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POVZETEK
Davčna izvršba pomeni prisilno izpolnitev davčne ali druge denarne upravne
obveznosti. Če dolţnik v določenem roku ne izpolni svoje obveznosti, se na predlog
upnika ali po uradni dolţnosti začne davčna izvršba. Najprej se izda sklep o izvršbi,
zoper katerega je dovoljena pritoţba, ki pa ne zadrţi njegove izvršitve. Predmet
davčne izvršbe so predmeti in pravice, razen tistih, na katere obstajajo omejitve,
oziroma zakonska izvzetost iz izvršbe. Sredstva davčne izvršbe so različna. Najprej se
poseţe na dolţnikove prejemke, vendar le do višine 70% minimalne plače. Če dolţnik
prejemkov nima, se izvrši izvršba na dolţnikova denarna sredstva pri bankah oziroma
hranilnicah ali na druge terjatve dolţnika. V primeru, da izvršba ni moţna na te
načine, se davčni organ posluţi izvršbe na premičnine. Če izvršba ni moţna niti na
premičnine, se začne postopek izvršbe na nepremičnine, ki pa jo vodi sodišče. Sledi
še izterjava na deleţe, ki jih ima dolţnik v gospodarskih druţbah in izvršba na
vrednostne papirje. Davčni organ mora uporabiti tista sredstva izvršbe, ki so
sorazmerna znesku, ki ga je potrebno izterjati ter poskrbeti, da je izvršba za dolţnika
čim manj neugodna.

Ključne besede: davčna izvršba, davčni postopek, neplačevanje davčnih obveznosti,
sklep o izvršbi, sredstva izvršbe, rubeţ.
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SUMMARY
A tax execution means forced fulfilment of tax obligation. If debtor in certain time
period doesn't meet obligation, on proposal creditor or round official duty starts tax
execution. Execution starts with issuing of resolution about execution, against which
appeal is allowed, but not to keep his execution. Objects and rights are object of tax
execution, forby those, on which are of restraint or if isn't exemped from execution
by law. Means of tax execution are different. With execution reaches on debtor's
income first, however they can reach only to 70 procent of income. If debtor doesn't
have receipts teh execution goes on the debtor's, funds in bank or saving or on other
claims the debtor. In case that execution isn't possible per these manners, tax
authority uses execution on moveable properties. If execution isn't possible even on
moveable properties, procedure of execution on real properties starts. This ececution
guides court of justice. Then follows the execution on shares, that debtor in
economisc societies has and execution on securities. Tax authority must use those
means of execution, that are proportional to amount and take car, that execution is
extremly minimize adverse.

Key word: tax enforcement, tax procedure, non-payment of tax liabilities, order of
execution, means of execution, a public auction
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UVOD

Glavni vir prihodkov drţave so davki. Znotraj drţave je organizirana davčna sluţba,
katere naloge so odmerjanje in pobiranje davkov. Do davčne izvršbe pride, ko davčni
zavezanec v roku, ki mu je določen, ne izpolni svojih obveznosti. Postopek davčne
izvršbe urejata Zakon o davčnem postopku1 (v nadaljevanju ZDavP-2) s podrejeno
rabo Zakona o splošnem upravnem postopku2 (v nadaljevanju ZUP) in Zakon o
izvršbi in zavarovanju3 (v nadaljevanju ZIZ).
V diplomski nalogi sem skušala čim bolje prikazati postopek in značilnosti davčne
izvršbe. Uporabljala sem predvsem komentarje zakonov o davčnem postopku, kjer so
zakoni zelo natančno in pregledno opredeljeni in razloţeni.
Izvršba pomeni prisilna realizacija obveznosti stranke (zavezanca), da izpolni
dolţnost, kot izhaja iz izvršljivega izvršilnega naslova. Izvršilni naslov postane izvršljiv
z dokončnostjo (splošno pravilo), pred dokončnostjo, če pritoţba ne zadrţi izvršitve,
in po dokončnosti oz. s pravnomočnostjo (če področni zakon tako določi).
Ustava RS v 21. členu določa, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in
varnosti, zato je tudi davčni organ dolţan poskrbeti, da je izvršba za dolţnika čim
manj neugodna.
ZDavP-2 določa, da pri izrekanju ukrepov in uporabi pooblastil davčni organ ne sme
preseči tistega, kar je nujno potrebno za dosego zakonitega cilja. Če je mogoče
uporabiti več različnih pooblastil in ukrepov, davčni organ izbere tiste, ki so za
zavezanca ugodnejši (ZDavP-2, 6. člen).
Davčno izvršbo glede na vrsto obveznosti (ali gre za javno ali zasebno obveznost)
delimo na sodno izvršbo in upravno izvršbo. Upravna izvršba se deli na davčno, če
gre za denarno obveznost (vodi se po ZDavP-2), in klasično upravno izvršbo na
nedenarne obveznosti (vodi se po ZUP). Sodna izvršba se opravi, če je treba izterjati
obveznosti iz dolţnikovega nepremičnega premoţenja ali deleţa druţbenika, če
predhodno ni bilo mogoče dolga izterjati iz ostalih virov izvršbe.
Davčna izvršba se ne začne, če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan
zapadlosti ne presega 10 eurov (ZDavP-2, 149. člen). V tej določbi velja načelo
ekonomičnosti postopka.

Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS št. 117/06, 120/06, 141/06, 46/07, 102/07, 125/08).
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05,
24/06, 126/07, 65/08).
3
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. list RS št. 51/98, 72/98, 11/99, 75/02, 70/03, 83/03, 16/04,
40/04, 132/04, 46/05, 96/05, 17/06, 30/06, 44/06, 69/06, 110/06, 115/06, 3/07, 93/07).
1
2
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Davčni organ mora uporabiti tista sredstva davčne izvršbe, ki so sorazmerna znesku,
ki ga je potrebno iztirjati, ter poskrbeti, da je izvršba za dolţnika čim manj neugodna.
V začetku diplomske naloge sem definirala pojem in opisala načela davčne izvršbe.
Definirala sem tudi stranke v postopku ter opisala, kdo so davčni izterjevalci, kakšni
so pogoji za pridobitev naziva davčni izterjevalec, katere so pravice in naloge
izterjevalcev.
V nadaljevanju so definirani izvršilni naslovi. Le-ti so izvršljiva odločba o odmeri
davka, izvršljiv obračun davka, izvršljiv sklep davčnega organa, izvršljiv plačilni nalog,
izvršljiva sodba sodišča itd.
Naslednje poglavje opisuje predmete davčne izvršbe. Praviloma se z davčno izvršbo
najprej poseţe na denarne prejemke dolţnika (npr. plača), sledi izterjava denarnih
sredstev na računih, nato izterjava dolţnikovih denarnih terjatev, izvršba na
premičnine (predmeti, ţivali ...), sledi izvršba na nepremičnine in deleţe v
gospodarskih druţbah in nato še na vrednostne papirje.
Iz davčne izvršbe so izvzeti naslednji denarni prejemki: preţivnine, odškodnine,
denarne socialne pomoči, starševski in otroški dodatki, štipendije, nadomestila za
invalidnost itd. Opisala sem tudi, kateri predmeti so izvzeti iz davčne izvršbe ter
katere so omejitve proti pravnim osebam in posameznikom, ki samostojno opravljajo
dejavnosti.
Postopek davčne izvršbe se začne z izdajo sklepa o izvršbi. Predlog za izvršbo se
lahko vloţi na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine. Sklep izda organ, ki
je na prvi stopnji izdal odločbo o odmeri davka ali sklep, s katerim je določena
denarna obveznost.
Davčni organ sme zaradi izvedbe davčne izvršbe zahtevati, da dolţnik sam predloţi
seznam svojega premoţenja skupaj z vsemi dokazili.
V tem poglavju so obravnavani tudi stroški davčne izvršbe. Dolţnik je dolţan plačati
vse stroške izvršbe. Če se kasneje izkaţe, da je bila izvršba neutemeljena, bremenijo
stroški davčni organ.
Posebni instituti, ki jih dolţnik lahko uporabi v davčni izvršbi so poroštvo, odpis, delni
odpis, odlog in obročno plačilo davčnega dolga, posebni primeri odloga in obročnega
plačevanja davka, zadrţanje davčne izvršbe, ustavitev davčne izvršbe in zastaranje.
V nadaljevanju diplomske naloge so opisani načini davčne izvršbe.
Če ima dolţnik redne prejemke
organ pošlje delodajalcu oz.
delodajalec pa zarubi denarna
Vendar pa so nekateri prejemki

