravna oseba; 8,9%

Ostali; 13,0%
Srednje velika pravna
oseba; 11,4%

Skupaj samostojni
podjetniki posamezniki;
31,5%
Mala pravna oseba; 35,2%

Vir: Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007 (2008, str. 69)
-

glede na velikost zavezanca za davek, je bilo pri velikih davčnih zavezancih
opravljenih 8,9% vseh DIN, pri srednje velikih davčnih zavezancih 12,4%
vseh, delež pregledov pri malih davčnih zavezancih skupaj s preostalimi
davčnimi zavezanci pa je znašal 78,7% vseh opravljenih DIN.

Graf 3: Struktura davčnih inšpekcijskih nadzorov po velikosti davčnih
zavezancev
Veliki davčni zavezanci;
8,9%

Srednje veliki davčni
zavezanci; 12,4%

Mali davčni zavezanci in
ostali; 78,7%

Vir: Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007 (2008, str. 69)
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-

glede na dejavnost, ki jo opravlja zavezanec za davek je bilo v letu 2007
opravljenih največ DIN pri zavezancih v gostinstvu. V tej dejavnosti je bilo
1.493 DIN (23,8% vseh). Sledijo DIN pri zavezancih v trgovinski dejavnosti,
pri katerih je bilo opravljenih 1.350 DIN (21,5% vseh).

Podatek, ki je podan v Poročilu o delu DURS za leto 2007 navaja, da je delež DIN z
ugotovljenimi nepravilnostmi znašal 51,2% vseh opravljenih DIN, kar je več kot
polovica vseh opravljenih DIN, zato je izvajanje le tega nadzora nujna.
2.8.2 Stopnje davčnega inšpekcijskega nadzora
Vsak DIN, kot del nadzorne funkcije, ki ustvarja tesno povezanost med zavezancem
za davek in DURS poteka po smiselnem zaporedju, ki ga običajno sestavljajo štiri
stopnje:
-

I stopnja: načrtovanje DIN obsega letni načrt nadzorov, ki ga DURS izdela
samostojno in je podlaga za izbor zavezancev za davek. DIN se opravi na
podlagi objektivnih kriterijev, ki morajo upoštevati načelo enakomernega
inšpekcijskega nadziranja vseh zavezancev za davek in načelo
pomembnosti davka, ki ga zavezanec za davek prispeva v javnofinančne
prihodke. Objektivni kriteriji so pripravljeni zlasti na podlagi statističnih
metod, naključnega izbora in predhodnih ugotovitev v postopkih nadzora.
Davčni organ pripravi letni načrt inšpekcijskega nadzora na podlagi kriterijev,
kot so velikost in status zavezancev za davek, vrsta davka ter vrsta
inšpekcijskega nadzora glede na obseg nadzora. V letni načrt inšpekcijskih
pregledov se lahko poleg objektivnih kriterijev vključi tudi DIN pri zavezancih
za davek na predlog pristojnih državnih organov na podlagi ugotovitev iz
njihovih delovnih področij, ali če to narekujejo ugotovitve v postopku
davčnega nadzora (ZDavP2, 2006, 134. člen):

-

II stopnja: priprava na DIN je bistvena za izvedbo učinkovitega DIN, saj s
pripravo skušamo doseči čimbolj ekonomično (načelo ekonomičnosti) in
učinkovito izvajanje inšpekcije. Priprava DIN se razlikuje glede na predmet
nadzora, praviloma pa obsega (Karneža, 2005, str. 28):
• seznanitev z zavezancem za davek na podlagi podatkov iz davčnih
evidenc, ki jih vodi davčni urad14;
• seznanitev s postopki do takrat opravljenih pregledov:
• seznanitev z morebitnimi ukrepi za kaznovanje zavezanca za davek,
zaradi kršitev davčnih predpisov;
• seznanitev s poslovanjem zavezanca za davek na podlagi zunanjih
informacij o zavezancu15;
• proučevanje in analiziranje zbranega gradiva s pomočjo različnih
primerjalnih metod, na osnovi katerih se dokaj hitro ugotovijo

14

Podatki iz davčnih evidenc so: podatki iz knjigovodskih evidenc, sklepi, odmerne odločbe, davčni
obračuni, zapisniki.
15
Letno poročila, poročila o opravljenih gospodarskih revizijah, poročilo carinskega organa, časopisni
članki.
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nenavadna nihanja pri posameznih postavkah, neobičajne vrednosti
določenih gospodarskih kategorij in drugi nelogični podatki, ki sami po
sebi opozarjajo na področja, ki jim bo treba pri izvedbi nadzora posvetiti
več pozornosti;
določitev težišča nadzora, ki temelji na rezultatih prej opravljenih analiz;
izdelava izvedbenega načrta DIN, kjer se opredelijo predmet, področje,
obseg in obdobje, ki bo zajeto v pregled, ter pripravi časovni okvir
trajanja nadzora.

-

III. stopnja: izvedba DIN, ki se začne z izdajo sklepa o DIN in vključuje
podrobno seznanitev s poslovanjem davčno nadzorovanega zavezanca za
davek, ter formalni in vsebinski pregled knjigovodskih listin in druge
dokumentacije, ki se nanaša na predmet DIN.

-

IV stopnja. DIN se zaključi z ugotovitvami DIN in evidentiranje le teh z izdajo
zapisnika, v katerem so poleg formalnih podatkov o zavezancu za davek
navedeni še, čas trajanja nadzora, obseg in predmet nadzora, pravne
podlage, ter ugotovitve z obrazložitvijo16.

NAČELA, TEHNIKE IN METODE DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

2.9.1 Načela davčnega inšpekcijskega nadzora
V ZDavP-2 (2006) so normativno oblikovana načela, ki se v postopku DIN
uporabljajo dopolnilno temeljnim načelom upravnega postopka po ZUP (2006) in ZIN
(2007). Prvih pet načel definira ravnaje davčnega organa, šesto in sedmo pa
zavezujeta zavezanca za davek.
Načela, ki veljajo v DIN17:
- načelo zakonitosti je temeljno načelo in določa, da davčni organ v davčnih
zadevah odloča samostojno v okviru in na podlagi zakonov, predpisov,
mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo in drugih aktov o obdavčenju;
- načelo materialne resnice, določa da davčni organ v vsaki davčni zadevi
ugotovi vsa dejstva, ki so pomembna za izdajo pravilne in zakonite odločitve,
pri tem se predmet obdavčitve, okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za
obdavčenje vrednotijo po svoji ekonomski vsebini;
- načelo sorazmernosti določa, da davčni organ pri izvrševanju svojih
pooblastil in izrekanju ukrepov v razmerju do zavezanca za davek in drugih
udeležencev postopka ne sme preseči tistega, kar je nujno potrebno za
izpolnitev cilja zakona, ki ureja postopkovna vprašanja, in drugih aktov, na
podlagi katerih odloča o pobiranju davkov. Pri izbiri več možnih pooblastil in
ukrepov mora davčni organ izbrati tiste, ki so za zavezanca za davek
ugodnejši, če se s tem doseže namen zakona. V dvomu pa odloči v korist
zavezanca za davek;
16
17

Izvedba in zaključek DIN sta podrobno opredeljena v 4. poglavju diplomske naloge.
ZDavP-2, 2006, 4. do 10. člen.
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načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči pomensko obravnava tri različne
pravne institute, ki varujejo položaj davčnega zavezanca v davčnem
postopku, vendar tega načela ne gre razumeti kot obvezno pomoč in davčno
svetovanje davčnega organa, temveč le kot pomoč zavezancu za davek v
kontekstu izpolnjevanja konkretnih obveznosti in uveljavljanja pravic;
načelo tajnosti podatkov ščiti zavezanca za davek pred
razkritjem
njegovega materialnega položaja, ki je razviden iz davčnih podatkov,
obenem pa je načelo tajnosti zgolj podlaga za celoten sklop pravil, ki po
ZDavP-2 (2006) opredeljujejo davčno tajnost kot poseben pravni režim
varstva občutljivih podatkov;
načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih
obveznosti, zavezuje zavezanca za davek, da napove, obračuna in plača
davek na način ter v rokih, kot je določeno z zakonom;
načelo dolžnosti dajanja podatkov zavezuje zavezanca za davek, kot tudi
davčne organe in druge organe, ki razpolagajo s podatki, da morajo dati
davčnemu organu resnične, pravilne in popolne podatke, ki so pomembni za
odločanje, ravno tako je dolžnost zavezanca za davek, da pri vodenju
postopka sodelujejo za davčnim organom pri ugotavljanju dejstev, ki je v
njegovo breme ali korist.

2.9.2 Tehnike davčnega inšpekcijskega nadzora
Davčni inšpektor v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora lahko izbere eno ali
več spodaj predstavljenih tehnik nadzora, kar je odvisno od predmeta nadziranja,
pravne oblike družbe, dejavnosti, velikosti zavezanca za davek oziroma splošne
urejenosti računovodstva.
Pri DIN se uporablja več načinov, poti oziroma tehnik nadziranja, ki se razlikujejo
glede na smer nadziranja, izvirnosti spoznavnih podlag, z formalnim in vsebinskim
nadziranjem ter načinom preiskovanja (Koletnik, 2005, str. 27 do 33):
- smer nadziranja je lahko nazadujoča oziroma retrogradna, kjer se nadzor
opravi v obratni smeri, to je, od davčnega izkaza ali davčnega obračuna,
preko glavne knjige in dnevnikov do knjigovodskih listin ali pa napredujoča
oziroma progresivna smer, kjer se nadziranje opravi od poslovnih dogodkov
in knjigovodskih listin, preko dnevnikov in glavne knjige, do davčnih izkazov
oziroma drugih davčnih obračunov;
- izvirnost spoznavnih podlag se neposredno nadzira s presojanjem pravilnosti
izpolnjevanja davčnih obveznosti na podlagi kontrole knjigovodskih listin in
drugih dokazil o poslovnih dogodkih in stanjih; s posrednim nadziranjem se
ocenjujejo davčno pomembna dejstva ob pomoči posrednih podatkov,
pridobljenih z ocenami čistih sredstev, denarnih tokov in podobno, ali pa z
podjetniškimi in medčasovnimi primerjavami;
- z obliko in vsebino, kjer se s formalnim nadziranjem presoja zgolj skladnost
razvidovanja poslovnih dogodkov in stanj, ter davčnih obračunov z davčnimi
in računovodskimi predpisi, na primer presoja formalne urejenosti
knjigovodstva; z vsebinskim nadziranjem, pa se nadzira vsebinska pravilnost
izkazanih podatkov v davčnih obračunih, ter skladnost le-teh z davčnimi
predpisi in pravili stroke;
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z načinom preiskovanja, kjer se lahko nadzirajo poslovni dogodki in stanja,
ki temeljijo na računskem preverjanju vseh ali zgolj izbranih poslovnih
dogodkih in stanjih, od katerih so odvisna vrsta, velikost in dinamika davčnih
obveznosti ali pa se nadzira računovodstvo, kar je primerno za velika
podjetja, ki uporabljajo elektronsko obdelavo podatkov; pri tem načinu
preiskovanja ne gre za preizkušanje poslovnih dogodkov in stanj, temveč za
preverjanje postopkov, uporabljenih pri evidentiranju in obdelovanju
podatkov, ki zagotavljajo popolnost in točnost vložkov, odobritev poslov,
ažurnost in neoporečnost evidenc, varnost sredstev, razmejenost dolžnosti
in interno kontrolo delovanja.

2.9.3 Metode davčnega inšpekcijskega nadzora
Pri davčnem inšpekcijskem nadzoru se poleg klasičnih metod opazovanja,
poizvedovanja in zbiranja informacij o zavezancu za davek, uporabljajo tudi
primerjalno-preizkuševalne in ocenjevalne metode, katerih bistvene značilnosti so:
- Metoda medpodjetniške primerjave se uporablja v fazi priprave na davčni
inšpekcijski nadzor. Pri tej metodi davčni inšpektor primerja in ocenjuje
podatke iz računovodskih izkazov proučevanega podjetja s povprečnimi
podatki podjetja, ki se ukvarja z isto dejavnostjo. Pomembno pri tej metodi
proučevanja je, da so si podati med seboj primerljivi, ker lahko v nasprotnem
primeru privede do napačnih presoj. To pomeni, da se lahko primerjajo
samo podjetja, ki delujejo v isti dejavnosti in imajo podoben poslovni
program, podobno velikost in strukturo prvin poslovnega procesa, podobno
tehnično-tehnološko raven, obseg in sestavo proizvodnje, ter druge
primerljive podatke. Na podlagi povprečnih velikosti kazalnikov poslovanja in
financiranja, ki veljajo za primerjana podjetja, dobi davčni inšpektor globalni
vpogled v gospodarsko in finančno uspešnost zavezanca za davek.
Ugotavljajo se večja odstopanja od povprečnih velikosti kazalnikov, ki
praviloma pomenijo, da so v računovodskih izkazih inšpiciranja zavezanca
za davek napačne navedbe, ki pomembno vplivajo na velikost davčne
obveznosti. V kolikor je na primer v izkazu poslovnega izida izkazani dobiček
zavezanca za davek bistveno pod povprečjem primerljivih primerjanih
podjetij, je to znak, da niso evidentirani vsi obdavčljivi prihodki, ali da so
odhodki izkazani v prevelikih zneskih, ki so neupravičeni. Takšna in podobna
spoznanja davčnega inšpektorja kažejo smer nadaljnjega nadziranja, ki ga
bo izvršil v izvedbeni fazi (Čoklec, 1997, str. 278 do 279).
- Metoda notranje časovne primerjave se praviloma uporablja pri davčnem
nadziranju manjših in srednjih podjetij. Primerjava se izvaja tako, da se med
seboj primerjajo prihodki, odhodki, poslovni izidi in druge postavke različnih
časovnih obdobij. Ti podatki so za davčnega inšpektorja koristni, saj mu
dajejo izhodiščno znanje o razmerah v proučevanem podjetju. Še večjo
izrazno moč dobijo tovrstni podatki, če se preoblikujejo v kazalnike, ki
prikažejo razna odstopanja, s katerimi nakazujejo, na katera področja bo
moral biti v fazi izvedbe nadzora še posebno pozoren. Čeprav ima notranje
časovno primerjanje zaradi primerljivosti podatkov veliko prednost pred
drugimi primerjalnimi metodami, ima ta primerjalna metoda tudi slabo stran.
Zgodi se lahko, da davčni inšpektor pri presoji ne prepozna napake, zlasti,
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če se pojavlja v vseh obdobjih, ki so predmet proučevanja. Ne glede na
omenjene slabosti, je ta metoda v fazi priprave na davčni inšpekcijski nadzor
dober pripomoček pri začetnem spoznavanju zavezanca za davek (Čoklec,
1997, str. 278).
Metoda vzorčenja se uporablja v izvedbeni fazi nadziranja. Zaradi velikega
obsega podatkov se pri davčnem inšpekcijskem nadzoru zelo redko opravlja
pregled vseh poslovnih dogodkov, pač pa si davčni inšpektor, zlasti pri večjih
davčnih zavezancih pogosto pomaga s tako imenovanim pregledom na
preskok, kjer je težišče pregleda usmerjeno v izbor dokumentacije ter
knjigovodskih in drugih evidenc, ki se uporabljajo kot vzorec, na katerem se
opravi preveritev. Z vzorcem pridobljene ugotovitve se nato posplošijo na
celotno množico dogodkov in stanj, torej na celotno poslovanje. Zato je
izjemnega pomena, da je izbran vzorec dovolj reprezentativen, da lahko na
njegovi osnovi davčni inšpektor zbere zadosten in zadovoljiv obseg
dokaznega gradiva kot podlage
za presojo in oblikovanje ocene o
zakonitosti in verodostojnosti podatkov, ki se nanašajo na predmet nadzora.
Merila za določitev vzorcev niso posebej predpisana, zato je izbor
dokumentacije lahko povsem naključen ali pa gre za zavesten izbor po
časovnem, številčnem ali črkovnem zaporedju oziroma po velikosti
evidentiranih zneskov (Čoklec, 1997, str. 280).
Metoda ocenjevanja se v davčni praksi uporablja kot sodilo ugotavljanja
pravilnosti dejansko izkazanih postavk v davčnem izkazu zavezanca za
davek, ali pa z oceno davčne osnove v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da zavezanec za davek v davčnem obračunu ni navedel popolnih in
resničnih podatkov, in v drugih primerih, ki jih navaja zakon18. Davčni organ
oceni davčno osnovo na podlagi podatkov ugotovljenih v ugotovitvenem
postopku in uradnih evidenc. To so podatki o številu zaposlenih, izplačanih
osebnih prejemkih, prihodkih in odhodkih, vrednosti premoženja, ter podatki
pridobljeni pri osebah, ki opravljajo enako ali podobno dejavnost in pri
povezanih osebah. Z oceno določena davčna osnova se zniža, če
zavezanec za davek dokaže, da je osnova nižja. Davčni inšpektor se pri
svojem delu sam odloča katero metodo ocenjevanja davčne osnove bo
uporabil, vendar mora pri tem upoštevati čim več dejavnikov, ki tako ali
drugače vplivajo na davčno osnovo (Karneža, 2005, str. 29).