(plača, pokojnina, nadomestila za plače …), davčni
izplačevalcu prejemkov sklep o davčni izvršbi,
sredstva in jih vplača na račun davčnega organa.
izvzeti iz davčne izvršbe, npr. preţivnine, štipendije,
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otroški dodatki, denarne socialne pomoči itd. Na denarne prejemke je mogoče seči
največ do višine dveh tretjin tako, da dolţniku ostane znesek v višini najmanj 70
odstotkov minimalne plače.
Če ima dolţnik denarna sredstva na računih pri banki ali hranilnici, davčni organ vroči
sklep o izvršbi le-tem, banka oz. hranilnica pa mora na dan prejema sklepa zarubiti
dolţnikova denarna sredstva do višine davka, navedenega v sklepu, in jih prenesti na
predpisane račune.
V primeru, da dolţnik nima zaposlitve in tudi ne sredstev na računih pri banki ali
hranilnici, se opravi izvršba na premičnine, kar pomeni, da bo davčni organ zarubil,
ocenil in prodal premičnine ter tako poplačal dolg. Najpogosteje se rubijo motorna
vozila, stroji, oprema in trgovsko blago. Če ima dolţnik v lasti vrednostne papirje, jih
lahko davčni organ zarubi in tudi proda. Iz izvršbe na premičnine so izvzeti nekateri
predmeti kot so hrana, kurjava, obleka, pohištvo …
Če davčni organ dolga ni mogel izterjati na nobenega od zgoraj naštetih načinov,
dolţnik pa ima v lasti nepremičnine (hiše, stanovanja, zemljišča ...), lahko zahteva
prodajo nepremičnine. S tem postopkom se nato srečujejo sodišča in ne več davčni
uradi. Davčni urad lahko predlaga tudi zavarovanje dolga z vknjiţbo zastavne pravice
(hipoteka).
Izvršba na nepremičnine se ne opravlja po ZDavP-2, ker jo opravi sodišče v skladu z
ZIZ. Predlog za izvršbo davčni organ pošlje, po tem, ko je postal izvršilni naslov
izvršljiv, drţavnemu pravobranilstvu, ki predlaga izvršbo sodišču.
Davčni organ Republike Slovenije lahko opravi davčno izvršbo tudi na zaprosilo
katerekoli članice Evropske Unije, če je dolg nastal v tujini, dolţnik pa prebiva v
Sloveniji; ravno tako pa lahko tudi Slovenija zahteva od katerekoli članice EU, da
opravi izvršbo zoper dolţnika, ki ţivi v tujini, dolg pa je nastal v Sloveniji.
Na koncu diplomske naloge sem primerjala statistične podatke o davčni izvršbi v letu
2006 in 2007 ter podatke o davčni izvršbi za obdobje od januarja do septembra
2008, saj podatkov za celo leto 2008 še ni bilo na voljo.
Pri pripravi diplomske sem uporabila metodo deskripcije in analize. Podatki, ki sem jih
analizirala, so objavljeni na spletni strani Davčne uprave RS v Poročilu o delu davčne
sluţbe v letu 2006 in 2007 ter v kazalcih uspešnosti za obdobje od januarja do
septembra 2008.
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2.1

DAVČNA IZVRŠBA

POJEM DAVČNE IZVRŠBE

Ena od nalog davčne sluţbe je pobiranje davkov in dajatev ter v primeru neplačila
obveznosti tudi prisilna izvršba denarnih terjatev (pravica do denarnega zneska).
Davčna izvršba je poseben upravni postopek (samostojen postopek), ki ga davčni
organ uvede po uradni dolţnosti, če se izvaja v javno korist (korist drţave ali lokalne
skupnosti) ali na zahtevo upnika (v korist katerega je izdana odločba). Ta upravni
postopek vzpostavlja stanje, kakršno izhaja iz pravnomočne odločbe, kadar davčni
zavezanec ne izpolni svojih obveznosti v predpisanih rokih (sledi postopku izdaje
obveznostne odločbe ali sklepa). Izvršba se opravi za obveznostne odločbe, ne
opravlja pa se za odločbe, s katerimi se priznavajo pravice ali javne koristi (Jerovšek,
Kovač, 2007, str. 143).
Pri davčni izvršbi se uporabljata predvsem ZDavP-2 in ZIZ, subsidiarno pa se
uporablja tudi ZUP.
Ločimo specialno izvršbo, ki se vodi samo na posamezen predmet ali tolikšen del
premoţenja, kot je potrebno za poplačilo upnikove terjatve, pri generalni izvršbi pa
se vodi na celotno upnikovo premoţenje. Generalna izvršba se izvaja s stečajnim
postopkom (Šinkovec, Tratar, 2002, str. 121).

2.2

NAČELA DAVČNE IZVRŠBE

V davčnem postopku lahko nastane konflikt med učinkovitostjo pobiranja davkov in
varstvom pravic zavezancev za davek, ki je v izvršilnih zadevah ţe pravilo. Ta konflikt
naj bi pomagala reševati načela upravnega procesnega prava, poleg temeljnih načel
po ZUP tudi načela davčnega postopka (Kovač, 2006, str. 8).
V postopku davčne izvršbe se uporabljajo načela ZUP, ki so opredeljena v členih od 6
do 14: načelo zakonitosti, načelo varstva pravic strank in javne koristi, načelo
materialne resnice, načelo zaslišanja stranke, načelo proste presoje dokazov, načelo
dolţnosti govoriti resnico, načelo samostojnosti pri odločanju, načelo pravice do
pritoţbe, načelo ekonomičnosti. Uporabljajo pa se tudi načela davčnega postopka in
posebna načela davčne izvršbe. Najpomembnejše za izvajanje davčnih postopkov je
zavedanje, da zaradi podrejene rabe ZUP, kljub posebni ureditvi načel davčnega
postopka, temeljna načela po ZUP niso razveljavljena. Načela po ZUP in Zakonu o