18

ZDavP-2 (2006) v 68. členu določa, da davčni organ lahko ugotovi predmet obdavčitve s cenitvijo in
na tej podlagi odmeri davek, če: zavezanec za davek ne vloži davčne napovedi ali ne predloži
obračunov davka ali ju vloži oziroma predloži brez podatkov, potrebnih za ugotovitev davčne
obveznosti; ugotovi, da temelji davčna napoved oziroma davčni obračun na neresničnih in nepravilnih
podatkih; ugotovi, da napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani v obračunu davka, niso
sorazmerni napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem obračunu, razen če
zavezanec navede upravičene razloge; zavezanec za davek na zahtevo davčnega organa ne predloži
poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi, ali so vsebinsko napačne, kažejo bistvene formalne
pomanjkljivosti, ki upravičujejo dvom o njihovi vsebinski pravilnosti, delodajalec ne predloži podatkov o
davčnem odtegljaju od dohodkov iz zaposlitve.
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3 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
3.1

OPREDELITEV DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) sodi med neposredne davke in je prihodek
državnega proračuna. Pomeni temelj obdavčitve dohodkov gospodarskih subjektov v
Sloveniji in sodi med davčne prihodke. V letu 2007 so v strukturi vseh vplačil
javnofinančnih prihodkov zavzeli 95,8% delež. Graf 4 prikazuje, da sta v okviru
davčnih prihodkov v letu 2007 davek od dohodka iz dobička zavzela 27,6% delež
glede na celotne davčne prihodke.
Graf 4: Struktura davčnih inšpekcijskih nadzorov po velikosti davčnih
zavezancev
Drugi davki; 0,1%
Davki na dohodek in dobiček;
27,6%

Domači davki na blago in
storitve; 23,2%

Davki na premoženje; 1,9%

Davki na plačilno listo in
delovno silo; 3,9%

Prispevki za socialno
varnost; 43,3%

Vir: Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007 (2008, str. 129)
V spodnji tabeli lahko vidimo gibanje davčnih prihodkov in DDPO od leta 1992 do
2007. Pri tem lahko opazimo, da se je v obravnavanem obdobju odstotni delež
DDPO gibal med 2,19% v letu 1993 in 15,78% v letu 2007, v povprečju pa je znašal
6,64% vseh prihodkov od pobranih davkov, kar je relativno malo. V letu 2006 je
razviden porast DDPO, ki je za 45% večji kot v predhodnem letu oziroma petkrat
večji v primerjavi z letom 1992. Za takšno povečanje obstaja več razlogov, med
glavnimi pa so: povečanje števila registriranih pravnih oseb ter učinki sprememb
zakonodaje. Na porast deleža DDPO v letu 2006 glede na leto 2005 pa so vplivale
tudi spremembe, ki so bile posledica prehoda na nove računovodske standarde, ter
drugi vplivni dejavniki, kot so na primer: višina izkazanih dobičkov, učinkovit davčni
nadzor in uspešnost davčne izvršbe neplačanih zneskov davka.
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Tabela 2: Absolutna vrednost vseh davčnih prihodkov in DDPO za obdobje
1992-2007, prikazana v EUR, ter prikaz deleža DDPO v davčnih prihodkih za isto
obdobje
LETO

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
SKUPAJ

DAVČNI
PRIHODKI
879.784.193
1.267.836.697
1.707.982.720
2.086.404.152
2.440.743.035
2.817.671.144
3.183.307.369
3.734.999.710
3.871.107.721
4.338.112.854
4.470.511.263
5.348.942.765
5.697.999.025
6.112.787.105
6.685.969.821
7.052.407.004
61.696.566.578

DDPO

24.800.822
27.790.765
62.568.578
54.001.289
93.020.502
140.050.108
165.220.614
176.002.245
216.135.997
286.991.003
313.898.646
448.147.615
518.922.605
594.227.373
942.330.089
1.113.243.145
5.177.351.396

DELEŽ DDPO
V DAVČNIH
PRIHODKIH
2,82
2,19
3,66
2,59
3,81
4,97
5,19
4,71
5,58
6,62
7,02
8,38
9,11
9,72
14,09
15,78
6,64

VERIŽNI
INDEKS

78
167
71
147
130
104
91
118
118
106
119
109
107
145
112

INDEKS
LETO
1992=100
100
78
130
92
135
176
184
167
198
235
249
297
323
345
500
559

Vir: URL: http://www.mf.gov.si/slov/tekgib/bilten/Drzavni_proracun_1992-2008.xls;
13.11.2008
Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2, 2006), ki ureja sistem in uvaja
obveznost plačevanja davka, ne vsebuje določbe, ki bi natančno opredelila definicijo
DDPO. Terminološka razlaga tega pojma je opredeljena v Mednarodnih standardih
računovodskega poročanja 19 (MSRP), ki DDPO definirajo kot celoten znesek, ki je
vključen v ugotavljanje čistega poslovnega izida v posameznem obdobju glede na
odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjeni davek pri tem predstavlja znesek
davka iz dobička, ki ga je treba poravnati (povrniti) glede na obdavčljivi dobiček
(davčno izgubo) v posameznem obdobju. Odloženi davki pa so zneski davka iz
dobička, ki jih bo treba poravnati oziroma bodo povrnjeni v prihodnjih davčnih
obdobjih.
Vlogo in pomen DDPO lahko obravnavamo iz treh zornih kotov: z funkcijskega vidika,
z vidika zavezanca za davek in z vidika države.
Če obravnavamo DDPO s funkcijskega vidika lahko v splošnem rečemo, da v njem
davčna komponenta ni tako izrazito poudarjena, temveč je večji poudarek na njegovi
razvojni in investicijski vlogi, ki se vse bolj odraža v vse bolj izraziti funkciji davčne
konkurence (Šircelj, 2002, str. 180). Država si v veliki meri prizadeva postati
privlačnejša za tuje investitorje, še posebej v današnjih razmerah, ko se globalno
gospodarstvo srečuje s širitvijo trgov preko evropskih meja. Aktivnosti nacionalnih
19

MSRP davek od dobička obravnavajo v Mednarodnem računovodskem standardu 12 (MRS 12).
Navedeno besedilo je povzeto iz Zbirke predpisov Mednarodni standardi računovodskega poročanja z
MRS in pojasnili strokovnega odbora za pojasnjevanje – neuradno prečiščena besedila, Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 2006, str. 9.
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vlad so usmerjene v spremembe davčne zakonodaje, ki naj bi z ugodnejšimi
davčnimi stopnjami in davčnimi olajšavami postale še bolj privlačne za tuje
investitorje, obenem pa naj bi domačemu gospodarstvu omogočila stabilno rast in
razvoj. Obsežne davčne reforme, ki smo jim priča tako v Sloveniji kot v drugih
državah EU, pričajo o tem, da postajajo ureditve davčnih institutov, ki vplivajo na
osnovo za odmero DDPO, pomemben konkurenčni dejavnik nacionalnih
gospodarstev.
Z vidika zavezanca za davek DDPO pomeni davčno obveznost kot nadomestilo, ki
ga plačuje državi, za uporabo javnih dobrin, infrastrukture in drugih ugodnosti, ki mu
jih daje ekonomsko in družbeno okolje, v katerem deluje.
Z vidika države, DDPO predstavlja enega izmed virov javnofinančnih prihodkov in
hkrati tudi enega izmed instrumentov davčne politike, s katerimi država na eni strani
posredno vpliva na doseganje ključnih makroekonomskih ciljev, na drugi strani pa
prispeva k vzpostavitvi davčnega sistema, ki zagotavlja enakost davčnega
obravnavanja vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo na trgu. Z uvedbo DDPO se
v Sloveniji zagotavlja sorazmerna obdavčitev zavezancev za davek glede na njihovo
gospodarsko moč, vzpodbujata se gospodarska rast in globalna konkurenčnost, ter
vzpostavljajo se temelji za prilagoditev nacionalnega sistema obdavčenja dohodkov
posameznih pravnih subjektov pravnemu redu EU.
3.2

PRAVNE PODLAGE DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Republika Slovenija je DDPO uvedla v prem delu davčne reforme s sprejetjem
Zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO, 1990), ki je pričel veljati
01.01.1991. Ta zakon je bil sprejet v naglici, takoj po osamosvojitvi, brez poznavanja
tedaj že jasno začrtane davčne reforme v državah članicah EU. Zaradi omenjenih
dejstev, so bile napovedi Vlade Republike Slovenije o spremembi predpisov na
področju neposrednih davkov (dohodnine in DDPO) pričakovane in neizbežne.
Potreba po spremembi je postala nujna. Iz navedenih razlogov je bil v letu 1993
sprejet nov Zakon o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO, 1993), ki se je
uporabljal od 01.01.1994 in je urejal plačevanje davka od dobička vse od leta 1994
do 2004. Sistemsko spremembo zakona v letu 1994 je narekovala uvedba
drugačnega računovodskega okvira za gospodarske družbe, saj je Slovenija takrat
prešla iz pravil računovodenja po Zakonu o računovodstvu (ZR, 1993) na pravila
računovodenja po Slovenskih računovodskih standardih ter sprememba na področju
gospodarskega sistema, kot so nova ureditev statusnih vprašanj gospodarskih
subjektov z uporabo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD, 1993), ki je nadomestil
Zakon o podjetjih. ZDDPO je doživel veliko sprememb, novele zakona so bile
sprejete v letu 1995, 1996 in 2002, najobsežnejša pa je bila leta 1996, ko je bil
sprejet Zakon o davčnem postopku20 (ZDavP, 1996), ki je razveljavil njegove
procesne določbe.
Naslednji večji korak na področju DDPO je Slovenija izvedla med uvajanjem tretjega
dela davčne reforme, ko je bilo zaradi približevanja EU potrebno naš pravni red
uskladiti s pravnim redom EU in na podlagi tega v nacionalno davčno zakonodajo
20

Zakon o davčnem postopku (ZdavP, 1996), Uradni list RS, št. 18/96.
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vnesti naslednje evropske direktive (Ferčič, Jerman, Kobal, Škof, Tičar, Wakounig,
2007, str: 272 in 273):
- Direktiva Sveta 90/434/EGS iz leta 1990, je instrument harmonizacije na
področju obdavčitve združitev, delitev, zamenjav kapitalskih deležev in
prenosa premoženja na območju EU. Cilj Direktive je poenotenje davčne
ureditve v vseh državah članicah na način, da navedene transakcije ne bi
bile deležne večjih ovir, če se opravljajo med družbami iz različnih držav
članic.
- Direktiva Sveta 90/345/EGS iz leta 1990, je instrument harmonizacije na
področju izplačil dividend in se uporablja za matične in odvisne družbe iz
različnih držav članic EU. Cilj Direktive je odpraviti davčne ovire pri
mednarodnem povezovanju družb, iz različnih držav članic oziroma
omogočiti prost pretok kapitala. Obvezno je izvajanje Direktive za družbe, ki
so medsebojno kapitalsko povezane.
- Direktiva 2203/49/ES iz leta 2003, je instrument harmonizacije na področju
izplačil obresti in premoženjskih pravic in se uporablja za povezane družbe
iz različnih držav članic EU.
Temeljno načelo vsake izmed zgoraj navedenih direktiv je, da mora biti davčni režim
v zvezi s področjem ki ga ureja, nevtralen z vidika konkurence pri nastopanju
subjektov na trgu oziroma davčni režim ne sme predstavljati ovire pri pretoku kapitala
med različnimi državami članicami EU (Horvat, Guzina, Mlakar, 2004, str. 5).
Z zavezo Slovenije, da bo sistem obdavčitve dohodkov prilagodila evropskemu
sistemu, je bil razlog, da je bil leta 2004 sprejet nov Zakon o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-1, 2004), ki je začel uporabljati 01.01.2005, razen tistih
členov, v katere je bila prenesena ureditev iz treh temeljnih direktiv EU na področju
obdavčevanja dohodkov družb, ki so se začele uporabljati 01.05.2004.
V ZDDPO-1 so bile v primerjavi s starim zakonom opazne zlasti naslednje razlike:
- podrobneje in širše je definiral zavezance za davek;
- obseg davčne obveznosti za rezidente se je razširil na svetovni dohodek;
- krog subjektov, ki niso zavezanci za plačilo davka se je zmanjšal;
- dopuščena je izbira davčnega obdobja;
- na novo so definirane povezane osebe;
- definirani so bili pogoji za obdavčitev v skupini;
- prihodki in odhodki so se v davčni obračun zajemali po času nastanka, kar je
imelo za posledico, da rezervacije in odhodki zaradi oslabitev gospodarstva
niso bili davčno priznani v času njihovega nastanka oziroma oblikovanja;
- opazne so bile tudi spremembe pri nekaterih olajšavah in amortizaciji;
- obdobje, v katerem je dopuščeno pokrivati davčno izgubo, se je po
ZDDDPO-1 (2003) podaljšalo iz 5 na 7 let.
ZDDPO-1 je bil med svojo veljavnostjo v letu 2004 in 2005 noveliran, obakrat v obliki
sprememb in dopolnitev, vendar je bilo zaradi temeljnih razlogov potrebno pripraviti
nov zakon.
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ZDDPO-2 je bil sprejet leta 2006 in se uporablja od 01.01.2007, kot eden od zakonov
t.i. davčnem paketu v okviru davčne reforme, ki je bila del ekonomskih in socialnih
reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Temelji razlogi 21za izdajo novega zakona so:
- Zasledovanje razvojnih ciljev Slovenije, ki izhajajo iz strateških
dokumentov22, ki posegajo na področje ekonomske politike. Prioriteta v
strateškem razvoju je konkurenčnost in gospodarska rast ter približevanje in
uvrstitev Slovenije med najbolj razvite članice EU in tudi širše, med najbolj
razvite države sveta.
- Pomanjkljivosti ZDDPO-1 (2003) in potreba po spremembi zakona, na katero
so opozorili s pripombami in predlogi zavezanci za davek in strokovna
javnost. Nekatere že uvedene institute bi bilo primerno prenoviti oziroma
jasno in določno opredeliti. Kot pomanjkljivost s tega vidika je očitek tedaj
veljavnemu zakonu, da v besedilu posameznih določb poleg taksativno
naštetih kategorij dopušča še druge kategorije, ki niso določno navedene, ali
pa kategorije našteva kot »zlasti te«. Vse te nejasnosti povečujejo
verjetnost davčnih sporov in možnost arbitrarnosti, zato je potreba po
ureditvi le-teh njuna.
- Uveljavitev nekaterih novih rešitev, zaradi sprememb druge zakonodaje,
zlasti zakonodaje, ki določa splošna pravila o računovodenju. Te
spremembe narekujejo in dopuščajo določene rešitve, ki imajo vpliv na
davčno osnovo in s tem na obdavčenje. Davčna obravnava le-teh naj bi v
večji meri sledila računovodskim pravilom, ki jih opredeljujejo Mednarodni
standardi računovodskega poročanja (MSRP) in Slovenski računovodski
standard (SRS, 2006).
- Zahteva po dokončni implementaciji Direktive Sveta 90/434/EGS, ki zadeva
enotno obdavčenje pri združitvah, delitvah, delnih delitvah, prenosih
sredstev in zamenjavah kapitalskih deležev ter za prenos statutarnega
sedeža evropske družbe ali evropske zadruge med državami članicami EU.
3.3

SPLOŠNE DOLOČBE ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(ZDDPO-2)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, 2006) je sistemski zakon na
področju obdavčenja dohodkov pravnih oseb in eden temeljnih zakonov na področju
neposrednega obdavčenja v Republiki Sloveniji.
ZDDPO-2 je bi sprejet v letu 2006, uporablja se od 1. januarja 2007 in Republika
Slovenija je z njim uveljavila svojo davčno suverenost na področju obdavčevanja
dohodkov pravnih oseb. Obdavčitev po ZDDPO-2 (2006) ustreza standardom
mednarodnega obdavčenja ter upošteva cilje in namene davčne in drugih politik
Republike Slovenije.