4

inšpekcijskem nadzoru4 (v nadaljevanju ZIN) se bodo torej uporabljala kot dopolnilo
načelom po zakonu o davčnem postopku (Kovač, 2006, str. 8).
Najpomembnejše načelo davčnega postopka je načelo zakonitosti. Poudarja, da mora
davčni organ pri obravnavi zavezanca ravnati nepristransko; to pomeni, da v enakih
ali primerljivih davčnih zadevah ravna do vseh zavezancev enako. Ni dovoljena
nikakršna arbitrarnost; diskrecijsko odločanje pa je dovoljeno le, če ga predvideva
zakon o obdavčenju ali ZDavP-2. V takem primeru mora davčni organ razloţiti namen
in obseg uporabljenega prostega preudarka, npr. razlog (ne)odpisa davka ali
(ne)dovoljenega odloga plačila ali obročnega plačevanja davka.
Načelo materialne resnice v davčni zadevah nalaga, da mora davčni organ z
gotovostjo ugotoviti vsa dejstva, ki so potrebna za ugotovitev dejanskega stanja in
za pravilno odločitev. Pri tem mora z enako skrbnostjo ugotoviti tudi dejstva, ki so v
korist zavezancu, npr. zavezancu mora omogočiti uveljavljanje vseh morebitnih
olajšav in ga nanje tudi opozoriti.
Načelo sorazmernosti je oblika načela varstva pravic strank in javnih koristi po 7.
členu ZUP. Po tem načelu davčni organ pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju
ukrepov, v razmerju do zavezanca za davek in drugih udeleţencev postopka, ne sme
preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev ciljev tega zakona in drugih aktov,
na podlagi katerih davčni organ odloča o pobiranju davkov. V okvir nujnosti sodi tudi
izbira za zavezanca ugodnejše rešitve, če je teh več in se z njimi doseţe namen
zakona. Načelo sorazmernosti v izvršbi (ZDavP-2, 142. člen) od davčnega organa
zahteva tisto izvršbo, ki je glede na znesek najbolj primerna. Pri tem pa se upošteva
zakonsko določen vrstni red virov oz. sredstev izvršbe. Praviloma se poseţe na
denarne prejemke, nato sledi izterjava na sredstvih na transakcijskih računih, nato
izterjava dolţnikovih terjatev, sledi izterjava premičnin, nato nepremičnin (deleţi v
gospodarski druţbi, solastništvo, hiša) in nato še izterjava vrednostnih papirjev
(Kovač, 2006, str. 9).
Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči določa, da ima davčni zavezanec pravico,
da je vnaprej seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz davčnih predpisov.
Od davčnega organa lahko zahteva pojasnila o njegovih davčnih obveznostih, o
načinih obračunavanja in plačevanja davkov. Davčni organ je davčnega zavezanca
dolţan obvestiti, katere postopkovne pravice lahko uporablja glede pravilnega in
pravočasnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Gre za informacije, ki se nanašajo na
večje skupine zavezancev za davek, da se tako zagotovi večje varstvo pravic strank
in javne koristi. Povezano naj bi se na novo uzakonila moţnost zavezujoče
informacije (Kovač, 2006, str. 10).
Načelo tajnosti podatkov ščiti davčnega zavezanca za davek pred razkritjem
njegovega materialnega poloţaja, ki je razviden iz davčnih podatkov. Davčne podatke
morajo varovati vse osebe, ki pridejo v stik s temi podatki zaradi narave svojega
4

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS št. 56/02, 26/07, 43/07).
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dela. Ravno tako teh podatkov ne smejo posredovati tretjim osebam (Jerovšek et al.,
2008, str. 34).
Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti
pravi, da morajo davčni zavezanci in davčni organi opravljati dejanja v zvezi z
napovedjo davka, obračunom in plačilom davka v rokih, ki so predpisani z ZDavP-2
ali zakonom o obdavčenju.
Načelo dolţnosti dajanja podatkov nalaga obveznosti zavezancu in osebam ter
organom, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za odločanje v davčnih zadevah.
Davčni zavezanci morajo navajati resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih davčni
organ potrebuje. Davčni zavezanci v davčnem postopku sodelujejo pri ugotavljanju
dejstev, ki gredo v korist ali v breme zavezanca. Zavezanci morajo navajati vsa
dejstva, na katera opirajo zahtevek, in predlagati dokaze, s katerimi ta dejstva
dokazujejo. Dokazno breme je za trditve zavezanca, ki jih davčni organ ne more
preveriti na podlagi svojih podatkov, na zavezancu. Druge osebe in organi, ki
razpolagajo s podatki, pomembnimi za odločanje v upravnih zadevah, so dolţne
davčnemu organu te podatke posredovati brezplačno in v rokih, ki so predpisani
(ZDavP-2, 10. člen).
Poleg teh se uporabljajo še načela davčne izvršbe, ki so: načelo socialne pravičnosti,
načelo sorazmernosti (ţe opisano) in načelo varstva osebnega dostojanstva dolţnika.
Načelo varstva osebnega dostojanstva dolţnika temelji na Ustavi Republike Slovenije.
Ta v 21. členu določa, da je zagotovljeno spoštovanje človekove osebnosti in
njegovega dostojanstva v pravnih postopkih. Davčni organ dolţnika pri izvršbi ne sme
obravnavati kot objekt temveč kot subjekt. Poskrbeti mora, da je izvršba za dolţnika
čim manj neugodna in izbrati sredstvo izvršbe, ki je najustreznejše (ZDavP-2, 6.
člen).
Načelo socialne pravičnosti ni opredeljeno v zakonu, razvili sta ga teorija in sodna
praksa. V izvršbi je potrebno upoštevati socialni poloţaj dolţnika oz. njegovo plačilno
sposobnost. Izraţa se v več elementih:
iz izvršbe so izvzeti določeni socialni prejemki (npr. preţivnina za otroka,
otroški dodatek, invalidski dodatek, odškodnine kmetom za naravne ujme);
iz izvršbe so izvzeti določeni predmeti in deleţ prejemkov:
o predmeti – hrana in kurjava za 6 mesecev; obleka, obutev, posteljnina
za nujno rabo, ortopedski pripomočki (očala, voziček, proteza), pralni
stroj, štedilnik, hladilnik, poročni prstan,
o deleţ prejemkov – zakon določa, da se lahko poseţe na prejemke in
sredstva na računih največ do višine dveh tretjin dohodkov iz
delovnega razmerja po zakonu, ki ureja dohodnino,
o izvršbo je mogoče tudi zadrţati, določiti obročno plačilo ali postopek
celo ustaviti, kadar bi izterjava ogrozila preţivljanje zavezanca
(Jerovšek, Kovač, 2007, str. 144).
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2.3

UDELEŢENCI V POSTOPKU

V davčnem postopku sodelujeta dva obvezna udeleţenca: drţavni organ, pristojen za
pobiranje davkov (Ministrstvo za finance, Davčni urad Republike Slovenije, Carinski
urad Republike Slovenije) – nosilec odločanja in zavezanci za davek. Zavezanci za
davek so opredeljeni v 12. členu ZDavP-2:
davčni zavezanec (to je oseba, katere dohodek, premoţenje ali pravni posli so
neposredno predmet obdavčitve v skladu z zakonom o obdavčenju),
plačnik davka (je oseba, ki je v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju
zavezana za izračunavanje ali plačevanje davka)
pravni naslednik davčnega zavezanca oziroma plačnika davka, skrbnik
davčnega zavezanca oziroma plačnika davka oziroma njegovega premoţenja
(ZDavP-2, 12. člen).
ZUP v 1. odstavku 42. člena pravi, da je v upravnem postopku stranka lahko vsaka
fizična oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je
začet postopek ali zoper katero teče postopek.
Od pravilne navedbe dolţnika je odvisno, kako hitro bo stekel izvršilni postopek, saj
je treba dolţniku sklep o izvršbi vedno vročiti osebno. Za pravne osebe je dostop do
podatkov olajšan, saj so ti podatki vpisani v sodni register, ki je javna knjiga. Teţje
pa je dobiti podatke o stalnem prebivališču fizične osebe, saj so ti podatki zapisani v
Centralnem registru prebivalstva, dostop pa je omejen z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Volk, 2000, str. 47).
Stranka lahko opravlja dejanja v postopku osebno ali po zakonitem zastopniku oz.
pooblaščencu. Pravdna dejanja, ki jih stranka opravlja po pooblaščencu v mejah
pooblastila, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih stranka sama opravila. Pooblastilo
mora biti pisno, predloţiti pa ga je potrebno ob prvem dejanju v postopku. V
pooblastilu morajo biti navedene meje pooblastila, v nasprotnem primeru ima
pooblaščenec pristojnost, da opravlja vsa dejanja v postopku. Pooblastilo se lahko
kadarkoli prekliče (Volk, 2003, str. 25).
V javnopravnih razmerjih izterjave davčnega dolga je upnik Republika Slovenija, pred
sodiščem pa njen zastopnik drţavni pravobranilec.
2.4

PRISTOJNOST

Pristojnost je pravica in dolţnost organa, da odloča:
na določenem upravnem področju – stvarna pristojnost (gradbene, davčne in
druge zadeve);
na določenem območju ali teritoriju – krajevna pristojnost (na območju
upravne enote, davčnega urada) (Jerovšek, 2007, str. 57).
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2.4.1

Stvarna pristojnost

Stvarna pristojnost je pooblastilo (hkrati upravičenje in dolţnost), da določen organ
odloča v posamičnih konkretnih zadevah na določenem področju (Jerovšek et al.,
2008, str. 182).
Zakon o davčni sluţbi5 (v nadaljevanju ZDS-1) v 3. členu določa naloge davčne
sluţbe. Ena izmed njih je prisilna izterjava denarnih terjatev drţave in samoupravnih
lokalnih skupnosti na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in na podlagi
zakona, ki ureja prekrške.
O upravnih zadevah iz drţavne pristojnosti so na prvi stopnji pristojne upravne enote,
organi v sestavi ministrstev (davčna uprava, ki je v sestavi ministrstva za finance),
ministrstva, če tako določa zakon. Na drugi stopnji je za odločanje o pritoţbi zoper
odločbe upravnih enot in organov v sestavi pristojno ustrezno ministrstvo (Jerovšek,
2007, str. 58).
Za odločanje v davčnem postopku na 1. stopnji sta pristojna Davčni urad RS (DURS)
oz. Carinski urad RS (CURS) oz. njuni uradi. Na drugi stopnji pa je za odločanje
pristojno Ministrstvo za finance (ZDavP-2, 70. člen).
V 8. členu ZDS-1 je določeno, da lahko davčna uprava opravljanje nalog davčne
izvršbe terjatev drţave in lokalnih samoupravnih skupnosti, ki niso davki in davčne
izvršbe članskih prispevkov za zbornice, poveri tudi osebam, ki so v skladu z
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, imenovane za neposredna dejanja izvršbe
in zavarovanja, če izpolnjujejo pogoje za izterjevalca.

2.4.2

Krajevna pristojnost

Vsak organ lahko odloča o upravnih zadevah samo v mejah ali teritoriju svoje
krajevne pristojnosti (ZUP, 19. člen).
Fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji je
vpisana v davčni register pri davčnem uradu, na območju katerega ima stalno
oziroma začasno prebivališče. Če zavezanec ni vpisan v register, je pristojen urad, ki
pokriva območje nastanka davčne obveznosti (ZDS-1, 45. člen).
ZDavP-2 v 71. členu določa, da je za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji,
v primeru, ko je stvarno pristojna Davčna uprava Republike Slovenije, pristojen
davčni urad, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register. Če pa

Zakon o davčni sluţbi (Ur. list RS št. 14/92, 18/96, 36/96, 87/97, 35/98, 48/98, 26/99, 61/00, 85/00,
100/00, 79/01, 30/03, 33/03, 57/04, 139/04, 17/05, 59/05, 114/06, 1/07).
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zavezanec za davek ni vpisan v davčni register, je za odločanje pristojen davčni urad,
na območju katerega je nastala davčna obveznost (ZDavP-2, 71. člen).
Kadar je izvršilni naslov akt davčnega organa, je za izdajo sklepa o izvršbi pristojen
davčni organ, ki je akt izdal. Kadar je izvršilni naslov za obračun davka akt drugega
organa, ki ga davčni organ samo izterjuje, je za izdajo sklepa o izvršbi pristojen
davčni organ, pri katerem je dolţnik vpisan v davčni register. Če pa dolţnik ni vpisan
v davčni register, je za izdajo sklepa o izvršbi pristojen davčni organ, na območju
katerega je nastala davčna obveznost (Jerovšek et al., 2008, str. 364).

2.5

IZTERJEVALCI

Izterjevalci so uradne osebe, ki izvajajo davčno izvršbo. Opredeljeni so v ZDS – 1 v
22. in 23. členu.
Kdor ţeli postati izterjevalec, mora imeti višjo izobrazbo in najmanj dve leti delovnih
izkušenj ali visoko izobrazbo in najmanj eno leto delovnih izkušenj. Poleg tega je
potrebno opraviti poseben strokovni izpit. Izterjevalec je lahko tudi oseba, ki ima
srednješolsko izobrazbo ter najmanj tri leta delovnih izkušenj ter opravljen poseben
strokovni izpit.
Pooblaščena oseba se izkaţe s sluţbeno izkaznico. Izterjevalec ima pri opravljanju
davčne izvršbe pravico vstopiti v poslovne prostore in tudi druge prostore, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, in pravico pregledati
naprave, blago, stvari, poslovne knjige, pogodbe in druge dokumente, ki omogočajo
davčno izvršbo. Če je davčni zavezanec za sedeţ oz. poslovni prostor določil
stanovanjske prostore, lahko izterjevalec vstopi tudi v te prostore (ZDS–1, 22. člen).
Če izterjevalec v poslovnih prostorih ne najde predmetov, ki bi bili primerni za
prodajo in poplačilo dolga, sme vstopiti na zemljišče zavezanca za davek in v
stanovanjske prostore, ker se pričakuje, da se nahajajo premičnine, iz katerih bi se
davki lahko poplačali. Vendar pa morajo izterjevalci za vstop v stanovanje in druge
neposlovne prostore predhodno pridobiti odločbo pristojnega sodišča v skladu z
določbami zakona o prekrških, ki urejajo hišno preiskavo (ZDS–1, 22. člen).
Izterjevalec sme zaradi identifikacije, rubeţa in prodaje posneti stanje vrednostnih
papirjev, premičnin in nepremičnin, tako da jih fotografira ali posname na nosilec
vizualnih podatkov. Vendar mora izterjevalec predhodno o tem seznaniti zavezanca
za davek oz. njegovega pooblaščenca. Ti ukrepi se lahko izvajajo tudi brez seznanitve
zavezanca za davek, če bi to onemogočilo ali oteţilo opravljanje nalog. V tem
primeru se o tem napravi uradni zaznamek, le ta pa mora vsebovati tudi kraj in
datum fotografiranja oz. snemanja. Vse to se lahko kasneje uporabi kot dokaz v
davčnem postopku (ZDS–1, 22. člen).
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3 IZVRŠILNI NASLOVI IN IZVRŠLJIVOST
Za začetek izvršbe morata biti izpolnjena dva pogoja:
1. obstajati mora izvršilni naslov, to je odločba, sklep, zapisnik o poravnavi ali
drug izvršilni naslov po posebnem zakonu;
2. izvršilni naslov mora biti izvršljiv (Jerovšek, 2007, str. 157).

3.1

IZVRŠILNI NASLOVI

Davčni organ izvršuje dve skupini davčnih izvršilnih naslovov:
1. izvršilne naslove v davčnih zadevah, ki jih izdata davčni organ oziroma sodišče
v zvezi z davčnimi prekrški,
2. izvršilne naslove v drugih upravnih nedavčnih denarnih obveznostih, ki jih
izdajajo nedavčni upravni organi v upravnih in hitrih prekrškovnih postopkih
(Jerovšek, Kovač, 2008, str. 245).
Izvršilni naslov je dokument/listina, na podlagi katerega se lahko prične davčna
izvršba. Le-ta dokazuje obstoj davčnega dolga. Namen postopka je izpolnitev
dajatvenih zahtevkov. Upnik mora izvršilni naslov predloţiti predlogu za izvršbo.
Zakon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

o davčnem postopku v 145. členu navaja izvršilne naslove:
izvršljiva odločba o odmeri davka,
izvršljiv obračun davka,
izvršljiva tuja odločba ali drug ustrezen akt, ki ima naravo izvršilnega naslova
in ga davčni organ prejme v izvršbo na podlagi četrtega dela tega zakona,
izvršljiv sklep davčnega organa,
izvršljiv plačilni nalog,
izvršljiva odločba o prekršku,
izvršljiva sodba sodišča, izdana v zadevah prekrškov,
izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov,
seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni naslov
naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako
vrsto davka posebej.