21

Predlog ZDDPO-2 (MF: EVA 2006-1611-0004, str. 4 in 5) in ZDDPO-2 s komentarjem, 2007, str. 17)
Strateški dokumenti so: Strategija razvoja Slovenije za obdobje od 2007 do 2013, Program reform
za izvajanje Lizbonske strategije in Predloga konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje
blaginje v Sloveniji.
22
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ZDDPO-2 (2006) je srednje obsežen zakon, določbe zakona so sistemizirane v 15
poglavjih in obsegajo 100 členov. Pri izpolnjevanju obveznosti predpisuje, da morajo
zavezanci za davek subsidiarno upoštevati tudi Zakon o davčnem postopku (ZdavP2, 2006), ki v splošnem ureja postopkovna vprašanja v zvezi z obračunavanjem,
plačevanjem in pobiranjem davkov, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, 2006) kot
temeljni zakon gospodarskih družb ter Mednarodne standarde računovodskega
poročanja (MSRP) oziroma Slovenske računovodske standarde (SRS, 2006).
3.3.1 Zavezanci za davek in obseg davčne obveznosti
Po ZDDPO-2 (2006) so zavezanci za davek osebe domačega prava (razen
Republike Slovenije in lokalnih skupnosti), pravne osebe tujega prava ter družbe
oziroma združenja oseb vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki
nimajo pravne osebnosti in ki niso zavezanci po zakonu o dohodnini (Zdoh, 2005).
Rezidenti so zavezani za davek in so obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni,
da so zavezani za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje.
Da je rezident zavezanec za davek, mora bodisi imeti sedež v Sloveniji, bodisi imeti
kraj dejanskega delovanja v Sloveniji. V primeru, da zavezanec za davek ne
izpolnjuje nobenega od navedenih pogojev, se obravnava kot nerezident Slovenije.
Nerezidenti so obdavčeni glede na teritorialno načelo. To pomeni, da so zavezani za
davek od dohodkov, ki jih dosegajo z opravljanjem dejavnosti v stalni poslovni enoti,
ki v celoti ali delno poslujejo na območju Slovenije. Pri tem ZDDPO-2 (2006) s primeri
navaja, kaj šteje in kaj ne za stalno poslovno enoto. Opozoriti je tudi treba, da se za
zavezanca za davek, ki so rezidenti držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen
sporazum o izogib dvojnemu obdavčenju, neposredno uporablja določbe tega
sporazuma, če sporazum ureja stalno poslovno enoto drugače, kot jo ureja ZDDPO-2
(2006).
3.3.2

Davčne oprostitve

ZDDPO-2 (2006) v 9. členu določa, da so zavezanci, ki so s posebnim zakonom
ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti23, oproščeni plačila davka,
vendar so, ne glede na to določbo dolžni plačati davek od dohodkov, ki jih pridobijo z
opravljanjem pridobitne dejavnosti. V tem primeru se pri določanju davčne osnove
prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski in sorazmerni stroški te
dejavnosti, izvzamejo iz davčne osnove. Enako je treba ločiti tudi odhodke. Ločnico
med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo določi minister za finance. Pri vsem tem
pa so izjema pravne osebe, ki so ustanovljene za zagotavljanje obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov po zakonu, ki ureja blagovne rezerve.

23

Zavezanci za davek, ki opravljajo nepridobitno dejavnost so: zavodi, društva, ustanove, verske
skupnosti, politične stranke, zbornice in reprezentativni sindikati.
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3.3.3 Davčno obdobje in predmet obdavčitve
Davčno obdobje, za katerega se sestavi davčni obračun, je enako koledarskemu
letu. Zakon pa dopušča, da lahko zavezanec za davek izbere davčno obdobje, ki je
enako poslovnemu letu, če se le-to razlikuje od koledarskega leta, pri čemer davčno
obdobje ne sme presegati obdobja 12 mesecev. Pri tem mora zavezanec o izbiri
obvestiti davčni organ in izbranega davčnega obdobja ne sme spreminjati najmanj tri
leta.
Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 (2006) so naslednji dohodki:
- dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem
dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se
nahaja v Sloveniji;
- dohodki rezidenta in nerezidenta od katerih se, razen dividend in dohodkov,
podobnim dividendam, obračuna in plača davčni odtegljaj.
Dohodki z virom v Sloveniji so taksativno našteti v 8. členu ZDDPO-2 (2006). V
primerjavi s starim zakonom (ZDDPO-1, 2005), so določbe tega člena definirane
bistveno natančneje in nedvoumno določajo predmet obdavčitve. Dvoumnost je
ZDDPO-2 (2006) odpravil z zamenjavo termina »dohodek« s terminom »dobiček«.
3.3.4 Davčna stopnja
Na podlagi določil ZDDPO-2 (2006) se splošna davčna stopnja za obračun davka
postopoma znižuje in je v letu 2007 znašala 23%, v letu 2008 22%, v letu 2009 21%
in od leta 2010 naprej 20% od davčne osnove oziroma posebni davčni stopnji 0%.
Posebna davčna stopnja pod določenimi pogoji velja za investicijske sklade24,
pokojninske sklade ter zavarovalnice25 in za družbe tveganega kapitala26. Ta
posebna 0% davčna stopnja je univerzalna in je ne zasledimo v zakonodaji drugih
držav članic EU.
3.3.5 Način ugotavljanja in plačevanja davka od dohodka pravnih oseb
DDPO se glede na način ugotavljanja in plačevanja davčne obveznosti uvršča med
obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. Zavezanci za davek so
dolžni sami sestaviti davčni obračun in ga predložiti pristojnemu davčnemu organu
ter v predpisanem roku izpolniti davčno obveznost. Pri izdelavi davčnega obračuna
pa mora zavezanec za davek poleg davčnih predpisov upoštevati tudi splošna pravila

24

Investicijski skladi, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za
upravljanje, če do 30. novembra tekočega obdobja razdelijo najmanj 90% poslovnega dobička
prejšnjega davčnega obdobja.
25
Zavarovalnice, ki izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta, če za ta del dejavnosti sestavijo ločeni
obračun.
26
Družbe tveganega kapitala, ustanovljene po zakonu, ki ureja te družbe, so od dejavnosti izvajanja
dopustnih naložb tveganega kapitala obdavčene po stopnji 0%, če sestavijo ločen obračun samo za ta
del dejavnosti.

29

vrednotenja gospodarskih kategorij v skladu z določbami ZGD (2006), ki je temeljni
zakon gospodarskih družb, ter pravil skrbnega računovodenja, opredeljenih v SRS.
Glede na zagotavljanje enakomerne obremenitve davčnih zavezancev in
enakomernih prilivov proračunskih prihodkov 371. člena ZdavP-2 (2006) določa, da
zavezanec za davek med davčnim obdobjem plačuje akontacijo davka, katera se
plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 evrov, oziroma
trimesečnih obrokih, če je znesek akontacije manjši od 400 evrov. Obroki akontacije
dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti
plačani v desetih dneh po dospelosti. Akontacija davka je enaka znesku davka, ki se
izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje.
Če se davčna osnova za tekoče obdobje razlikuje od davčne osnove za predhodno
obdobje, lahko davčni zavezanec najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije
s pisno vlogo zahteva, da mu davčni organ spremeni višino akontacije. Višino
akontacije pa lahko spremeni v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora tudi
davčni inšpektor z odločbo, če ugotovi, da le-ta ne ustreza pričakovani davčni osnovi
tekočega obdobja.
3.3.6 Obračun davka od dohodka pravnih oseb
3.3.6.1 Vsebina davčnega obračuna
Zavezanci za davek sestavijo davčni obračun na posebnem obrazcu »DDPO obračunski del27« in z uporabo metodologije za izpolnjevanje obrazca, ki ga z
odredbo predpiše minister pristojen za finance in je na voljo na spletni strani Davčne
uprave Republike Slovenije.
Obrazec za obračun DDPO in priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna, so
določeni s Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodka pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 46/07). Sestavni del davčnega obračuna, ki skupaj s predpisanim
obrazcem tvorijo celoto so:
- izkaz poslovnega izida, vključno s pojasnili, izdelanimi po ZGD (2006) in
računovodskih standardih;
- bilanca stanja, vključno s pojasnili, izdelanimi po ZGD (2006) in
računovodskimi standardi;
- izkaz gibanja kapitala, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem
izgube ter pojasnili izdelanimi po ZGD (2006) in računovodskimi standardi;
- drugi podatki, kot so podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja, podatki v zvezi s
pokrivanjem davčne izgube, podatki v zvezi z olajšavami, podatki v zvezi z
vrednostnimi papirji, z dolgoročnimi rezervacijami, obrestmi med povezanimi
osebami, transfernimi cenami28 pri poslovanju med povezanimi osebami in
drugo;

27

Obrazec »DDPO – obračunski del« v skrčeni obliki je prikazan v prilogi diplomske naloge.
Podatek v zvezi z transfernimi cenami in cenami med povezanimi osebami rezidenti, so zavezanci
dolžni predložiti k davčnemu obračunu na zahtevo davčnega organa (ZdavP-2, 2006, 382. člen).

28
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dokazila o plačilu tujega davka, če zavezanec za davek v davčnem
obračunu uveljavlja odbitek davka, ki ga je plačal od dohodkov iz virov izven
Slovenije.

Davčni izkaz poslovnega izida izkaže zavezanec za davek v davčnem obračunu, ki
ga je potrebno sestaviti po davčnih predpisih.
Davek od dohodka pravnih oseb izračuna zavezanec za davek v skladu z ZDavP-2
(2006). Davčni obračun vsebuje podatke, ki so podlaga za ugotovitev davka, na
način in v obsegu, kot je določeno v navedenem zakonu in zakonu, ki ureja davek od
dohodkov pravnih oseb (ZZDPO, 2006) in podzakonski predpisi: Pravilnik o
davčnem obračun od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 46/07), Pravilnik o
uveljavljanju davčnih olajšav za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št 138/06),
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št.
60/07), Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št.
109/07), Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07),
Pravilnik o transfernih cenah (Uradni list RS, št. 141/06), Pravilnik o obrazcu za
obračun davčnih odtegljajev od plačil rezidentov in nerezidentov
in načinu
predložitve obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 138/06), Pravilnik o
obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčenja (Uradni list RS, št. 141/06), Uredba o davčni regijski olajšavi za
raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07), Uredba o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in
76/0829).
V nadaljevanju so v posameznih točkah pojasnjene pravne podlage za sestavljanje
davčnega obračuna in vsebinska pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca DDPO.
Pod zaporedno številko 1 obrazca DDPO zavezanci za davek vpišejo znesek
prihodkov, ki predstavlja vsoto poslovnih, finančnih in drugih prihodkov, ugotovljenih
v izkazu poslovnega izida oziroma v drugem ustreznem letnem poročilu, na podlagi
zakona in računovodskih standardov. V zaporedno številko 1.1 zavezanci za davek
vpišejo bruto znesek dohodkov v katerega je vključen davčni odtegljaj ter dividende,
obresti najemnine, itd, od katerih je bil v tujini odtegnjen davek. Pod zaporedno
številko 2 zavezanci za davek vpišejo skupni znesek vseh zmanjšanih prihodkov in
pod zaporedno številko 3 pa skupni znesek vseh povečanj prihodkov. S tem izkažejo
vsa zmanjšanja in povečanja prihodkov iz izkaza poslovnega izida na raven
obdavčljivih prihodkov. Vsoto zneskov pod zaporedno številko 1 in 3, zmanjšano za
znesek pod zaporedno številko 2, zavezanci za davek vpišejo pod zaporedno
številko 4, ki predstavlja davčno priznane prihodke.
Pod zaporedno številko 5 zavezanci za davek vpišejo znesek vseh odhodkov, ki
predstavlja vsoto poslovnih, finančnih in drugih odhodkov, ugotovljenih v izkazu
poslovnega izida oziroma v drugem ustreznem letnem poročilu, na podlagi zakona in
računovodskih standardov. V zaporedno številko 6 vpišejo vsoto zneskov vseh
davčno nepriznanih odhodkov oziroma seštevek zmanjšanj odhodkov iz izkaza
29

(URL: http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodka_pravnih_osebpravne_podlage/, 01.11.2008.
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poslovnega izida za davčne namene, v zaporedni številki 7, zavezanci izkažejo
vsoto povečanj davčno priznanih odhodkov za odhodke iz preteklih izkazov
poslovnega izida, katerih davčno priznanje je bilo preloženo na kasnejše davčno
obdobje. Pod zaporedno številko 8 zavezanci za davek vpišejo davčno priznane
odhodke, ki so seštevek zaporedne številke 5 in 7, zmanjšan za znesek pod
zaporedno številko 6.
Razliko med davčno priznanimi prihodki in odhodki, zavezanci prikažejo pod
zaporedno številko 9, to je zaporedna števila 4 zmanjšana za zaporedno številko 8,
kar lahko imenujemo davčna osnova I. Zavezanci za davek, pri katerih je bil znesek
davčno priznanih odhodkov večji od zneska davčnih prihodkov, razliko vpišejo pod
zaporedno številko 10 in tako izkažejo davčno izgubo I. Pod zaporedno številko 11
zavezanci za davek vpišejo znesek popravka davčne osnove, zaradi prilagoditev in
preračunov, nastalih ob prehodu na spremenjen način sestavljanja računovodskih
poročil, kar je opredeljeno v 93. členu ZDDPO-2 v povezavi s 14. členom ZDDPO-1B.
Pod zaporedno številko 12 pa zavezanci za davek vpišejo vsoto povečanj davčne
osnove, zaradi neizpolnjenih pogojev za uveljavljanje davčnih olajšav v preteklih
letih.
Pod zaporedno številko 13 zavezanci za davek vpišejo davčno osnovo II, ki je
seštevek zaporednih številk 9, 10 in 12 oziroma vsota zaporednih številk 11 in 12,
zmanjšano za zaporedno številko 10, če je bila razlika pozitivna. Če pa razlika med
seštevkom zaporedne številke 11 in 12, ter zneskom pod zaporedno številko 10
negativen, zavezanci za davek izkažejo davčno izgubo II in jo vpišejo pod zaporedno
številko 14. Zavezanci za davek, ki so izkažejo davčno osnovo II, le to zmanjšajo za
seštevek dovoljenih zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav, vendar največ do
višine davčne osnove pod zaporedno številko 13 in to vpišejo pod zaporedno številko
15. Osnovo za davek, izkazano pod zaporedno številko 16. zavezanci za davek
ugotovijo kot razliko med zaporedno številko 13 in 15. Pod zaporedno številko 17
zavezanci za davek vpišejo znesek iz zaporedne številke 16 pomnožen s stopnjo
davka v skladu s 97. členom ZDDPO-2 (npr. v obračunu za leto 2007 se je uporabila
stopnja 23%).
Pod zaporedno številko 18 vpišejo zavezanci za davek zneske odbitka tujega davka,
ki so ga plačali od dohodkov in virov izven Slovenije, ki so vključeni v njegovo davčno
osnovo. Znesek odbitka tujega davka se izračuna in uveljavlja v skladu z določbami
62., 63., 64., 66. in 67. člena ZDDPO-2. Pod zaporedno številko 19 zavezanci za
davek vpišejo znesek povečanja ali zmanjšanja za razliko med predhodno priznanim
odbitkom tujega davka in odbitkom, ki bi bil možen ob upoštevanju naknadnih
sprememb odbitka tujega davka (ZDDPO-2, 2006, 65. člen).
Davčna obveznost, ki jo zavezanci izkažejo v zaporedni številki 20, predstavlja
znesek davka iz zaporedne številke 17 zmanjšan za odbitek tujega davka in povečan
za vrnjeni znesek v tujini plačanega davka, ki ga zavedejo pod zaporedno številko
19. Zavezanci za davek so tako ugotovljeno davčno obveznost zmanjšali za že
plačane akontacije, ki jo vpišejo pod zaporedno številko 22. Pozitivna razlika
predstavlja znesek davka, ki ga je zavezanec za davek moral doplačati (zaporedna
številka 23), negativni znesek, pa predstavlja preveč plačane akontacije, ki jo je
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zavezanec za davek refundiral (zaporedna številka 24). Pod zaporedno številko 25
pa zavezanci za davek vpišejo znesek davčne osnove iz zaporedne številke 16,
preračunan na letno osnovo, če davčni obračun zadeva krajše obdobje.
3.3.6.2 Predložitev davčnega obračuna
Davčni obračun je potrebno predložiti pristojnemu uradu najpozneje do 31. marca
tekočega leta za preteklo koledarsko leto oziroma najpozneje tri mesece po zaključku
poslovnega leta, če je davčno obdobje enako poslovnemu letu, ki se razlikuje od
koledarskega leta. Zadnji rok za predložitev skupinskega davčnega obračuna pa je
15. april. Obveznost za predložitev davčnega obračuna velja tudi za davčne
zavezance, ki so po ZDDO-2 (2006) oproščeni plačila davka.
57. člen ZdavP-2 (2006) določa, da je treba davčni obračun predložiti davčnemu
organu v elektronski obliki, kar je novost, ki od 1. aprila 2007, velja za vse zavezance
za davek, ki opravljajo dejavnost, razen za male gospodarske družbe, mikro družbe
ter samostojne podjetnike posameznike, za katera ta določba začne veljati 1.
januarja 2009.
Zavezanci za davek, ki računovodske izkaze posredujejo Agenciji za javnopravne
evidence in storitve (AJPES), lahko predložijo davčni obračun brez izkazov, vendar
morajo to v davčnem obračunu posebej navesti.
3.3.6.3 Vračilo ugotovljene obveznosti po davčnem obračunu
Zavezanec za davek, ki v davčnem obračunu ugotovi obveznost za plačilo davka,
mora razliko med plačano akontacijo in obračunanim davkom plačati v roku 30 dni od
predložitve davčnega obračuna. Če pa zavezanec za davek v davčnem obračunu
ugotovi preplačilo davka, lahko vračilo preveč plačane akontacije zahteva ob
predložitvi davčnega obračuna. V tem primeru mora davčni organ znesek preplačila
obračunanega davka vrniti v 30 dneh od predložitve zahtevka.
3.3.6.4 Posebne oblike davčnega obračuna
Posebne oblike davčnega obračuna obravnava ZdavP-2 (2006) v 361. od 369. členih
v katerih podrobno določa vsebino teh davčnih obračunov .
Posebne oblike davčnega obračuna so naslednje:
- V primeru združitve, pripojitve ter spojitve davčni zavezanec, ki se pripoji k
drugi pravni osebi ali se spoji z drugo pravno osebo, sestavi davčni obračun
na obračunski dan združitve. Prevzemna družba mora predloži davčnemu
organu obračun prevzete družbe v 30 dneh po vpisu združitve v sodni
register, hkrati pa zapade v plačilo davčne obveznosti. Obvezna priloga
davčnega obračuna je pogodba o združitvi.
- V primeru razdelitve oziroma oddelitve s prevzemom ter v posebnih primerih
razdelitev oziroma oddelitev mora davčni zavezanec, ki se razdeli z
ustanovitvijo novih družb ali z prevzemom (prenos družbe), praviloma
sestavi davčni obračun na obračunski dan razdelitve. Obvezna priloga
davčnega obračuna je delitveni načrt oziroma pogodba o delitvi in prevzemu.
Davčni obračun predloži prevzemna družba oziroma nova družba v 30 dneh
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od vpisa razdelitve v sodni register. Davčna obveznost zapade vplačilo na
dan predložitve davčnega obračuna.
V posebnih primerih statusnih preoblikovanjih, ki so: postopek prisilne
poravnave, stečaj in likvidacije ter prenehanje davčnega zavezanca po
skrajšanem postopku - ko po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja
do zadnjega dneva davčnega obdobja, ki sledi temu obračunskemu dnevu,
še ni izveden vpis statusnega preoblikovanja v sodni register. V tem primeru
predložijo prevzete oziroma prenos družbe davčni obračun na zadnji dan
davčnega obdobja, ki sledi obračunskemu dnevu statusnega preoblikovanja.
Po vpisu statusnega preoblikovanja v sodni register se morajo davčnemu
organu predložiti popravljeni davčni obračunu po obračunskem dnevu
statusnega preoblikovanja.
V primeru prisilne poravnave mora zavezanec za davek sestaviti davčni
obračun na dan pred začetkom postopka prisilne poravnave in ga predložiti
davčnemu organu v 20 dneh po dnevu začetka postopka prisilne poravnave.
Obenem pa mora plačati davek.
V primeru stečaja ali likvidacije mora zavezanec za davek sestaviti davčni
obračun na dan pred začetkom postopka stečaja ali likvidacije in ga
predložiti davčnemu organu v 30 dneh po dnevu začetka postopka, stečaja
ali likvidacije obenem pa mora plačati davek.
V primeru prenehanja po skrajšanem postopku mora zavezanec za davek
sestaviti davčni obračun na dan pred izbrisom zavezanca iz registra in ga
predložiti davčnemu organu v 30 dneh od tega dneva. Sestavni del
davčnega obračuna so tudi notarsko overjene izjave družbenikov oziroma
delničarjev o prevzemu obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe, obenem z predložitvijo davčnega obračuna se opravi plačilo davka.