Najpogostejši izvršilni naslov je odločba o odmeri davka. Sem je treba prišteti tudi
carinsko deklaracijo in odločbo, s katero se delodajalcu oz. izplačevalcu, banki in
dolţnikovemu dolţniku, v okviru odgovornosti za opuščeno odtegnitev in izplačilo
dolgovanega zneska, ta naloţi za plačilo. Ravno tako je odmerna tudi inšpekcijska
odločba. Za izvršilne naslove se štejejo tudi akti, ki jih izdajajo prekrškovni in upravni
organi, drugi drţavni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih
pooblastil. Tako sta izvršilna naloga tudi plačilni nalog ali sklep za izrečene denarne
kazni s strani redarstva (Jerovšek et al., 2008, str. 356).

10

Če davčni organ na podlagi zakona izterjuje druge denarne nedavčne obveznosti, je
izvršilni naslov po 146. členu ZDavP-2:
1. odločba (npr. o okoljski dajatvi),
2. sklep (npr. o stroških postopka, denarnih kaznih po ZUP, npr. zaradi
neopravičenega izostanka po prejemu vabila),
3. plačilni nalog oziroma odločba o prekršku.
Vsi ti akti nedavčnih organov morajo imeti potrdilo o izvršljivosti, ki ga izda organ,
pristojen za odmero te obveznosti - predlagatelj izvršbe (Jerovšek, Kovač, 2007, str.
147).
Samostojen izvršilni naslov je tudi seznam izvršilnih naslovov. Gre za zbir več
izvršilnih naslovov, ki mora vsebovati navedbo posameznega izvršilnega naslova,
datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka
posebej. Seznam mora vsebovati vse bistvene podatke, saj tako davčnemu
zavezancu omogoča sledljivost dolgov in kontrolo nad tem, ali ni njegov dolg morda
ţe poravnan (Jerovšek et al., 2008, str. 357) .
V izvršilnem naslovu mora biti naveden upnik, dolţnik, predmet, vrsta in obseg ter
čas izpolnitve obveznosti; v nasprotnem primeru (če so podatki pomanjkljivi ali kateri
manjka) le-ta ni primeren za izvršbo.

3.2

IZVRŠLJIVOST

Izvršljivost izvršilnega naslova pomeni, da je rok za plačilo potekel, zavezanec pa
davčne obveznosti ni poravnal (oziroma plačal v celoti). Izvršljivost se določi po
pravilih ZUP (224. člen) z upoštevanjem paricijskih rokov in nesuspenzivnosti aktov
po ZDavP-2 (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 145).
Izvršljivost odločbe nastopi, ko odločba postane pravnomočna, in s potekom časa, ki
je določen za izpolnitev davčne obveznosti. Rok za izpolnitev obveznosti začne teči z
naslednjim dnem od vročitve (pomembna je osebna vročitev).
Za izvršljivost odločbe je poleg njene pravnomočnosti bistvena tudi vročitev odločbe
organa druge stopnje, saj od takrat teče izpolnitveni rok, po poteku katerega postane
odločba izvršljiva.
Izvršljivost odločbe pa lahko nastopi tudi pred pravnomočnostjo; to je v primeru,
kadar zakon določi, da pritoţba ne zadrţi njene izvršitve. Odločba postane izvršljiva
tudi, ko se stranki vroči odločba drugostopenjskega organa, s katero se pritoţba
zavrţe.
Za davčni postopek praviloma velja, da pritoţba ne zadrţi izvršitve akta, tako da
postane na primer odmerna odločba izvršljiva s potekom roka za prostovoljno
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izpolnitev obveznosti, štetega od vročitve. Sklep postane izvršljiv z vročitvijo stranki,
saj pritoţba po 258. členu ZUP-a ne zadrţi njegove izvršitve. Če pa je za izpolnitev
določen kakšen rok, pa seveda po njegovem preteku. Obračun davka postane
izvršljiv takrat, ko poteče rok za plačilo davka po njegovem obračunu (Jerovšek et
al., 2008, str. 358).
Vendar pa ZDavP-2 v 180. členu določa, da davčni organ vroči sklep o izvršbi
dolţniku na kraju samem pred začetkom rubeţa in od njega zahteva, da plača
znesek, naveden v sklepu o izvršbi. Rubeţ pa se lahko opravi tudi, če dolţniku ni
mogoče vročiti sklepa o izvršbi zaradi neopravičljivih razlogov na dolţnikovi strani.
Sklep se v takem primeru vroči šele po opravljenem rubeţu.
Po prejšnjem zakonu (ZDavP-1, 128. člen) se izvršilni postopek ni mogel začeti
preden davčni organ zavezancu ni poslal obvestila o neplačanem davku. Ta pogoj je
bil v letu 2007 odpravljen zaradi izkazane neučinkovitosti, saj so se roki izterjave
bistveno podaljšali (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 145).
Izvršba se lahko tudi odloţi (več v nadaljevanju).
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4 PREDMET DAVČNE IZVRŠBE

4.1

VIRI IZVRŠBE

ZDavP-2 določa več predmetov in posledično sredstev izvršbe, pri čerem je vrstni red
le-teh določen tako, kot se predvideva njihova raba po načelu sorazmernosti.
Viri oziroma predmeti izvršbe so:
1. denarni prejemki dolţnika (plača, pokojnina …),
2. denarna sredstva na računih bank, hranilnic,
3. dolţnikove denarne terjatve,
4. dolţnikove premičnine,
5. dolţnikove nepremičnine in deleţi v gospodarskih druţbah ter deleţi iz
premoţenjskih pravic,
6. (ne)materializirani vrednostni papirji (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 151).
Predmet davčne izvršbe je lahko vsako dolţnikovo premoţenje ali premoţenjska
pravica, če z zakonom ni izvzeta oziroma je izvršba nanjo omejena. Za izterjavo
davka je dovoljeno seči tudi na vse vrste posojil in preplačil, ki jih dolţnik prejme od
tretjih oseb (Jerovšek et al., 2008, str. 355).
V prvih treh in zadnjem primeru predmetov izvršbe se vrši t. i. administrativni rubeţ,
kar pomeni, da davčni organ izda sklep o izvršbi in ga vroči izplačevalcu prejemka,
banki, dolţnikovemu dolţniku, nato te osebe odtegnejo dolgovani znesek od
prejemkov v imenu in za račun dolţnika. Kadar teh sredstev ni mogoče uporabiti, se
izvede izvršba na premičnine v lasti dolţnika. Ta poteka v treh fazah: rubeţ, cenitev
in prodaja. Če dolţnik tudi premičnin nima, se poseţe po njegovih nepremičninah in
deleţih v gospodarskih druţbah. Ta postopek vodi sodišče po ZIZ-u. Če dolţnik nima
vira poplačila, se davek po uradni dolţnosti odpiše zaradi neizterljivosti, a se v okviru
zastaralnih rokov dolg ponovno vzpostavi, če dolţnik v tem času pridobi sredstva, ki
so lahko predmet izvršbe (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 153).