DAVČNA OSNOVA ZA ODMERO DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

3.4.1 Opredelitev davčne osnove
Poudariti je potrebno, da sta oba računovodska okvira, tako Slovenski računovodski
standardi (SRS, 2006) kot Mednarodni standardi računovodskega poročanja
(MSRP), ki se na podlagi ZGD (2006) uporabljata v Sloveniji od leta 2006 dalje,
enakovredna podlaga za določanje izhodiščne davčne osnove, kar je z vidika
poenostavitve za davčne zavezance zelo pomembno.
V zakonu je tudi splošno določena odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne
obdavčitve. Temeljni cilj in namen teka zakona je tudi odprava dvojnega obdavčenja,
t.i. načelo non bis in idem, kar pomeni da zavezanec ne bi bil obdavčen dvakrat na
isti stvari ali za isto stvar. Prihodki in odhodki, ki so bodisi v tekočem bodisi v
preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, se v tekočem oziroma
prihodnjem obdobju v davčno osnovo več ne vključujejo. Enako velja tudi za
zniževanje davčne osnove. Glede na to, da gre za prihodke in odhodke iz več
davčnih obdobij, mora zavezanec zagotavljati in hraniti podatke o prihodkih in
odhodkih, ki so zniževali davčno osnovo oziroma so bili vanjo vključeni.
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3.4.1.1 Davčna osnova pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih
napak in prevrednotenjih
Po določbi 14. člena ZDDPO-2 (2006) pri ugotavljanju davčne osnove oziroma
priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski, ki predstavljajo razlike
zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih
prihodkih in davčno priznanih odhodkih po tem zakonu, za katere se preračunajo
preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, pri obdobju spremembe
računovodske usmeritve in popravkov napak vključijo v davčno osnovo, in sicer tako,
da povečujejo oziroma zmanjšujejo le-to.
Glede na to, da se popravki napak in spremembe računovodskih usmeritev
računovodsko obravnavajo za nazaj s preračunavanjem primerjalnih zneskov
sredstev, dolgov in vseh vpletenih sestavin kapitala, njihovi učinki pa ne vstopajo v
poslovni izid tekočega obdobja, je takšna rešitev v zakonu logična in potrebna. V
nasprotnem primeru namreč napake in spremembe računovodskih usmeritev, ki bi
sicer pomenile večje odhodke ali prihodke, ne bi nikdar mogle zniževati oziroma
povečati davčne osnove (Jerman, 2006, str. 13).
3.4.1.2 Davčna osnova pri prevrednotenjih na višje vrednosti
Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov
zavezanca za znesek presežka iz prevrednotenja, ki je posledica prevrednotenja
gospodarskih kategorij na višje poštene vrednosti in ki ga zavezanec prenese v
preneseni čisti poslovni izid ali druge kapitalske postavke, vključi v davčno osnovo v
letu takšnega prenosa. Presežek iz prevrednotenja se prenaša v preneseni poslovni
izid in davčno osnovo pri sredstvih, ki se amortizirajo, sorazmerno z obračunano
amortizacijo od prevrednotenega dela sredstev (ZDDPO-2, 2006, 15. člen).
3.4.1.3 Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami
Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca rezidenta in nerezidenta Slovenije se pri
prihodkih in odhodkih, ki izhajajo iz transakcij s povezanimi tujimi pravnimi osebami,
upoštevajo prenosne ali transferne cene ob pogoju, da te cene niso nižje od
primerljivih tržnih cen, če gre za prodajo, oziroma niso višje od primerljivih tržnih cen,
če gre za nakup sredstev ali storitev od povezanih oseb.
Primerljiva tržna cena je opredeljena kot cena takih ali primerljivih sredstev ali
storitev, ki se v primerljivih okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu med
nepovezanimi osebami. Za določitev primerljivih tržnih cen zakon dopušča, da
zavezanec sam izbere katerokoli izmed naslednjih metod: metodo primerljivih prostih
cen, metodo preprodajnih cen, metodo dodatka na stroške, metodo porazdelitve
dobička in metodo stopnje čistega dobička oziroma lahko izbere tudi kombinacijo teh
metod (Horvat, Guzina, Mlakar, 2004, str. 16).
Pri ugotavljanju davčne osnove za posle med zavezancema rezidentoma, ki sta
povezani osebi, pa se na prihodkovni in odhodkovni strani priznavajo zaračunane
cene, razen če eden od rezidentov v davčnem obdobju, za katerega se ugotavljajo
prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij, ali da
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plačuje davek po stopnji 0% oziroma po stopnji, nižji od splošne stopnje davka, ali pa
da je oproščen plačevanja davka po ZDDPO-2 (2006).
3.5

OPREDELITEV DAVČNIH PRIHODKOV

Slovenski računovodski standardi (SRS, 2006) opredeljuje prihodke kot povečanja
gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliko povečanj sredstev ali
zmanjšanj dolgov. Preko poslovnega izida na koncu obračunskega obdobja vplivajo
na velikost kapitala.
Gledano z davčnega vidika, lahko prihodke pravnih oseb razvrščamo v tri kategorije,
in sicer::
- Med prihodke, ki jih vključimo v davčni obračun v dejansko nastalem znesku
vključujemo vse prihodke iz poslovanja v dejansko nastalem znesku pod
pogojem, da so bili ustvarjeni v obračunskem obdobju za katerega
sestavljamo obračun, da so pripoznani v skladu z računovodskimi standardi
in izkazani v verodostojnih knjigovodskih listinah. Za davčne zavezance, ki
se po ZDDPO-2 (2006) štejejo za povezane osebe, ki poslujejo preko meja
Slovenije in pridobivajo prihodke na podlagi poslovnih odnosov s tujimi
pravnimi osebami, so prihodki davčno priznani v dokumentiranem znesku,
če so bili obračunani po primerljivih tržnih cenah.
- Med prihodke, ki jih vključujemo v davčni obračun v višjem znesku od
dejansko nastalega v ZDDPO-2 (2006) tretji odstavek 16. člena določa, da
se pri ugotavljanju prihodkov zavezanca upoštevajo transferne cene s
povezanimi osebami za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi ter
storitve, vendar prihodki najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem cen
takih ali primerljivih sredstev ali storitev, ki se v enakih ali primerljivih
okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu med nepovezanimi osebami.
- Med prihodke od obresti za posojila, dana povezanim tujim pravnih osebam
se upoštevajo prihodki v obračunanem znesku, vendar najmanj do višine
zadnje objavljene, v času odobritve posojila znane priznane obrestne mere.
Če pa je obrestna mera za dano posojilo nižja od predpisane obrestne mere,
se za ugotovljeno razliko povečajo prihodki oziroma davčna osnova.
- Med prihodke, ki se izvzamejo iz davčne osnove se pri zavezancu rezidentu
Slovenije prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička, dohodki, ki so
podobni dividendam, razen skritih rezerv, ki niso bile predmet obdavčitve pri
izplačevalcu, izvzamejo iz davčne osnove prejemnika, pod pogoji
navedenimi v 24. členu ZDDPO-2 (2006), vendar le, če so bili dohodki v
tekočem ali v preteklih davčnih obdobjih vključeni med prihodke. Enako velja
tudi za prejemnika nerezidenta, če je njegova udeležba v kapitalu oziroma
upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z dejavnostmi oziroma posli, ki
jih je nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko poslovne
enote v Sloveniji.
Iz davčne osnove zavezanca za davek se izvzamejo:
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določen obseg dobičkov iz odsvojitve kapitalskih deležev, ki jih določa 25.
člen ZDDPO-2 (2006)30;
prihodki iz nepridobitne dejavnosti;
prihodki iz odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave, v delu, ki se nanaša
na oblikovanje obveznih rezerv po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij
(ZFPP, 2002);
prihodki, ki so v neposredni povezavi z davčno nepriznanimi odhodki.

OPREDELITEV DAVČNIH ODHODKOV

Slovenski računovodski standardi (SRS, 2006) opredeljuje odhodke kot zmanjšanje
gospodarske koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanja sredstev in povečanj
dolgov. Preko poslovnega izida na koncu obračunskega obdobja vplivajo na velikost
celotnega kapitala.
Gledano z davčnega vidika, lahko odhodke pravnih oseb razvrstimo v tri kategorije,
in sicer :
- Med odhodke, ki so davčno priznani v dokumentiranih zneskih uvrščamo vse
odhodke, ki so pogoj za ustvarjanje prihodkov, vendar samo pod pogojem,
da so odhodki dejansko nastali v davčnem obdobju, za katerega se sestavlja
davčni izkaz, da so bili obračunani v skladu z računovodskimi usmeritvami
ter po računovodskih standardih, da so izkazani v verodostojnih
knjigovodskih listinah ter, da zneski odhodkov ne presegajo utemeljene
višine glede na obseg proizvodnje in glede na razmere pri poslovanju.
- Med odhodke, ki niso davčno priznan uvrščamo odhodke, ki niso
neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti zavezanca za davek, imajo
značaj privatnosti, so neupravičeni glede višine, in so neobičajni pri
poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle in druge izkušnje, ter
glede na primerjavo z drugimi dejavnostmi, dejstvi in okoliščinami. Navedeno
pa ne velja za naravne nesreče, katere povzročajo neobičajne stroške, ki so
davčno priznani. Nepriznane odhodke podrobneje določa 30. člen ZDDPO-2
(2006). Sem sodijo npr. dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s
prikritim izplačilom dobička, prihodki za pokrivanje izgub iz preteklih let,
stroški, ki se nanašajo na privatno življenje (zabava, oddih, šport), stroški
prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev, kazni, donacije, podkupnine itd.
- Kot delno priznani odhodki se obravnavajo:
• 50% stroškov reprezentance (zabave, pogostitve, darila ob poslovnih
stikih zavezanca s poslovnimi partnerji);
• 50% stroškov nadzornega sveta;
- Kot odhodek, ki so davčno priznani pod pogoji ZDDPO-2 (2006):
• rezervacije, ki jih ZDDPO-2 (2006) posebej obravnava, se priznajo v
znesku, ki ustreza 50% oblikovanih rezervacij;
30

Pri odsvojitvi lastniških deležev se 50% kapitalskih dobičkov izvzame iz davčne osnove zavezanca,
če je bil zavezanec udeležen v kapitalu ali upravljanju druge osebe tako, da je imel v lasti najmanj 8%
delnic, deležev ali glasovalnih pravic, če znaša čas trajanja udeležbe najmanj šest mesecev in je
zavezanec v tem obdobju nepretrgoma za poln delavni čas zaposloval vsaj eno osebo. Dobiček od
odsvojitve kapitalskih deležev v bankah v zameno za lastne lastniške deleže ali delnice drugih družb
pa se v celoti izvzame iz davčne osnove.
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3.7

stroški zalog, stroški dela in stroški amortizacije, se kot odhodek prizna
v obračunani višini z uporabo metode enakomernega časovnega
amortiziranja, razen če se obračuna po višjih stopnjah, kot so določen v
zakonu. V tem primeru se bo višje obračunana amortizacija kot
odhodek priznala v poznejših davčnih obdobjih;
plače in nadomestila plač se kot odhodek priznavajo v obračunskem
znesku v skladu s kolektivnimi pogodbami oziroma pogodbami o
zaposlitvi;
odhodki iz prevrednotenja, zaradi slabitve dobrega imena se priznajo v
obračunskem znesku, vendar največ v višini 20% začetno izkazane
vrednosti dobrega imena;
institut tanke kapitalizacije (tj. obresti od presežka posojil);
odhodki zaradi oslabitve osnovnih sredstev in zalog;
kapitalske izgube in odhodki, ki se nanašajo na kapitalsko udeležbo;
transferne cene in stroški obresti med povezanimi osebami.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE

3.7.1 Povečanje davčne osnove
V določenih primerih je zavezanec za davek dolžan v davčnem obračunu povečati
davčno osnovo, in sicer:
- za že uveljavljene davčne izgube;
- za neporabljen znesek znižane davčne osnove;
- za znesek izkoriščene davčne olajšave;
- za razliko v obrestih.
3.7.1.1 Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube
Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube se opravi, če zavezanec
za davek bistveno spremeni dejavnost v dveh letih po spremembi lastništva. Davčna
osnova se poveča za že uveljavljene davčne izgube, ki so nastale v letu spremembe
lastništva ali v preteklih davčnih obdobjih. To ne velja za zavezanca, ki bistveno
spremeni dejavnost zaradi ohranjanja delovnih mest ali sanacije poslovanja
(ZDDPO-2, 2006, 36. člen, 5. do 7. odstavek).
3.7.1.2 Povečanje davčne osnove za neporabljen znesek znižanja davčne
osnove
Povečanje davčne osnove za neporabljen znesek znižanja davčne osnove se opravi,
če zavezanec za davek ob koncu četrtega odmernega leta ne dokaže, da je znesek
znižane davčne osnove porabil namensko, kot na primer, rekonstrukcijo oziroma
modernizacijo osnovnih sredstev ali vlaganje lastnih sredstev v nabavo.
3.7.1.3 Povečanje davčne osnove za znesek izkoriščene davčne olajšave
Povečanje davčne osnove za znesek izkoriščene davčne olajšave se opravi, če
zavezanec za davek odpove pogodbo o zaposlitvi osebi, za katero je uveljavljal
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davčno olajšavo, pred potekom dveh let. Davčna osnova se poveča v obdobju, ko je
bila pogodba razveljavljena oziroma odpovedana. Ravno tako se opravi povečanje
davčne osnove za znesek izkoriščene davčne olajšave, če zavezanec za davek
razporedi dobiček za udeležbo pred potekom treh davčnih obdobij po davčnem
obdobju, za katero je izkoristil olajšavo za investicije v osnovna sredstva in v
neopredmetna dolgoročna sredstva, le če ta sredstva proda ali odtuji prej kot v treh
letih. V tem primeru se davčna osnova poveča v obdobju razporeditve dobička
oziroma v obdobju odtujitve sredstev.
3.7.1.4 Povečanje davčne osnove za razliko v obrestih
Povečanje davčne osnove za razliko v obrestih se opravi, če je zavezanec za davek
dal zaposlenim ali lastnikom ali povezanim tujim pravnim osebam posojilo po
obrestni meri, ki je nižja od davčno priznane. Davčna osnova se poveča za
ugotovljeno razliko v obrestni meri.
3.7.2 Zmanjšanje davčne osnove
Davčne olajšave pomenijo, da zavezanec za davek pod določenimi pogoji davčno
osnovo, ugotovljeno v davčnem obračunu, zmanjša za določen znesek oziroma
odstotek od konkretne osnove, vendar vsota vseh uveljavljenih olajšav in drugih
zmanjšanj ne sme presegati zneska tekoče ugotovljene davčne osnove. Zmanjšanje
davčne osnove so dovoljena v naslednjih primerih:
- za znesek uveljavljenih davčni olajšav;
- za neizkoriščen del davčnih olajšav iz preteklih let;
- za pokrivanje davčne izgube;
- za dohodke iz virov v tujini.
3.7.2.1 Zmanjšane davčne osnove za uveljavljanje davčne olajšave
ZDDPO-2 (2006) v 55. do 59. členu določa, kdaj je mogoče zmanjšane davčne
osnove za uveljavljanje davčne olajšave, in sicer:
- Če zavezanec uveljavlja olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj, lahko v
davčnem obračunu uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20%
zneska za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup
raziskovalno-razvojnih storitev. Zavezanci, ki opravljajo svojo dejavnost na
manj razvitih področjih države, lahko uveljavljajo dodatno olajšavo v višini
15% oziroma 20% zneska vlaganj v raziskave in razvoj, ki ima naravo
državne pomoči. V primeru, da so vlaganja v raziskave in razvoj nepovratno
financirana iz sredstev proračuna RS oziroma proračuna EU, zavezanec ne
more uveljavljati olajšav.
- V primeru, ko zavezanec uveljavlja olajšave za zaposlovanje, lahko zmanjša
davčno osnovo, vendar največ v višini davčne osnove in sicer v naslednjih
primerih:
• zavezanec, ki zaposluje invalida, lahko uveljavlja davčno olajšavo v
višini 50% plač te osebe, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s
100% telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70% plač te osebe.
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zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka, študenta po učni pogodbi za
izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove v višini plač te osebi, vendar največ v višini
20% poprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec
dela te osebe.
Olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko uveljavlja
zavezanec delodajalec, ki delno ali v celoti plačuje premije po pokojninskem
načrtu kolektivnega zavarovanja izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v
Sloveniji ali državi članici EU. Olajšava se prizna v višini plačanih premij,
vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in ne več
kot 2.390 evrov letno in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.
V primeru, ko zavezanec uveljavlja olajšavo za donacije, jo uveljavlja v višini
zneska izplačila v denarju in v naravi za razne donacije (humanitarne,
socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, zdravstvene, športne, kulturne
in druge), če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti. Olajšavo je mogoče uveljavljajti v višini
0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. Poleg
omenjene olajšave ZDDPO-2 (2006) omogoča zavezancu še uveljavitev
olajšave v višini 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek
izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in prostovoljnim društvom,
ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v
javnem interesu za te namene, če so le-ti rezidenti Slovenije ali rezidenti
držav članic EU.
Olajšava za izplačila političnim strankam se prizna zavezancu le v
dokumentiranemu znesku, vendar skupni znesek te olajšave v davčnem
obdobju ne sme presegati zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni
plači na zaposlenega pri zavezancu.
•

-

-

-

3.7.2.2 Zmanjšane davčne osnove za neizkoriščen del davčnih olajšav iz
preteklih let
Zavezancu je dovoljeno zmanjšanje davčne osnove, zaradi neizkoriščenega dela
davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij največ do višine davčne osnove
davčnega obdobja (ZDDPO-2, 2006, 55. člen, 4. odstavek). Prenos neizkoriščene
davčne olajšave je možen tudi za olajšavo, ki se nanaša na izplačila za kulturne
namene, izplačana v denarju in naravi društvom, ustanovljenim za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Za neizkoriščen del te olajšave lahko zavezanec
zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih (ZDDPO-2, 2006, 59.
člen, 5. odstavek).
3.7.2.3 Zmanjšane davčne osnove za pokrivanje davčnih izgub
Zavezanec izkaže izgubo tedaj, ko je razlika med prihodki, vključno s povečanjem
davčne osnove, in odhodki, vključno z zmanjšanji davčne osnove, negativna.
Izkazano izgubo davčnega obdobja lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne
osnove v naslednjih davčnih obdobjih, s tem da najprej pokriva najstarejšo izgubo. Ni
pa dovoljen prenos nepokrite izgube davčnega obdobja, ki je nastala v obdobjih, ko
je prišlo do bistvene spremembe lastništva v kapitalu zavezanca, ali v preteklih letih,
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če zavezanec dve leti pred spremembo lastništva ni opravljal dejavnosti ali je
dejavnost po spremembi bistveno spremenil.
3.7.2.4 Zmanjšane davčne osnove za dohodke z virom v tujini
V tem primeru gre za zmanjšanje davčne osnove za preneseni dobiček, za katerega
je zavezanec že plačal davek v državi, v kateri je bil dobiček dosežen. Pri tem mora
zavezanec ta dohodek najprej vključiti v davčni izkaz in z ustreznim dokumentom
dokazati, da je bil davek v tujini res plačan.
3.8

RAZKLIKE MED
OBRAČUNOM

IZKAZOM

POSLOVNEGA

IZIDA

IN

DAVČNIM

3.8.1 Stalne razlike
Stalne razlike med izkazom poslovnega izida in davčnim obračunom so dokončne,
kar pomeni, da se ne bodo nikdar povrnile oziroma odpravile. Med poslovne
dogodke, ki povzročajo tovrstne razlike sodijo tisti, ki so zaradi davčnih pravil
vključeni samo v obračun računovodskega, ne pa tudi davčnega dobička (npr.
poslovni dogodki, katerih posledica so davčno nepriznani odhodki ali pa prihodki,ki
se izvzemajo iz davčne osnove) oziroma tisti poslovni dogodki, ki so vključeni samo v
davčni obračun, ne pa tudi v računovodski obračun, kot so na primer prenizko
zaračunane prodaje proizvodov in storitev, ki jih je zavezanec prodal tuji povezani
pravni osebi, zaradi česar se povečajo obdavčljivi prihodki glede na razliko med
primerljivimi tržnimi cenami in zaračunavanimi tržnimi cenami (Žuran, 2005, str. 85).
3.8.2 Začasne razlike
Začasne razlike med obračunoma povzročajo poslovni dogodki, ki so vključeni tako v
ugotavljanje računovodskega kot tudi davčnega dobička, vendar so zaradi drugačne
obravnave po računovodskih in davčnih pravilih obračunani v različnih obdobjih. Za
primer vzemimo pospešeno amortizacijo, ki po davčnih pravilih povzroča prenos
presežka stroškov amortizacije v prihodnja davčna obdobja. Podobne posledice
povzročajo tudi oblikovanja rezervacij, opravljena prevrednotenja terjatev in drugo.
Za razlike, ki nastanejo kot posledica tovrstnih poslovnih dogodkov, torej
pričakujemo, da se bodo v prihodnjem oziroma prihodnjih obračunskih obdobjih
povrnile oziroma odpravile. To je tudi razlog, da jih označujemo kot začasne razlike,
ki povzročajo t.i. odloženi davek (Žuran, 2005, str. 85).
3.9

ODLOŽENI DAVEK

3.9.1 Opredelitev in namen odloženega davka
Odloženi davek bi lahko opredelili kot znesek davka, ki ga bo zavezanec poravnal ali
pa mu bo povrnjen v prihodnjih davčnih obdobjih (Jerman, 2005 str. 5). Pri tem je
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pomembno da so se poslovni dogodki, ki povzročajo odloženi davek že zgodili v
sedanjem ali preteklih obračunskih obdobjih in so zato v skladu za načelom nastanka
poslovnih dogodkov že priznani v poslovnih knjigah zavezanca, vendar pa le-ti
nimajo posledic na zneske davka, ki bodo plačani za obdobje, v katerem so nastali.
Takšni poslovni dogodki bodo imeli davčne posledice šele v naslednjih obdobjih, torej
bodo vplivali na zneske plačanega ali povrnjenega davka v prihodnosti. Ker pa bo
sedanji poslovni dogodek vplival na prihodnje davčne posledice, je potrebno v skladu
z načelom nastanka poslovnega dogodka le-te tudi obračunal v letu, ko se je
poslovni dogodek zgodil. Vsebinsko predstavlja večje plačilo davka v prihodnjih
obdobjih, v tem primeru govorimo o prepoznanju obveznosti za odložene davke. O
terjatvah za odloženi davek govorimo, ko le-ta predstavlja manjše plačilo davka v
prihodnjih obdobjih. Terjatev in obveznosti za odložene davke so terjatve in
obveznosti do državnega proračuna, ki nastanejo kot posledica začasnih razlik med
poslovnim izidom pred obdavčitvijo, ugotovljenim po računovodskih predpisih, in
davčno osnovo, ugotovljeno po davčnih predpisih, ki jo zavezanec za davek izkazuje
v davčnem obdobju.
Odložen davek je davčni institut, ki je v tujini že dolgo uveljavljen, v naši
računovodski praksi pa ga do uveljavitve ZDDPO-1 (2005) in pozneje ZDDPO-2
(2006) nismo poznali, saj zakon, ki je veljal pred njim, razen prenosa davčne izgube
v prihodnja davčna obdobja, ni vseboval drugih določb o odloženem davku.
Računovodsko obravnavanje DDPO ureja Mednarodni računovodski standard (MRS
12), s katerim so usklajeni tudi v letu 2005 prenovljeni Slovenski računovodski
standardi (SRS). Ta standard določa, da se terjatve in obveznosti za odložene davke
obvezno obračunajo z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja, katera se
osredotoča na začasne razlike, ki se ugotavljajo kot razlike med davčno vrednostjo
posameznega sredstva ali obveznosti in njihovo oziroma njeno knjigovodsko
vrednostjo v bilanci stanja.
Namen oziroma smisel odloženih davkov je (Kodrič, 2007, str. 2):
- »zgladiti« nihanja čistega dobička, katerega vzrok so razlike med predpisi o
vodenju poslovnih knjig in davčnimi predpisi, zaradi katerih so postavke, ki
oblikujejo obdavčljiv davek, v izkazu poslovnega izida prepoznan v drugem
obračunskem obdobju (prej ali pozneje), kot je obračunsko obdobje, v
katerem se te postavke pojavijo v davčnem obračunu;
- uporabnikom računovodskih izkazov podati podatke o v sedanjem trenutku
znanem znesku davka, ki ga bo podjetje moralo doplačati ali mu bo povrnjen
v bodočnosti.
Pri izračunavanju odloženih davkov je ključno poznavanje razlik med računovodskim
(dobiček ali izguba pred obdavčitvijo) poslovnim izidom in davčno osnovo, ki se
ugotovi v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi (Žuran, 2005, str. 5).

42

4 INŠPICIRANJE DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
4.1

ZAČETEK DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

Davčni inšpekcijski nadzor (DIN) se začne z vročitvijo sklepa31 zavezancu za davek
o davčnem inšpekcijskem nadzoru, in s katerim se začne III. stopnja nadziranja
zavezanca za davek.
Ne glede na predmet nadzora, mora sklep o začetku DIN vsebovati (ZdavP-2, 2006,
135. člen, 3. odstavek):
- navedbo pristojnega davčnega organa, številko in datum izdaje sklepa;
- osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež zavezanca za davek, pri
katerem bo opravljen DIN;
- pravno podlago za DIN;
- obdobje obdavčenja, na katero se DIN nanaša;
- vrste davkov, ki so predmet DIN;
- osebno ime inšpektorja, ki bo opravljal DIN;
- pouk o pravici sodelovanja zavezanca za davek pri DIN;
- pouk o pravnih posledicah oviranja DIN32;
- pouk o pravnem sredstvu.
Davčni inšpektor lahko začne opravljati DIN po poteku osmih dni od vročitve sklepa.
ZdavP-2 (2006), v tretjem odstavku 135. člena določa tudi odmik od splošnega
načela, da se davčni inšpekcijski pregled začne z vročitvijo sklepa, in sicer se
zavezancu za davek sklep o DIN ne vroči, če bi zaradi tega ogrozil namen DIN (npr.
v naprej načrtovane akcije z določenim namenom, sodelovanje z drugimi organi, sum
davčnih utaj in s tem povezana kazniva dejanja in podobne akcije). V teh primerih se
DIN začne, ko davčni inšpektor opravi kakršnokoli dejanje z namenom opravljanja
DIN (npr. predstavitev pooblaščene osebe zavezancu, vstop v poslovni prostor).
Z vročitvijo sklepa o začetku DIN je povezan tudi institut samoprijave. Samoprijave je
mogoča najpozneje:
- do vročitve sklepa o začetku DIN, oziroma
- do začetka postopka o prekršku, oziroma
- do začetka kazenskega postopka.
Glede na to, da lahko davčni inšpektor zaradi dogovora o času in kraju opravljanja
DIN, pred vročitvijo sklepa o začetku DIN, zavezanca seznani s predvidenim
začetkom DIN, bo zavezanec lahko vse do vročitve sklepa izkoristil možnost
samoprijave. Takšnega načina obveščanja o začetku DIN ne bo mogoče uporabiti
za primer, ko se zavezancu za davke sklep o začetku DIN ne vroči, zaradi možnosti
ogrožanja DIN.
31

Sklep o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora je prikazan v prilogi diplomskega dela.
Oviranje DIN se smatra za prekršek, ki se kaznuje z globo od 1.600 do 25.000 EUR (ZdavP-2,
2006, 397. člen ).
32
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Pred začetkom DIN se mora inšpektor izkazati s službeno izkaznico in značko,
zavezanca pa poučiti o pravici, da je prisoten pri DIN in, da je tekoče obveščen o
pomembnih dejstvih in dokazih v inšpekcijskem nadzoru, ter med postopkom, razen
če to onemogoča potek ali namen DIN, obveščati zavezanca za davek o pomembnih
dejstvih in dokazih in vse to navesti v zapisnik.
Zavezanec za davek mora sodelovati pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je
pomembno za obdavčenje. Dolžan je dajati podatke, predložiti poslovne knjige in
evidence, poslovno dokumentacijo in druge dokumente na kraju opravljanja DIN in
dajati pojasnila, ki so potrebna za njihovo sporazumevanje.
Na začetku DIN je potrebno zavezanca za davek opozoriti, da imenuje osebo za
dajanje podatkov in pojasnil. Če pooblaščena oseba oceni, da zavezanec za davek
in pooblaščena oseba ne dajeta zadostnih podatkov in pojasnil, lahko zahteva želene
podatke od drugih zaposlenih ali od tretjih oseb. Pred tem pozove zavezanca za
davek, da imenuje dodatne osebe za dajanje podatkov in pojasnil.
Pooblaščena oseba ima pravico pregledati listine, ki dokazujejo pravni status
zavezanca za davek ter druge listine in dokumente, s katerimi se ugotavlja
istovetnost oseb pri DIN. To pomeni, da inšpektor v primeru dvoma preveri
istovetnost zakonitega zastopnika na osnovi osebnega dokumenta navedene osebe.
DIN se opravi:
- v poslovnih prostorih zavezanca za davek, ki opravlja dejavnost;
- v poslovnih prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in
druge evidence, če se te ne vodijo oziroma hranijo pri njem;
- v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za davek;
- v prostorih davčnega organa;
- v stanovanjskih prostorih, ki jih je zavezanec za davek določil kot svoj sedež
ali poslovni prostor.
Praviloma se DIN opravlja v poslovnih prostorih zavezanca za davek ali poslovnih
prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige, oziroma v poslovnih
prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za davek. Za ta namen mora dati
zavezanec za davek na razpolago primeren delovni prostor in potrebne pomočnike.
V prostorih davčnega organa se lahko opravlja DIN na predlog zavezanca za davek
ali po odločitvi davčnega organa, če:
- poslovni prostor ni primeren za opravljanje DIN;
- obstajajo drugi razlogi kot primeroma narava dejavnosti zavezanca za
davek.
4.2

UVODNI POGOVOR

Inšpektor po poteku osmih dni od vročitve sklepa o DIN obišče zavezanca za davek v
njegovih poslovnih prostorih in opravi uvodni pogovor. Pogovor se vodi z vodstvom
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podjetja in po možnosti z računovodjem. Nato jim pojasni vrsto, obseg in predvideno
trajanje DIN.
Uvodnemu pogovoru sledi spoznavanje okolja kontroliranja v katerem se bo opravljal
DIN, ustroj in delovanje notranjih kontrol, način poslovanja in ureditve računovodstva,
delovanja informacijskega sistema pri zavezancu za davek ter ogled poslovnih
prostorov.
4.2.1 Spoznavanje okolja
Davčni inšpektor si mora pri pripravi na DIN v stopnji izvedbe inšpiciranja DDPO
najprej ustvariti jasno sliko o kontroliranem okolju pri zavezancu za davek. Zlasti
mora biti pozoren na sledeče (Jerman, 2005, str. 14):
- kakšen je na splošno odnos poslovodstva do obdavčenja, ali se
poslovodstvo zaveda pomena zakonskih in kazenskih določb in ali je
poslovodstvo v preteklosti poskušalo kršiti davčne predpise;
- kakšen je finančni položaj zavezanca za davek in ali obstajajo kakšni
posebni predpisi, povezani z dejavnostjo zavezanca za davek, ki bi utegnil
imeti vpliv na davčno obveznost;
- ali ima zavezanec za davek morda težave s kadri ali je mogoče prišlo do
kadrovskih menjav na ključnih delovnih mestih;
- ali ima zavezanec za davek težave s konkurenco, glavnimi kupci ali
dobavitelji, ter kdo so osebe, s katerimi je davčni zavezanec povezan in
kakšni posli se izvajajo v povezavi z njim.
4.2.2 Spoznavanje delovanja notranjih kontrol
Davčni inšpektor pred začetkom izvedbe DIN pri zavezancu za davek vpogleda v
organizacijo, ustroj in delovanje notranjih kontrol. Najprej preveri delovanje
vodstvenih kontrol, kjer poskuša ugotoviti ali so pooblastila, odgovornosti in
pristojnosti posameznika nedvoumno določene in ali so naloge zaposlenih ustrezno
razmejene, kar pomeni, da nobena poslovna zadeva ni v rokah ene same osebe.
Davčni inšpektor preveri tudi materialno odgovornost, dostop do sredstev in notranjih
informacij. V zvezi s tem poizveduje ali so osebe odgovorne za ravnanje s sredstvi,
ali je dostop do podatkovnih datotek ustrezno zavarovan pred nepooblaščenimi
osebami (npr. z gesli).
Če davčni inšpektor ugotovi, da so vodstvene in temeljne kontrole pri zavezancu za
davek vzpostavljen in je njihovo delovanje ustrezno, v tem primeru sklepa, da obstaja
velika verjetnost, da so tudi podatki v davčnem obračunu pravilni, zanesljivi, točni,
kar vpliva na potek in obseg DIN.
4.2.3 Spoznavanje računovodstva
Davčni inšpektor mora pred izvedbo DIN dobro spoznati organizacijo in ustroj
računovodstva pri zavezancu za davek. Seznani se z vrstami in načinom vodenja
poslovnih knjig, s postopki za izkazovanje, združevanje, analiziranje, razvrščanje in
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evidentiranjem poslovnih dogodkov, s kontnim načrtom, s stroškovnimi mesti, z
metodami vrednotenja računovodskih postavk, z metodo določanja transfernih cen, z
rezervacijami in drugimi pomembnimi informacijami.
Pomembna je tudi ugotovitev davčnega inšpektorja, da imajo odgovorne osebe v
računovodstvu dovolj znanja in izkušenj, da razumejo in sledijo spremembam
davčnih predpisov ter, da so evidence v zvezi z davčnim obračunom popolne, točne
in vodene na način, ki omogoča učinkovito kontrolo le-teh. Pomembno je tudi, da ima
zavezanec za davek navodila za izvajanje kontrolnih postopkov na vseh ravneh
spremljanja, zajemanja, obdelovanja in kontroliranja ter hranjena podatkov, ki se
nanašajo na poslovne dogodke, ki vplivajo na obdavčitev, ter kdo je odgovoren za
kontrolo izvajanja predpisov.
4.2.4 Spoznavanje delovanja informacijskega sistema.
Pred izvedbo DIN se mora davčni inšpektor seznaniti z informacijskim sistemom
zavezanca za davek (računalniški programi in aplikacije), ki jih uporablja pri
evidentiranju in obdelovanju poslovnih dogodkov. Pri tem mora posebno pozornost
posvetiti ključnim poslovnim dogodkom knjižene in obdelane, preveriti ali je glavna
knjiga usklajena s pomožno knjigo, ali so evidence saldov, prihodkov ter odhodkov
s poslovnimi dogodki pravilno knjigovodsko urejeni in so v skladu z računovodskimi
izkazi in drugimi poročili, kdo skrbi za vzdrževanje sistema in hrambo podatkov,
katere vrste kontrol so vgrajene v sistem ter, ali je poskrbljeno za varnost pred
zlorabo elektronskega podpisa in elektronskega poslovanja z bankami.
4.2.5 Ogled poslovnih prostorov
Po določbah 2. in 3. odstavka 138. člena ZdavP-2 (2006) ima davčni inšpektor
oziroma pooblaščena oseba pravico, da pregleda poslovne prostore in druge
prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov,
naprave, blago, stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca za davek z namenom, da
ugotovi višino davčne obveznosti. Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski
prostori, ki jih zavezanec za davek določi kot svoj sedež oziroma kot poslovni prostor,
kjer se opravlja dejavnost. Pri tem mora davčni inšpektor spoštovati načelo
nedotakljivosti stanovanja, kar pomeni, da sme stopiti le v tiste prostore stanovanja,
kjer se opravlja dejavnost. Davčni inšpektor ima pravico, da stopi na vsa zemljišča in
vse poslovne prostore zavezanca za davek in si jih ogleda.
4.3

POSLOVNE KNJIGE IN EVIDENCE

31. člen ZdavP-1 predpisuje obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc tudi za
namene izvajanje zakonov o obdavčenju. ZdavP-2 (2006) pa določa: »Osebe, ki so
dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu s tem zakonom ali na njegovi
podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so jih
dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in tega zakon.«
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Vodenje poslovnih knjig urejajo za različne zavezance za davek različni predpisi, kot
so Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, 2006), Slovenski računovodski standardi
(SRS, 2006), Mednarodni računovodski standardi (MRS) in drugi.
4.3.1 Vabilo in sklep o predložitvi poslovnih knjig in evidenc
Prvi odstavek 138. člena ZdavP-2 (2006) določa, da mora zavezanec za davek
sodelovati pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za obdavčenje. Zlasti
je dolžan dajati podatke, predložiti poslovne knjige in evidence, poslovno
dokumentacijo in drugo dokumentacijo na kraju opravljanja DIN in dajati pojasnila, ki
so potrebna za njihovo razumevanje. V primeru, da davčni organ ugotovi, da davčni
zavezanec ne bo predložil zahtevanih knjig, izda sklep o predložitvi poslovnih knjig. S
sklepom davčni inšpektor določi rok, v katerem mora zavezanec za davek predložiti
poslovne knjige, evidence in listine oziroma dokaze (ZdavP-2, 2006, 78. člen). V
primeru, da je zavezanec težko dosegljiv oziroma se izogiba sodelovanju v postopku,
mu izda davčni organ pisno vabilo (ZUP, 2006, 71. člen), v katerem navede tudi,
katere poslovne knjige, evidence in listine mora zavezanec predložiti davčnemu
organu.
4.3.2 Sklep o ureditvi poslovnih knjig in evidenc
Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu z ZdavP-2 (2006) ali
na njihovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim
standardom, so jih dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in
ZdavP-2. Osebe, ki ne vodijo poslovnih knjig in evidenc po zgornjih navedbah, so za
namene izvajanja zakonov o obdavčenju in ZdavP-2 (2006) dolžne voditi poslovne
knjige in evidence, ki jih predpiše minister, pristojen za finance (ZdavP-2, 2006, 31.
člen, 1. in 2. odstavek). Če pa zavezanci za davek ne vodijo poslovnih knjig in
evidenc s predpisi, izda davčni organ za namene obdavčitve sklep za vzpostavitev
poslovnih knjig in evidenc v zakonsko predpisano obliko in vsebino (ZUP, 2006, 226.
člen). Zavezanec lahko poda vlogo za podaljšanje roka za izvršitev tega sklepa, o
kateri odloča davčni organ s sklepom, skladu z 99. členom ZUP (2006).
V kolikor zavezanec za davek zgoraj navedenega sklepa ne izvrši v roku, davčni
organ ravna v skladu s 68. členom ZdavP-2 (2006), to pa pomeni, da ugotovi
predmet obdavčitve s cenitvijo in na tej podlagi odmeri davek. Vmesna izdaja sklepa
daje možnost, da začne zavezanec sodelovati v postopku. V primeru, da davčni
organ izda sklep o predložitvi poslovnih knjig in evidenc in zavezanec sklepa ne izvrši
določenem roku, izda plačilni nalog.
4.3.3 Potrdilo o prevzemu poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije
V skladu s 137. členom ZdavP-2 (2006) se DIN opravlja v poslovnih prostorih
zavezanca za davek, ki opravlja dejavnost, lahko pa tudi v poslovnih prostorih, kjer
se zanj vodijo in hranijo poslovne knjige in druge evidence, če se te ne vodijo ali
hranijo pri njem, oziroma v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za
davek. Za ta namen mora dati zavezanec za davek na razpolago primeren delovni
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prostor in potrebne pomočnike. Če poslovni prostor ni primeren za opravljanje DIN,
ali če obstaja kakšen drug razlog kot pripomore narava dejavnosti zavezanca za
davek, se DIN lahko na predlog zavezanca za davek ali po odločitvi davčnega
organa, opravi v prostorih davčnega organa. Predložena mora biti originalna
dokumentacija, katero mora popisati davčni inšpektor, ter o tem izdati zavezancu za
davek potrdilo o prevzemu. Lahko pa zavezanec za davek sam pripravi seznam
predložene dokumentacije v dveh izvodih, ki ga davčni inšpektor preveri in potrdi
prevzem dokumentacije ter kasneje vračilo le-te s datumom in podpisom.
4.3.4 Potrdilo o zasegu poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije
Davčni inšpektor ima v skladu z 38. členom ZdavP-2 (2006) pravico za 30 dni zaseči
listine, nosilce baz podatkov, predmete vzorce in drugo blago, če je to potrebno za
zavarovanje dokazov, za natančno ugotovitev nepravilnosti, ali če zavezanec za
davek to uporablja za kršitve, oziroma, če je to pridobljeno s kršitvami davčnih
predpisov. Izjemoma lahko inšpektor pri obsežnem in dolgotrajnem DIN podaljša rok
za zaseg, vendar največ do skupno 90 dni. O zasegu izda davčni inšpektor potrdilo s
seznamom o zaseženi dokumentaciji, predmetih in vzorcih. Davčni inšpektor vrne
zaseženo v navedenem roku, kar potrdi zavezanec za davek s podpisom.
4.3.5 Sklep o vrnitvi zasežene dokumentacije, predmetov, vzorcev
Zavezanec za davek lahko zahteva vrnitev zasežene dokumentacije, predmetov,
vzorcev pred potekom navedenega roka, če se izkaže, da jih nujno potrebuje pri
poslovanju. O zahtevku odloči davčni inšpektor s sklepom v treh dneh od dneva
vložitve zahtevka.
4.4

IZVEDBA DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

Na podlagi navedenih spoznanj in opazovanj ter ogledov, si davčni inšpektor ustvari
sliko o poslovanju zavezanca za davek pri katerem bo izvedel DIN in je dolžan
preveriti formalno pravilnost poslovnih knjig in evidenc ter listin, ki so podlaga za
evidentiranje poslovnih dogodkov.
4.4.1 Formalni pregled poslovnih listin pri davčnem inšpekcijskem nadzoru
davka od dohodka pravne osebe
Listine, ki ne ustrezajo formalnim predpisom, davčni inšpektor niti ne presoja z vidika
njihove verodostojnosti in resničnosti, ampak jih preprosto ne prizna, kot na primer
davčno nepriznavanje stroškov oziroma odhodkov, ki bi bili sicer priznani.
Listine, ki ustrezajo formalnim predpisom v smislu davčnega priznanja, morajo
vsebovati vse predpisane elemente ter morajo biti verodostojne in resnične. Listina
se šteje za verodostojno, če davčni inšpektor na njihovi podlagi popolnoma jasno in
brez dvomov spozna naravo in obseg poslov. O resnični listini pa lahko govorimo
tedaj, ko podatki v njih kažejo dejansko stanje in gibanje sredstev, obveznosti do
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njihovih virov, prihodkov in odhodkov, kar pa zagotavlja temeljna notranja kontrola, s
pravilnim knjiženjem listin na ustrezne konte in likvidacija listin (npr. računov).
4.4.2 Vsebinski davčni inšpekcijski nadzor davka od dohodka pravne osebe
Formalnemu pregledu sledi vsebinski pregled DDPO, pri katerem davčni inšpektor
največ pozornosti posveti naslednjim dogodkom, stanjem oziroma kategorijam
(Koletnik, 2005, str. 50 do 56):
- Večjim poslom ob koncu poslovnega leta, ki bistveno vplivajo na izkazani
poslovni izid, zlasti če so bili opravljeni s povezanimi osebami. Davčni
inšpektor je dolžan preveriti obstoj posla, ceno in količino ter ali je bilo plačilo
terjatev oziroma obveznosti iz tega posla dejansko izvršeno. V navedenem
primeru se nemalokrat ugotovi, da so knjižene fiktivne transakcije, ki se
navadno odražajo v razveljavitvah vknjižb že takoj na začetku prihodnjega
leta. Namen takšnih transakcij je prelivanje dobička k davčnim zavezancem,
ki lahko uveljavljajo več davčnih olajšav, kar dejansko pomeni izogibanje
plačila davka, to pa je nedopustno.
- Neusklajenim razlikam med zbirnimi konti in razčlenjenimi razvidi, ki same
po sebi kažejo, da gre za očitne napake, ki terjajo podrobnejšo kontrolo.
- Dolgo neporavnanim saldom terjatev in obveznostim, ki nakazujejo, da gre
za navidezne poslovne dogodke. V tem primeru se mora davčni inšpektor
prepričati o resničnem obstoju terjatev in obveznosti tako, da pridobi
zunanjo potrditev saldov odprtih postavk od kupcev oziroma dobaviteljev
pravne osebe, obenem pa preveril, ali so bile zaračunane tudi zakonite
zamudne obresti. Če se izkaže, da obresti niso evidentirane, mora davčni
zavezanec za znesek obračuna le-teh povečati davčno osnovo.
- Morebitnemu neustreznemu izkazovanju gospodarskih kategorij (npr. odpis
terjatev) davčni inšpektor zahteva dokazila, iz katerih je razvidno, da je
zavezanec za davek storil resnično vse, da bi kupec poravnal svoj dolg. Če
so dokazila neustrezna, odhodka davčno ne prizna.
- V primeru velikih odstopanj posameznih bilančnih postavk, glede na preteklo
obdobje ali glede na pričakovanja, lahko nastanejo nepojasnjene razlike med
planom in realizacijo, bodisi na prihodkovni ali odhodkovni strani, ki so znak,
da niso evidentirani vsi prihodki, ali da so odhodki izkazani v previsokih
zneskih.
- Relativno visokemu znesku nekaterih stroškov, denimo za reklame, storitve
svetovanja, povračila stroškov službenih potovanj in podobno, zlasti če so
pravne podlage njihovega nastanka nejasne in nepopolne ali pa ji sploh ni.
- Drugim stroškom, ki niso neposredno povezani s pridobivanjem prihodkov
(npr. stroški šolnin, seminarjev, tečajev) in so kot odhodki davčno priznani le,
če zavezanec za davek z ustreznimi dokumenti dokaže, da je bilo
izobraževanje oziroma usposabljanje izvedeno za potrebe podjetja (npr.
kolektivna pogodba, pogodba o zaposlitvi, akt o sistematizaciji delavnih mest
in drugo).
- Izdatkom, ki imajo naravo investicij, v tem primeru davčni inšpektor preveri,
ali zavezanec za davek pravilno razmejuje vlaganja v osnovna sredstva in
tekoče investicijsko vzdrževanje le-teh. Osnovna sredstva se namreč zaradi
učinkov, ki se odražajo v podaljšanju dobe koristnosti, povečujejo nabavno