13

Tabela 1: Predmeti in sredstva davčne izvršbe
PREDMET/VIR
1. Denarni prejemki (plača, pokojnina…)

SREDSTVA/NAČINI
Administrativni rubeţ – vročitev sklepa o
izvršbi izplačevalcu prejemka (npr.
delodajalcu)
2. Sredstva na TRR na bankah oz. Administrativni rubeţ – sklep se vroči
hranilnicah
banki ali hranilnici
3. Dolţnikove terjatve
Administrativni rubeţ - sklep se vroči
dolţnikovemu dolţniku
4. Predmeti in druge premičnine
Izvršba se izvede v 3 fazah:
1. rubeţ
2. cenitev zarubljenih premičnin
3. prodaja
5. Nepremičnine in deleţi v gospodarskih DURS odstopi izterjavo sodišču preko
druţbah
drţavnega pravobranilstva. Sodišče vodi
izvršbo po ZIZ, glede na podatke v
zemljiški knjigi oz. sodnem registru.
6. Nematerializirani vrednostni papirji
Administrativni rubeţ z vročitvijo sklepa o
izvršbi Klirinško depotni druţbi (KDD), ki
upravlja z določenimi vrednostnimi
papirji v lasti dolţnika.
Vir: zapiski iz predavanj pri predmetu Posebni upravni postopek
Administrativni rubeţ je rubeţ osebnih prejemkov dolţnika in rubeţ denarnih sredstev
na računih dolţnika.
4.2

KAJ JE IZVZETO IZ DAVČNE IZVRŠBE OZ. KATERE SO OMEJITVE

4.2.1 Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe
ZDavP-2 v 159. členu navaja denarne prejemke, ki so izvzeti iz davčne izvršbe, saj je
potrebno upoštevati socialni poloţaj dolţnika oz. njegovo plačilno sposobnost (načelo
socialne pravičnosti). Izvršba pa se lahko opravi le na dolţnikova sredstva, nikakor pa
ne na sredstva druţinskih članov.
Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe, so:
1. preţivnine, na podlagi zakona, ki ureja zakonsko zvezo in druţinska razmerja,
ter nadomestila preţivnine, izplačane na podlagi zakona, ki ureja jamstveni in
preţivninski sklad;
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2. odškodnine zaradi telesne poškodbe, po zakonu, ki ureja invalidsko
zavarovanje;
3. denarne socialne pomoči, po zakonu, ki ureja socialno varstvo;
4. starševski dodatki, otroški dodatki, dodatki za nego otroka in pomoč ob
rojstvu otroka, dodatki za veliko druţino;
5. štipendije in pomoči učencem in študentom;
6. nadomestilo za invalidnost, po zakonu, ki ureja druţbeno varstvo duševno in
telesno prizadetih oseb;
7. dodatek za pomoč in postreţbo;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so
vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo;
9. oskrbnine po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost;
10. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na
področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju;
11. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi
ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike drţavnih pomoči;
12. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolţnosti in
drţavljanov, v času opravljanja nadomestne civilne sluţbe oz. usposabljanja za
zaščito in reševanje.
Davčna izvršba se lahko opravi le do zneska, ki dolţniku še vedno zagotavlja socialno
varnost. Pri izvršbi na denarne prejemke to pomeni, da je z davčno izvršbo mogoče
seči le do višine dveh tretjin, vendar tako, da dolţniku ostane najmanj znesek v višini
70 % minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo (ZDavP-2, 160. člen).
Predmet izvršbe ne morejo biti stvari, ki niso v prometu, rudno bogastvo in druga
naravna bogastva, objekti, naprave in druge stvari, ki so drţavi ali samoupravni
lokalni skupnosti nujno potrebne za opravljanje njenih nalog ter premične in
nepremične stvari, namenjene za obrambo drţave, objekti, naprave in druge stvari,
ki so dolţniku nujno potrebne za opravljanje javne sluţbe, ter druge stvari in pravice,
za katere tako določa zakon.

4.2.2

Predmeti, ki so izvzeti iz davčne izvršbe

Predmeti, ki so izvzeti iz davčne izvršbe so definirani v 177. členu ZDavP-2:
1. obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni
stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari ter drugi predmeti za osebno
rabo, če so nujni dolţniku in članom njegovega gospodinjstva;
2. hrana in kurjava, če so nujni dolţniku in članom njegovega gospodinjstva za
šest mesecev;
3. delovna in plemenska ţivina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so
dolţniku kmetu nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti, ter seme za uporabo
na njegovem gospodarstvu in krma za ţivino za štiri mesece;
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4. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan,
osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolţnikovi spisi ter slike oz. fotografije
druţinskih članov;
5. medicinsko-tehnični pripomočki, ki so dolţniku potrebni za zdravljenje in
medicinsko rehabilitacijo ter so opredeljeni v pravilih, ki urejajo obvezno
zdravstveno zavarovanje;
6. gasilska zaščitna in reševalna oprema ter druga sredstva za zaščito, reševanje
in pomoč.
Davčna izvršba se na te predmete ne sme izvajati, ker so nujno potrebni za
dolţnikovo preţivetje oz. imajo za dolţnika pomembno osebno vrednost (Jerovšek et
al., 2008, str. 392).
Pri izvršbi na premične stvari so izvzete tiste, ki so namenjene osebni rabi, predmeti
za opravljanje poklica ali dela, gotovina, ki je po zakonu izvzeta iz izvršbe, in poštne
pošiljke, dokler niso vročene dolţniku.
Pri izvršbi na denarne terjatve so izvzete preţivnine, socialne pomoči in nadomestila,
odškodnine zaradi porušenega zdravja, telesne poškodbe ter potni stroški in
dnevnice. Omejene so:
osebni dohodek, nadomestilo osebnega dohodka ali pokojnina, poseči je moč
po 1/3, za preţivnino in odškodnino do 1/2,
zajamčeni odhodek do 1/4 oziroma do 1/3,
invalidnina samo za preţivnino in odškodnino za zdravje do 1/2
dosmrtna renta in dosmrtno preţivljanje na del, ki presega znesek najvišje
stalne socialne pomoči na tistem območju, kjer oseba ţivi (ZIZ, 102. člen).
Pri izvršbi na nepremičnine so izvzeta kmetijska zemljišča in gospodarska poslopja
kmeta, če jih potrebuje za preţivljanje, ter hiša z dvoriščem, če v njej stanuje
dolţnik. Če je na nepremičninah ustanovljena hipoteka, potem teh omejitev ni.

4.2.3 Omejitve proti pravnim osebam in posameznikom, ki samostojno
opravljajo dejavnost
Davčna izvršba, ki se izvaja proti pravnim osebam oz. posameznikom, ki opravljajo
samostojno dejavnost, ne sme poseči (oz. se izvršiti) na delovne stroje, orodja in
druge delovne naprave, ki jih oseba nujno potrebuje za svoje delovanje.
Prav tako izvršba ne sme poseči na surovine, gorivo in polizdelke v količini za
trimesečno povprečno proizvodnjo.
Vendar pa to velja le za prvih šest mesecev po zapadlosti davka. Če dolţnik v tem
času ne odplača svojih obveznosti, se izvršba lahko opravi tudi na teh stvareh.
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Iz izvršbe so izvzete tudi stvari zunaj prometa in naravna bogastva, vojaška sredstva
in davščine, omejitve pa so na sredstva druţbeno političnih skupnosti, če so ta
potrebna za opravljanje njihovih nalog, in pri premičnih stvareh in pravicah
gospodarskih druţb, v kolikor niso nujne za opravljanje dejavnosti.
Namen davčne izvršbe je, da davčni organ pride do poplačila svojih terjatev. Pri
osebah, ki opravljajo dejavnost, je smiselno, da se jim še naprej omogoči opravljanje
dejavnosti, kljub temu da imajo zapadli davčni dolg in davčna izvršba na druga
sredstva ni bila uspešna. Vendar pa te osebe le z opravljanjem dejavnosti pridobivajo
prihodke in tako lahko poplačajo davčni dolg (Jerovšek et al., 2008, str. 394).
Dopustno pa je opraviti izvršbo na dolţnikovo premoţenje, ki ni nujno potrebno za
opravljanje dejavnosti. Izterjevalec sam ni dolţan po uradni dolţnosti ugotavljati, ali
gre za predmete, ki so nujni za opravljanje dejavnosti, če dolţnik ugovora ne poda,
je izvršba dopustna (Jerovšek et al., 2008, str. 395).
Primer: V pisarniških prostorih pravnih oseb izvršitelji pogosto najdejo računalnike in
jih tudi zarubijo, predvsem, ko dolţniki nimajo drugih za rubeţ primernih predmetov.
Te pravne osebe potem uveljavljajo izvzetje računalnika iz izvršbe, z razlogom, da ga
nujno potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti (Volk, 2003, str. 44).
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5

POSTOPEK DAVČNE IZVRŠBE

Davčna izvršba se začne v primeru, ko davčni zavezanec ne izpolni svojih obveznosti
v predpisanih rokih, hkrati pa tudi ne zavaruje plačila davka. S potekom roka za
plačilo obveznosti začnejo teči tudi zamudne obresti. Izvršba se začne z izdajo sklepa
o izvršbi.