49

-

-

-

-

-

4.5

vrednost osnovnega sredstva in jih zatorej ne moremo uvrstiti med stroške,
temveč za vloženi znesek zmanjšamo do takrat obračunani amortizacijski
popravek vrednosti, medtem ko izdatki za tekoče investicijsko vzdrževanje
sodijo med stroške obdobja in so kot taki, če so utemeljeni tudi davčno
priznani v obračunskem obdobju.
Terjatvam in obveznostim med povezanimi osebami, kjer se pogosto dogaja,
da so izkazani prihodki prenizki, odhodki pa previsoki, zlasti če nastajajo v
poslovnih odnosih davčnega zavezanca s hčerinskim podjetjem, ki ima
težave v poslovanju. Dogaja se, da transakcije nimajo pravne podlage
oziroma niso povezane z dejavnostjo poslovanja davčnega zavezanca in, če
davčni inšpektor v DIN ugotovi takšna dejanja, mora za učinke le-teh
povečati davčno osnovo zavezanca za davek.
Velikemu obsegu reklamacij in iz tega naslova priznanim dobropisom, zlasti
če so le-ti odobreni povezanim osebam ali kupcem, ki so kako drugače
povezani s pravno osebo oziroma, če k dobropisom niso priloženi ustrezni
dokumenti, kot so reklamacijski zapisnik, zapisnik o vračilu blaga in druge
ustrezne priloge. Takšne nepopolne listine davčni inšpektor opredeli kot
neverodostojne in jih v obračunskem obdobju ne prizna.
Stroškom dela in drugim prejemkom, če se izkaže, da so nesorazmerni s
številom zaposlenih, ali če njihov delež v prihodkih precej odstopa glede na
povečanje v panogi. Tedaj namreč obstaja sum, da gre za fiktivna izplačila
plač oziroma,da plače in drugi prejemki niso v skladu s kolektivno pogodbo
oziroma s pogodbo o zaposlitvi.
Preizkušanju prihodkov z različnimi metodami, ki temeljijo na sorazmerju
med poslovnimi prihodki in odhodki, kot so na primer metoda pribitka k lastni
ceni proizvodov, kjer lahko davčni inšpektor kot pribitek upošteva delež
dobička, uresničenega v prodajni ceni.
Morebitnim statusnim spremembam pravne osebe in drugim dogodkom, ki
se po presoji davčnega inšpektorja zdijo neobičajni ali celo sporni.
ZAKLJUČEK DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

Ne glede na vrsto in naravo ugotovljenih nepravilnosti (formalno ali vsebinsko), je
dolžan davčni inšpektor ta dejstva proučiti in ovrednotiti njihov vpliv na izkazano
stanje v davčnem obračunu in posledično na višino davčnega bremena zavezanca
za davek (Karneža, 2005, str. 37).
4.5.1 Sklepni pogovor
Pred sestavo zapisnika opravi davčni inšpektor o rezultatu DIN z zavezancem za
davek sklepni pogovor. Sklepni pogovor je pogovor med davčno upravo in
zavezancem za davek, pri katerem se opravlja DIN in se opravi se pred izdajo
zapisnika. Izvedba sklepnega pogovora je zakonska obveza in je obvezna za vse
vrste DIN, tudi v primeru, če zakon ne bi predpisoval izvedbe sklepnega pogovora, je
izvedba le-tega nujna zaradi načela pravice zavezanca za davek do informacij in
zaradi načela varstva pravic strank in načela zaslišanja stranke, ki ga določa ZUP
(2006).
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3. odstavek 139. člena ZdavP-2 (2006) določa, kdaj sklepni pogovor ni potreben:
- če rezultat DIN ne zahteva spremembe obdavčitve;
- če se mu zavezanec za davek odpove ali izogiba.
4.5.1.1 Pravne podlage
139. člen ZdavP-2 (2006) določa pravico zavezanca za davek do informacij. 2.
odstavek 139. člena ZdavP-2 (2006) pa določa, da mora pred sestavo zapisnika
pooblaščena oseba, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor, o rezultatu DIN opraviti
sklepni pogovor z zavezancem za davek, v katerem mora zavezanca za davek:
- opozoriti na sporna dejstva, ki vplivajo na obdavčenje;
- opozoriti na pravne posledice ugotovitev DIN;
- opozoriti na davčne učinke.
4.5.1.2 Namen sklepnega pogovora
Smisel sklepnega pogovora je v tem, da naj bi dal zavezancu za davek predstavo o
ugotovitvah DIN, o predvidenih posledicah, ki jih lahko imajo ugotovitve, predvsem
pa naj bi zavezancu za davek omogočil, da predstavi svoj pogled na zadeve.
Zakonodajalec je po opravljenem DIN predvidel sklepni pogovor zaradi varovanja
interesov zavezanca za davek, da je seznanjen o dogajanjih in davčnih posledicah, ki
bodo sledile. Če se s sklepnim pogovorom ugotovi, da so potrebna nadaljnja
preverjanja oziroma ugotovitve dejanskega stanja, dodatno zbiranje dokazov, je
potrebno opraviti nov sklepni pogovor. Če zavezanec predloži nove dokaze, pa niso
potrebna nadaljnja preverjanja, davčni inšpektor sam presodi, če je potrebno opraviti
nov sklepni pogovor. V tem primeru opravljenega sklepnega pogovora ni mogoče
šteti za sklepni pogovor v smislu določb 2. odstavka 139. člena ZdavP-2 (2006),
temveč kot predhodni pogovor, ki se opravi, kadar je treba predhodno spoznati
stališča in poglede zavezanca za davek, ki bodo obravnavani na novem sklepnem
pogovoru.
4.5.2 Zapisnik davčnega inšpekcijskega nadzora
Zapisnik o DIN 33se sestavi in vroči zavezancu za davek najpozneje v desetih dneh
po končanem pregledu (ZdavP-2, 2006, 140. člen).
Zapisnik sestavljajo trije deli:
- uvodni del, ki vsebuje formalne navedbe podatkov, kot so:
• naziv in naslov davčnega organa, ime davčnega inšpektorja in številka
njegove službene izkaznice;
• ime in sedež zavezanca za davek ter ime njegovega zakonitega
zastopnika;
• predmet in obdobje DIN;
• kraj, datum in uro začetka DIN.
- ugotovitveni del, ki zajema:
33

Zapisnik o DIN je orikazan v prilogi diplomskega dela.
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navedbo dokumentov, ki so bili v postopku pregledani;
kratek opis dejanskega stanja;
navedbo ugotovitvenih nepravilnosti in napak ter navedb pravnih
podlag kot sodil za presojo;
• navedbo pravnih posledic glede na ugotovljena dejstva.
pravni pouk glede pravice do podaje pripomb na zapisnik o DIN.
•
•
•

-

Na podlagi 140. člena ZdavP-2 (2006) ima zavezanec za davek možnost, da v 20
dneh po vročitvi zapisnika poda pripombe. Rok za pripombe se na utemeljeno pisno
zahtevo zavezanca za davek lahko s sklepom podaljša praviloma največ za dodatnih
deset dni. Zahtevo pa mora zavezanec za davek vložiti pred iztekom 20 dni.
Če zavezanec za davek v pripombah navaja nova ali dodatna dejstva, ki vplivajo na
spremembo v zapisniku ugotovljenih obveznosti, davčni organ sestavi dodatni
zapisnik v 30 dneh po prejemu pripomb.
4.5.3 Odmerna odločba
Postopek DIN na prvi stopnji, v katerem so ugotovljene kršitve davčnih predpisov, se
praviloma konča z odmerno odločbo, s katero se naloži plačilo dajatev.
Izrek odmerne odločbe mora vsebovati (ZdavP-2, 2006, 80. člen):
- naziv davčnega zavezanca, vrsto davka, davčno osnovo in davčno stopnjo;
- znesek odmerjenega davka in obresti, izračunane do dneva izdaje odločbe;
- znesek plačanih akontacij davka;
- rok plačila davka in obresti ter račun, na katerega se plača;
- navedbo, da je na odločbo dopustna pritožba v 30 dneh od vročitve odločbe
in da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe;
- navedba, da bo za davek, če ne bo plačan uvedena davčna izvršba;
- obrazložitev odločbe, s katero se izrek odločbe utemelji na razumljiv način.
141. člen ZdavP-2 (2006) pa vsebuje določilo v katerem se postopek DIN na prvi
stopnji lahko konča tudi z izdajo odločbe o ugotovitvi nepravilnosti, ki ne vplivajo na
višino davčne osnove. V tem primeru se ugotovi kršitev predpisov, katerih posledica
ni naložitev plačila dajatev oziroma kršitev predpisov, ki ni povezana z nepravilnostmi
pri obračunavanju in plačevanju dajatev (npr. ne izdajanje računov, ne vodenje
predpisanih evidenc). V primeru, da je v postopku DIN ugotovljeno, da zavezanec ni
storil kršitve zakona ali drugega predpisa, se postopek ustavi v skladu z 28. členom
ZIN (2007), ki navaja, da se postopek ustavi s sklepom ali v obliki zapisa o ustavitvi
postopka na koncu zapisnika o DIN.
V kolikor zavezanec za davek presodi, da je davčni organ v odločbi uporabljal
napačne materialne predpise, da je šlo za kršenje pravil postopka DIN ter
nepravilnega in nepopolnega ugotovljenega dejanskega stanja, lahko zoper odločbo
organa prve stopnje v roku 30 dni od prejema odločbe vloži pritožbo, pisno ali ustno
na zapisnik. Organ prve stopnje, ki je izdal odločbo, bo le-to preizkusil, ali obstajajo
formalni pogoji za pritožbeni postopek, nato pa bo odločbo presojal še v vsebinskem
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pogledu. Če bo ugotovil, da je pritožba upravičena, bo izdal novo odločbo, s katero
bo nadomestil odločbo, ki se je s pritožbo spodbijala.
4.6

UGOTOVLJENE
NEPRAVLNOSTI
DAVČNEGA
INŠPEKTORJA
V
POSTOPKU DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA
NADZORA DAVKA OD
DOHODKOV PRAVNIH OSEB

V nadaljevanju podajam nekaj tipičnih primerov davčnih nepravilnosti, ki so jih
ugotovili davčni inšpektorji pri inšpiciranju davka od dohodka pravnih oseb in so bila
odkrita med letoma 2006 in 2007.
„V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je bil pri pravni osebi, ki se ukvarja z
dejavnostjo elektroinštalacij, s prodajo elektroinštalacijskega materiala, z oddajanjem
nepremičnin v najem, s proizvodnjo piva in gostinstvom, opravljeno inšpiciranje
davka od dobička za leto 2003. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je davčni zavezanec
izkazal preveč odhodkov iz naslova stroškov dela delavcev, ki jih je inšpicirani družbi
zaračunavala povezana pravna oseba. Inšpicirana družba v letu 2003 namreč ni
zaposlovala delavcev. Poslovno je sodelovala s povezano pravno osebo, ki ji je
posojala delavce in zaračunavala stroške za dela delavcev. Na podlagi analize
podatkov v bilancah uspeha obeh družb je bilo ugotovljeno, da je razmerje med
prihodki in stroški delavcev pri obeh družbah nesorazmerno. Povezana pravna oseba
je inšpicirani družbi zaračunala previsoke stroške dela delavcev. Računi in priloge k
računom, na podlagi katerih je povezana pravna oseba zaračunavala stroške dela
delavcev, pa so bili nepopolni, nejasni, nenatančni in na njihovi podlagi dejansko ni
bilo mogoče ugotoviti, za katere delavce, za katera opravila in za katere objekte
oziroma konkretne storitve so bili zaračunani stroški dela. Ker iz računov in njihovih
prilog ni bilo mogoče natančno in nedvoumno ugotoviti, za katere delavce, za katera
opravila in za katere objekte oziroma konkretne storitve so bili stroški dela
zaračunani, je davčni organ ugotovil, da prejeti računi za zaračunane stroške storitev
delavcev niso verodostojne listine, ker na njihovi podlagi ni mogoče natančno in z
gotovostjo ugotoviti, da so vsi stroški v zaračunani v celoti nujno potrebni za
ustvarjene prihodke. Davčni organ je opravil oceno stroškov dela delavcev in kot
posledica tega oceno davčne osnove. Na podlagi ocene je bilo ugotovljeno, da so bili
stroški dela delavcev inšpicirane družbe izkazani previsoko, ker so stroški dela
delavcev bremenili inšpicirano družbo tudi za dela, ki so jih delavci opravljali za
povezano pravno osebo, to je v nasprotju z določilom 12. člena ZDDPO (Uradni list
RS, št. 72/93). Preveč odhodkov je izkazal tudi iz naslova porabe materiala in storitev
za opravljena elektroinštalacijska dela na objektih, za katera je realizacijo
investitorjem račune izstavila povezana pravna oseba in iz naslova nedokončane
proizvodnje. Enako iz naslova dobave kurilnega olja, ki ga je nabavil decembra
tekočega leta in zadevajo leto 2004. Prav tako je izkazal preveč odhodkov iz naslova
stroškov za delovne obleke, ki so bile dane zaposlenim prek povezane pravne
osebe. Preveč odhodkov je bilo izkazanih še: iz naslova stroškov vzdrževanja strojev
oziroma poslovnih prostorov, ki so v lasti drugega davčnega zavezanca oziroma
direktorja inšpicirane pravne osebe, iz naslova stroškov reprezentance, ker ni
razvidno, da so nastali v razmerju s poslovnim partnerjem in iz naslova stroškov
šolnin in izobraževanj delavcev, ki so zadevali zaposlene v povezani pravni osebi. Na
podlagi ugotovljenih nepravilnosti je bila povečana davčna osnova za davek od
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dobička pravnih oseb za leto 2003 v višini 28,8 mio SIT34 (120.180,27 EUR),
povečane olajšave za investicije za 23,9 mio SIT (99.732,93) in ugotovljen razlika
davka od dobička pravnih oseb v znesku 1,2 mio SIT (5.007,51). Obračunan je bil
davek od osebnih prejemkov v znesku 0,26 mio SIT (1.084,96).“ (Povezane osebe in
ocena davčne osnove, Davčni bilten, 2006, št. 4, str. 21 in 22)
„Pri srednje velikem davčnem zavezancu je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor
davka od dobička pravnih oseb za leto 2004. Ugotovljeno je bilo, da je zavezanec
povezani osebi (ustanoviteljici in direktorici) prodal trisobno stanovanje za 29,5 mio
SIT (123.101,32 EUR). Pri inšpiciranju je bilo pri izvedbi primerjalne analize
ugotovljeno, da je bila dogovorjena cena nižja od tržne in povprečne cene na trgu.
Davčna osnova je bila povečana na 28,7 mio SIT (161.492,24 EUR). Po tretjem
odstavku 10. členu ZDDPO (Uradni list RS, št. 72/93) se pri ugotavljanju prihodkov
davčnega zavezanca upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami, zato so se
zavezancu povečali prihodki in davčna osnova za 9,2 mio SIT (38.390,92 EUR) in
obračun davka od dobička v znesku 2,3 mio SIT (9.597,73 EUR). Nakup stanovanja
pod tržno ceno pomeni za povezano osebo po 4. alineji 15. člena Zdoh-1 (Uradni list
RS, št. 17/05) drugi prejemek, od katerega je bil obračunan 25% davek od osebnih
prejemkov, in to v znesku 3,1 mio SIT (12.936,08 EUR)“ (Prodaja stanovanja
povezani osebi po nižji ceni od tržne – transferne cene, drugi prejemki, Davčni bilten,
2007, št. 9, str. 41);
„Davčni zavezanec, katerega glavna dejavnost je trgovina na debelo, je obračunal
amortizacijo od prodanih osnovnih sredstev, investicijo objekta pa izkazal kot strošek
poslovanja. Pri pregledu popisnih listov osnovnih sredstev je davčni organ v
postopku davčnega nadzora ugotovil, da je zavezanec za davek štiri osnovna
sredstva označil za odpis. Za ta osnovna sredstva je obračunal amortizacijo za celo
leto 2004, kljub temu, da so osnovna sredstva bila že prodana v letu 2003 oziroma v
letu 2002. Zavezanec je zaradi tega v svojih poslovnih knjigah za leto 2004 izkazal
previsoke stroške amortizacije za znesek 0,7 mio SIT (2.921,05 EUR). V povezavi s
tem je davčni organ prav tako ugotovil, da je zavezanec za davek v letu 2004 v
poslovnih knjigah na kontu „izguba pri izločitvi osnovnih sredstev“ izkazal odhodke v
višini 2 mio SIT (8.345,86 EUR) zaradi izločitve osnovnih sredstev, ki jih je prodal že
leta 2002 in 2003. Ob pregledu stroškov vzdrževanja je davčni organ ugotovil, da se
nekateri računi dobaviteljev za opravljene storitve po vsebini ne nanašajo na stroške
storitev vzdrževanja na poslovni stavbi, ampak na opravljanje storitev, ki povečujejo
prihodnjo korist opredmetenega osnovnega sredstva. Zavezanec za davek je v letu
2001 namreč postal lastnik poslovnih prostorov, katerih nabavna vrednost je znašala
263 mio SIT (1.097.479,55 EUR). Zavezanec je nato v začetku leta 2004 opravil
rekonstrukcijo dela kletnih prostorov v skladišče nevarnih snovi, na podlagi katerih se
je spremenila namembnost kletnega prostora. Nastale stroške je knjižil kot
investicijsko vzdrževanje. Takšno ravnanje je bilo v nasprotju s SRS 1, ki med drugim
določa, da se stroški storitev in s tem odhodki prepoznajo takrat, ko gre za
vzdrževanje osnovnih sredstev, torej, če se dela opravljajo z namenom, da se
osnovna sredstva ohranjajo v enakem stanju. Kadar pa investicijska dela pomenijo
izvedbo gradbenih del, inštalacij, obrtniških del in izboljšav ter posegajo v
konstrukcijo objekta, torej njegovo nabavno vrednost in povečujejo prihodnje koristi v
34