5.1

UVEDBA POSTOPKA

5.1.1 Predlog za izvršbo
Če davek ni plačan v rokih, ki so predpisani z ZDavP-2 za posamezne vrste davkov,
ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju, davčni organ začne z davčno
izvršbo. Postopek se začne po uradni dolţnosti (ZDavP-2, 143. člen).
Če dolţnik v zakonsko določenem roku davka ne plača oziroma izpolnitev ali plačilo
davčne obveznosti ni bilo zavarovano, da bi se lahko davčni organ poplačal iz
zavarovanja, začne davčni organ davčno izvršbo, z izdajo sklepa. Sklep o izvršbi je
pravni del izvršbe, dejanski sledi pravnemu, glede na predmete in sredstva izterjave,
ki so določeni v sklepu (Jerovšek et al., 2008, str. 354).
V predlogu za izvršbo morajo biti navedeni:
upnik in dolţnik (ter dolţnikove identifikacijske številke, če upnik z njimi
razpolaga),
izvršilni naslov ali verodostojna listina, dolţnikova obveznost,
sredstvo in predmet izvršbe,
drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi (ZIZ, 40. člen).
Če predlogu za izvršbo ni priloţeno dokazilo o plačilu sodne takse za predlog in za
sklep, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za
oprostitev plačila sodnih taks, se ravna s takim predlogom kot z nepopolno vlogo. Če
dokazilo o plačilu tudi v določenem roku ni predloţeno, se šteje, da je upnik predlog
umaknil (Lajevec, Tratar, 2008, str. 324).
ZDavP-1 je v 128. členu določal, da davčni organ pred začetkom davčne izvršbe z
obvestilom o neplačanem davku obvesti davčnega zavezanca o znesku zapadlih
neplačanih davkov in ga opozori, naj davek plača, sicer bo začet postopek davčne
izvršbe. Obvestila je bilo potrebno vročiti osebno, saj se je izvršba lahko začela šele
po določenem roku za plačilo. Določba o obvestilu o neplačanem dolgu je bila z
ZDavP-2 črtana. Vendar pa obvestilo ni prepovedano in davčni organ ga še vedno
lahko pošlje dolţniku (Jerovšek et al., 2008, str. 354).
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Davčna izvršba se ne začne, če znesek dolga na dan zapadlosti ne presega 10 eurov
(ekonomičnost vodenja izvršbe), saj bi stroški postopka presegli davčni dolg.
Za vsak izdani sklep se dolţniku zaračuna tudi najmanj 20 eurov stroškov, poleg tega
dolţniku stroške zaračuna tudi izvajalec plačilnega prometa. Navedeno pa ne velja za
primere, ko davčni organ opravlja izvršbo za druge osebe javnega prava, ki lahko
same določijo znesek, do katerega se izvršba ne začne. Skupaj z davčno izvršbo
začnejo teči tudi zamudne obresti (Jerovšek et al., 2008, str. 363).

5.1.2 Izvršba na podlagi izvršilnega naslova
Vlogo za izvršbo se lahko vloţi, ko je odločba, ki je lahko izvršilni naslov,
pravnomočna, in ko je potekel rok za dolţnikovo izpolnitev obveznosti.
V skladu s sedaj veljavnim zakonom zadostuje, da upnik izvršilni naslov, na podlagi
katerega vlaga izvršbo, v predlogu označi in navede, ali je bilo potrdilo o izvršljivosti
izdano (Lajevec, Tratar, 2008, str. 21).
V izvršilnem naslovu mora biti navedeno, kdo je dolţnik, upnik, kolikšen je čas
izpolnitve, predmet, vrsta in obseg obveznosti. Upnik lahko terja le tisto, kar mu po
izvršilnem naslovu pripada. Sodišču ni potrebno preverjati, ali izvršilni naslov, ki ga
navaja upnik, dejansko obstaja, in, ali upnik terja tisto, kar mu pripada. S tem naj bi
se skrajšal postopek, sklep o izvršbi bi bil hitreje izdan. V primeru, da upnik terja več,
kot mu dejansko gre, sledijo sankcije, poleg tega pa tudi nosi stroške, ki jih povzroči
z navajanjem neresničnih podatkov.

5.1.3 Seznam premoţenja
Davčni organ sme zaradi izvedbe davčne izvršbe zahtevati, da dolţnik predloţi
seznam svojega premoţenja skupaj z dokazili o pravicah na tem premoţenju.
Dolţnik mora navesti:
1. celotno premoţenje,
2. vsa odplačana razpolaganja, s katerimi je dolţnik v letu ali po letu, v katerem
je nastala obveznost plačila davka, z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s
svojim premoţenjem v korist tretjih oseb,
3. vsa neodplačna razpolaganja razen običajnih priloţnostnih daril, nagradnih
daril, če so sorazmerna premoţenjskim moţnostim dolţnika (ZDavP-2, 147.
člen).
Dolţnik mora navesti razpolaganja s premoţenjem, izvršena v letu in po letu, v
katerem je davčna obveznost nastala. Starejših razpolaganj mu ni treba navesti
(Jerovšek et al., 2008, str. 361).
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Dolţnik mora podatke davčnemu organu predloţiti v roku, ki mu ga določi davčni
organ. Navesti mora resnične in popolne podatke, saj je v nasprotnem primeru
sankcioniran (denarna kazen).