Vsi zneski v SIT so v podpoglavju 4.6. preračunani v EUR.
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primerjavi s prvotno ocenjenimi. Na podlagi teh določil in 12. člena ZZDO (Uradni list
RS, št. 72/93) je davčni organ odločil, da predstavljajo navedeni stroški investicijo,
zaradi česar je zmanjšal odhodke zavezanca za davek za 13,9 mio SIT (58.003,67
EUR).“ (Trgovina na debelo – izločena osnovna sredstva, Davčni bilten, 2007, št. 3,
str. 42 in 43);
„Davčni zavezanec se ukvarja z gradnjo in vzdrževanjem cest. V svojem
knjigovodstvu vodi opravljena dela po posameznih stroškovnih mestih. Vsak mesec
oziroma v skladu s pogodbami izstavlja naročnikom račune oziroma začasne
situacije za opravljena gradbena in druga dela v posameznem mesecu. V
inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavezanec nekaterim naročnikom ni
izstavljal računov oziroma situacij vsak mesec niti na koncu leta, ne glede na to, da
so bila v določenem časovnem obdobju določena dela opravljena (izkazani so stroški
materiala, lastnih storitev in storitev proizvajalcev, plač in drugih stroški), nekaterim
naročnikom pa je izstavljal račune oziroma situacije, ko dela niso bila opravljena v
takšnem obsegu ali dela sploh še niso bila začeta. V nekaterih primerih je zavezanec
prihodke na podlagi izdanih računov, ko dela niso bila opravljena, storniral in
prenesel na časovne razmejitve, medtem ko v primerih, ko so bila določena dela
opravljena in so nastali stroški na določenem objektu, ni zavezanec izdal računov,
prav tako pa ni prenesel stroškov na „nedokončano proizvodnjo“. Zavezanec je
konec leta 2004 s temeljnico storniral prihodke v znesku 20 mio SIT (83.458,52
EUR), ki so bili prvotno knjiženi na podlagi izdanih računov in obračunskih situacij
določenim kupcem. Obračunske situacije so bile potrjene od investitorjev oziroma
njihovih nadzornih organov. Ti so potrdili, da so bila dela, izkazana v situacijah,
resnična in v navedenih količinah, da so vrste in količine dela vnesene na podlagi del
iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz predračuna, pa tudi, da
opravljena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe. Vsi računi oziroma situacije so bile v
letu 2004 oziroma do 04.01.2005 tudi plačane. Zaradi storniranih prihodkov na
razmejitve, je zavezanec na dan 31.12.2004 izkazal za 20 mio SIT (83.458,52 EUR)
premajhno davčno osnovo v obračunu davka od dobička za leto 2004. V letu 2004 je
zavezanec izkazal za 60 mio SIT (250.375,56 EUR) preveč stroškov, ki bi jih moral
glede na to, da so bila dela na navedenih objektih opravljena, ne pa tudi fakturirana
naročnikom oziroma investitorjem in potrjena od njih, izkazati oziroma zadržati na
zalogah oziroma nedokončanih objektih. V obračunu davka od dobička za leto 2004
so bili za znesek 60 mio SIT (250.375,56 EUR) tako preveč izkazani odhodki in s tem
tudi prenizka davčna osnova, torej je zavezanec ravnal v skladu z načelom
vzorčnosti, ker prihodkov ni vzporedil s stroški obdobja oziroma ni izkazal prihodkov
in odhodkov v obdobju, katero zadevajo.“ (Gradnja in vzdrževanje cest –
nedokončana proizvodnja, storno prihodki, zaloge, Davčni bilten, 2006, št. 9-10, str.
35 in 36)
„Pri malem davčnem zavezancu z dejavnostjo izdelave nepremičninskih projektov za
trg je bilo opravljeno inšpciranje davka od dobička. Pri inšpiciranju prihodkov
zavezanca za davek je davčni organ podrobneje preveril dokumentacijo za tri
novogradnje, saj je ugotovil, da je bila vrednost sklenjenih gradbenih pogodb nižja od
vrednosti del, izračunanih za te objekte po projektih dokumentacijah, in to za okoli
50%. Nato je bilo ugotovljeno, da se pri vseh treh projektih enak vzorec postopanja v
nadaljnjem prometu s temi zgrajenimi projekti: investitorji so podarili objekt
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družinskim članom, ki sodijo v prvi dedni razred, kjer ni obdavčitve, ti pa so potem
prodali te objekte po posameznik enotah končnim kupcem (fizičnim osebam) po
prodajnih pogodbah z realnimi tržnimi cenami. Pri tem je davčni organ ugotovil, da so
navedene vrednosti po prodajnih pogodbah (torej tržne vrednosti) v povprečju za
100% presegle vrednosti, ki so jih bili investitorji zavezani po gradbenih pogodbah
plačati za postavitev stanovanjskih objektov „na ključ“. V tem prometu je bil
zaračunan samo 2% davek na promet nepremičnin, medtem ko prodajalec
(obdarjenec) dohodnine ni plačal, saj pri prometu z nepremičninami (pred potekom
treh let) ni izkazal kapitalskega dobička, čeprav se je ves ta promet opravil ( v
povprečju) v treh mesecih po zgraditvi objektov. Davčni organ je na podlagi teh
začetnih ugotovitev opravil podrobnejšo preveritev predložene dokumentacije in pri
tem ugotovil, da je pri vseh projektih nastala nenavadna situacija, saj je v zelo
kratkem obdobju od sklenitve gradbene pogodbe prek izvedbe gradbene pogodbe do
darovanja in prodaje nepremičnin na trgu izrazita rast vrednosti dela nepremičnine, ki
zadeva stroške materiala in storitve izgradnje nepremičnine. Na podlagi pridobljenih
podatkov je davčni organ nadalje ugotovil, da je zavezanec izkazoval prenizko
davčno osnovo, saj je del poslovanja (prek gradbenih in darilnih pogodb) prenesel na
povezane osebe (na taščo in sina direktorja ter prokurista pravne osebe). V
nadaljnjem prometu z nepremičninami je nato nastopila daritev teh nepremičnin
osebam iz prvega dednega razreda, ki so lahko realizirale dobiček prek kupljenih
pogodb končnim kupcem po tržnih cenah. Davčni organ je ugotovitev pravilne
davčne osnove zavezanca za davek uporabil metodo primerjalnih cen, kakor to
določa 10. člen ZDDPO (Uradni list RS, št. 72/93). Po primerjavi cen za te objekte se
je davčni organ odločil za ceno, ki izhaja iz minimalnih predvidenih stroškov
materiala, dela in storitev, ki so potrebni za zgraditev enakovrstnega objekta. Pri tem
je ugotovil, da je zavezanec prenizko ugotovil prihodke iz naslova transfernih cen
med povezanimi osebami po določilih tretjega odstavka 10. člena ZDDPO (Uradni list
RS, št. 72/93) za 117,2 mio SIT (489.066,93 EUR). na podlagi opisanih in še drugih
ugotovitev v manjših zneskih je davčni organ povečal davčno osnovo zavezanca za
119 mio SIT (496.575,20 EUR), zato znaša obveznost zavezanca za plačilo davka
od dobička pravnih oseb 29,8 SIT (124.353,20 EUR). Ker so bili investitorji (fizične
osebe) tudi povezane osebe v smislu 18. člena ZDDPO (Uradni list RS, št. 72/93), je
davčni organ razliko med prodajno in tržno vrednostjo objektov opredelil kot izplačilo
v naravi.“ (Izdelava nepremičninskih projektov za trg - povezane osebe, podaritve,
navidezni posli, izplačilo v naravi, Davčni bilten, 2006 št. 11, str. 76 in 77);
„Pri malem davčnem zavezancu z dejavnostjo cestnega tovornega prometa in
splošnih gradbenih del je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor obračunavanja
davka od dobička pravnih oseb za obdobje od 01.01.2003 do 30.06.2005. Zavezanec
za davek je postopek davčnega inšpekcijskega nadzora skušal ovirati tako, da ni
dostavil vse zahtevane poslovne dokumentacije in ni hotel dajati pojasnil ter drugih
zahtevanih podatkov. Zaradi navedenega je davčni organ pridobil podatke in
poslovno dokumentacijo pri njegovih poslovnih partnerjih. Ugotovljeno je bilo, da
zavezanec ni v celoti knjižil prihodkov od opravljenih storitev, med odhodke pa je
knjižil izdatke za storitve, ki niso bile pogoj za opravljanje dejavnosti. V obračunu
davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 ni upošteval povečanja davčne osnove
zaradi prodaje osnovnih sredstev, od nabave katerih je v letu 2003 izkoristil davčno
olajšavo od investiranja. Zaradi ugotovitev davčnega inšpekcijskega nadzora je bila
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zavezancu naložena obveznost za DDPO v skupnem znesku 11,4 mio SIT
(47.571,36 EUR). (Cestno tovorni promet in splošna gradbena dela – davčni
zavezanec ni knjižil računov za opravljen storitve, Davčni bilten, 2006, št. 12, str. 44
in 45)
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5 ZAKLJUČEK
Davki so najpomembnejši vir javnih prihodkov in so na eni strani nujno potrebni za
normalno delovanje države in so pomembni, ne samo za proračun, temveč tudi za
blaginjo države in njen razvoj, na drugi strani pa pomenijo nepovratno prisilno dajatev
oziroma finančno breme, ki ga skušajo zavezanci za davek na legalen ali nelegalen
način čim bolj zmanjšati. Napačno zastavljeni davki lahko povzročijo veliko škodo, ki
jo plačujejo še cele generacije.
Davki, v vseh obdobjih in civilizacijah, se vsakomur in vedno zdijo previsoki. Ob
stalnem pritoževanju davkoplačevalcev država poudarja, da davki preprosto morajo
obstajati, ker brez njih ni države. Cilj vsake države je, da ja davčni sistem naravnan
tako, da spodbuja davčne zavezance k prostovoljni izpolnitvi svojih obveznosti.
Pomembnost organiziranosti in delovanja davčne službe se kaže v višini pobranih
davkov, ki bi se ob učinkovitem in uspešnem delovanju vseh ravni približala
teoretičnim dohodkom.
Glavna naloga davčnega organa je obdavčenje in pobiranje davka. Za pravilno
obdavčenje, za preverjane pravilnosti davčnih obračunov in za preverjanje
pravočasnosti plačevanja davkov potrebuje država nadzorni sistem. Pri pobiranju in
plačevanju davkov pa velikokrat prihaja do nasprotja interesov med državo in
davkoplačevalci. Glede na organe, ki opravljajo davčni nadzor ter glede na vsebino in
postopke njihovega izvajanja tovrstni nadzor označujemo kot obliko državnega
revidiranja, njihove izvajalce pa poimenujemo davčni revizorji oziroma davčni
inšpektorji.
Davek od dohodka pravnih oseb, ki je osrednja tema diplomskega dela, po svojih
osnovnih karakteristikah sodi med neposredne davke in predstavlja temelj obdavčitve
gospodarskih subjektov v Republiki Sloveniji. Kot tak pomeni prihodek države,
pridobljen v breme pravnih oseb, ki so zavezane k plačilu tega davka.
Zavezanci za davek sami ugotavljajo znesek davčne obveznosti v davčnem
obračun, ki v Republiki Sloveniji temelji na izkazu poslovnega izida, ki ga sestavljavci
skladno z davčnimi podpisi in metodološkimi navodili preuredijo tako, da ustreza
davčnim namenom. Davčni obračun, ki kot osnova za določitev zneska akontacije
davka vpliva na tekočo plačilno sposobnost gospodarskih subjektov, so zavezanci
dolžni predložiti davčnemu uradu najkasneje tri mesece po zaključenem davčnem
obdobju.
Formalno nadzirajo pravilnosti predloženih davčnih obračunov davčni kontrolorji na
sedežu Davčne uprave Republike Slovenije, vsebinski nadzor pa izvajajo davčni
inšpektorji na sedežu zavezanca za davek. Nadzor nad davkom od dohodkov
pravnih oseb se izvaja zelo natančno, saj gre v tem postopku pravzaprav za
revidiranje, ker davčni inšpektorji z uporabo najrazličnejših revizijskih postopkov in
metod preverjajo formalno in vsebinski skladnost, verodostojnost in resničnost
davčnih obračunov, poslovnih in knjigovodskih knjig in listin, poslovnih dogodkov ter
izkazih poslovnega izida v postavkah prihodkov in odhodkov.
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Ne glede na vrsto davka, ki je predmet davčnega inšpekcijskega nadzora, se napake
v obračunih, vključno s kršitvami davčnih predpisov po podatkih DURS, ugotovijo v
treh petinah inšpiciranih zavezancev za davek. Navedeni podatek pa ni zanemarljiv,
saj več kot očitno opozarja na resen problem in potrebo po podrobnejši obravnavi
vsebine ugotovljenih napak in razlogov za njihov nastanek kot tudi na potrebo po
iskanju ustreznih rešitev.
Razlogov za ponavljajoče se napake pri obračunavanju davka od dohodka pravnih
oseb je več, a sem se pri pisanju diplomskega dela osredotočila predvsem na dva. In
sicer, na težavnost razumevanje zakonodaje ter nezadostno poznavanje zakonodaje.
Težavnost zakonodaje je povezana zlasti, s večkratnimi spremembami in vsebinsko
zapletenostjo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter administrativna
zahtevnost predpisanih obrazcev, ki so sestavni del celostnega davčnega obračuna.
Nerazumevanje in nepoznavanje davčnih predpisov, zaradi katerih naj bi se pri
zavezancih za davek napake v zvezi z obračunavanjem davka od dohodka pravnih
oseb ponavljale, sem v diplomskem delu poskušala prikazati s praktičnimi primeri,
povzetimi iz ugotovitev davčnih inšpektorjev. Kasneje pa se je izkazalo, da je glavni
razlog ponavljajočih se napak ni samo v nezadostnem poznavanju in razumevanju
zakonodaje, temveč v zavestnem nespoštovanju
in kršenju davčnih in
računovodskih pravil. Obenem pa poudarjam, da bo do dejanske implementiranje v
sistem računovodenja zavezanca za davek prišlo le v primeru, če bodo imela
podjetja dovolj strokovno usposobljen kader in bodo knjigovodske listine vsebinsko
dovršeni pravni dokumenti, skupaj s skrbno pripravljenim in kasneje tudi realiziranim
celostnim predračunom poslovanja. Realizacija le-teh je osnova, ki daje zavezancem
za davek možnost, da optimalno izkoristijo vse dane zakonske možnosti in si na ta
način zmanjšajo davčno breme na minimum.
Ob vsem kar sem predstavila skozi vsebino diplomskega dela bi na koncu dodala še,
da se problem v zvezi s nepravilno izkazovanimi obveznostmi plačila davka od
dohodka pravne osebe ne bo rešil sam. Država bo morala izvesti ustrezne posege v
osveščenost in spremeniti odnos zavezancev za davek do izpolnjevanja davčnih
obveznosti.
Davčna uprava mora v okviru davčnega nadzora zagotoviti učinkovit nadzor nad
izpolnjevanjem obveznosti in opraviti svoje poslanstvo s korektnim odnosom do
zavezancev za davek. To omogoča uresničevanje osnovnih ciljev delovanja davčne
službe.
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