5.2

SKLEP O IZVRŠBI

Davčna izvršba se začne z izdajo sklepa o izvršbi. Izda ga organ, ki je na prvi stopnji
izdal odločbo o odmeri davka ali sklep, s katerim je določena denarna obveznost.
Sklep o izvršbi mora postati izvršljiv, da se izvršba lahko začne.
Sklep o izvršbi izda vedno davčni organ, tudi v nedavčnih zadevah (Jerovšek, Kovač,
2007, str. 147).
Kadar je izvršilni naslov za obračun davka akt drugega organa, ki ga davčni organ
samo izterjuje, je za izdajo sklepa pristojen davčni organ, pri katerem je dolţnik
vpisan v davčni register (Jerovšek et al., 2008, str. 364).
Izrek sklepa o izvršbi mora vsebovati (ZDavP-2, 151. člen):
1. osebno ime in naslov oziroma firmo in sedeţ dolţnika;
2. davčno številko dolţnika;
3. izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost;
4. znesek davka in pripadajoče obresti;
5. sredstvo in predmet davčne izvršbe;
6. stroške davčne izvršbe;
7. osebno ime oziroma firmo in naslov oz. sedeţ delodajalca oz. izplačevalca
dohodkov, izvajalca plačilnega prometa v primeru, da so sredstva davčne
izvršbe denarna sredstva dolţnika in dolţnikovega dolţnika v primeru drugih
terjatev dolţnika.
V izreku se lahko določijo pogoji, ki so povezani z odločitvijo davka, odloči se o
stroških postopka ter o njihovem plačilu.
Sklep mora imeti obvezno tudi obrazloţitev in pouk o pravnem sredstvu, dolţnika
mora namreč podučiti o pravici do vloţitve ugovora ter rok, v okviru katerega je
ugovor moţen. V pouku mora biti obrazloţeno tudi, da mora dolţnik nova dejstva
utemeljiti oz. predloţiti dokaze, v nasprotnem primeru je ugovor neutemeljen.
Sklep o izvršbi vsebuje tudi izrek, da pritoţba ne zadrţi njene izvršitve.
Sklep o izvršbi, s katerim se dovoli izvršbo, se vroči upniku in dolţniku. Če se predlog
za izvršbo zavrne, se vroči le upniku. Sklep o izvršbi na denarno terjatev se vroči tudi
dolţnikovemu dolţniku, sklep o izvršbi na denarna sredstva na računu dolţnika pa
tudi organizaciji za plačilni promet, banki ali hranilnici (ZIZ, 45. člen).
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Sklep o izvršbi na premične stvari se vroči dolţniku ob prvem izvršilnem dejanju, če
ni v zakonu drugače določeno.
Zoper sklep o izvršbi sta dovoljeni dve pravni sredstvi; pritoţba dolţnika in ugovor
tretjega. Razlikujeta se po več elementih; pritoţba se vloţi v osmih dneh od vročitve
sklepa, ugovor vse do konca izvršbe, ugovor izvršbo tudi zadrţi (Jerovšek, Kovač,
2007, str. 151).
Več o pravnih sredstvih sem opisala v nadaljevanju diplomske naloge.

5.3

STROŠKI DAVČNE IZVRŠBE

Stroški davčne izvršbe so tisti, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka.
Dolţnik plača vse stroške davčne izvršbe. Če se kasneje izkaţe, da je bila davčna
izvršba neutemeljena, bremenijo stroški davčni organ, ki je sklep o izvršbi izdal. Če je
davčni zavezanec ţe poravnal stroške postopka, bo od davčnega organa zahteval, da
mu jih le-ta povrne. Če je izvršbo neupravičeno predlagal drug organ, nosi te stroške
predlagatelj izvršbe (ZDavP-2, 152. člen).
Posebej se zaračunavajo stroški v zvezi s potekom postopka (stroški za izvedbo
dokazov). Za izvršilni postopek so značilni še stroški, povezani z delom izvršiteljev, ki
so upravičeni zaračunati nagrado za delo in stroške za neposredna izvršilna dejanja
(Rijavec, 2003, str. 166).
Dolţnik mora upniku plačati stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški
poizvedb o dolţnikovem premoţenju oz. mu povrniti stroške postopka po uradni
dolţnosti. Upnik moram dolţniku oz. tretjemu na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki
mu jih je neutemeljeno povzročil (Rijavec, 2003, str. 167).
Za vse stroške, ki nastanejo v postopku davčne izvršbe, se uporablja enajsti del
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku6 (v nadaljevanju PZDavP-2).
Enajsti del PZDavP-2 govori o stroških v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma
prepuščenim blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ, ter
pogojih za prodajo oziroma ravnanje s tem blagom.
Ta del pravilnika določa višino in način obračunavanja stroškov v zvezi z davčno
izvršbo ter prevozom, hrambo in cenitvijo blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na
podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona, oz. blaga, ki je bilo prepuščeno
davčnemu organu v prosto razpolaganje ter blaga, ki ga po zakonskem pooblastilu
prodaja davčni organ (65. člen PZDavP-2).

6

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. list RS št. 141/06).
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66. člen PZDavP-2 določa stroške za izdajo sklepa. Stroški za izdajo sklepa o izvršbi
na dolţnikove denarne prejemke in na denarna sredstva pri bankah znašajo 20,86
eurov. Ravno toliko znašajo tudi stroški za sklep o izvršbi na dolţnikove
materializirane in nematerializirane vrednostne papirje. Za sklep o izvršbi na
dolţnikove premičnine znašajo stroški 62,59 eurov.
Za vsako pot pooblaščene osebe davčnega organa v zvezi s postopkom davčne
izvršbe se dolţniku obračunajo stroški v višini 31,30 eurov.
Stroški prevoza se določajo glede na to ali je prevoz opravil davčni organ ali pa kdo
drug. Če je prevoz opravil davčni organ, znašajo stroški prevoza zarubljenega blaga
83 centov za vsak prevoţen kilometer in se obračunajo glede na prevoţene kilometre
od kraja prevzema do kraja hrambe blaga. Če pa prevoza ne opravi davčni organ, se
stroški obračunajo po dejanskih stroških. Med prevozne stroške spadajo tudi
morebitni stroški, ki so nastali z natovarjanjem in raztovarjanjem blaga (Jerovšek et
al., 2008, str. 367).
Obračun stroškov hrambe je odvisen od tega, ali je blago v hrambi pri davčnem
organu ali ne. Če je blago v hrambi pri davčnem organu, znašajo stroški hrambe 62
centom za vsakih začetih 100 kg teţe blaga za vsak dan. Če se blago ne hrani pri
davčnem organu, se stroški obračunajo po dejanskih stroških.
V primeru, da blago ostane v hrambi dolţnika, se stroški hrambe ne obračunajo. Če
ima organ stroške zaradi nujnih ukrepov za ohranjanje blaga, se le-ti obračunajo po
dejanskih stroških, ki jih je organ imel.
Stroški javne draţbe se obračunavajo v višini 5 % od doseţene kupnine oz. najmanj
83,46 eurov, obračunajo se tudi, ko javna draţba ni uspela. Stroški prodaje z
zbiranjem ponudb znašajo 5 % doseţene kupnine ali najmanj 41,73 eurov, če
prodaja ne uspe. Stroški prodaje z neposredno pogodbo se obračunajo v višini 1 %
od doseţene kupnine. Stroški prodaje po komisijski pogodbi ter stroški prodaje
zarubljenih vrednostnih papirjev pa se obračunajo po dejanskih stroških (71. člen
PZDavP-2).
Stroški davčne izvršbe se obračunajo v sklepu o izvršbi. Če po končanem postopku
davčne izvršbe nastane razlika v višini med obračunom in dejansko nastalimi stroški,
se razlika vrne na podlagi posebnega sklepa davčnega organa, vendar pa po ZUP-u
le, če se je v prvem sklepu o izvršbi zapisala rezervacijska klavzula ali če so ti
poznejši stroški nastali zaradi protipravnega ravnanja udeleţenca v postopku ali se
le-teh ni dalo predvideti (Jerovšek et al., 2008, str. 368).
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5.4

PRAVNA SREDSTVA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI

Zakon ureja dve sredstvi zoper sklep o izvršbi – pritoţbo in ugovor. Pritoţbo lahko
vloţi dolţnik, tretje osebe, ki menijo, da je bila z izvršbo prizadeta kakšna njihova
pravica pa lahko vloţijo pritoţbo ali ugovor.

5.4.1 Pritoţba dolţnika
Pritoţba je redno, enostransko in devolutivno pravno sredstvo. Devolutivno pravno
sredstvo je, ker o njej odloča organ druge stopnje. Zoper sklep, s katerim se začne
davčna izvršba, je dovoljena pritoţba v osmih dneh od vročitve. S pritoţbo zoper
sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova (Jerovšek et al., 2008, str.
374).
Kljub načelni nesuspenzivnosti pritoţbe je zaradi pravne varnosti in racionalnosti tako
na strani zavezanca kot davčnega organa določeno, da se lahko odredi odlog izvršbe,
torej določi suspenzivni učinek pritoţbe do odločitve drugostopenjskega organa. O
odloku izvršbe po prejemu pritoţbe odloča davčni organ po uradni dolţnosti, pri
čemer lahko odlog predlaga tudi pritoţnik, vendar pa organ na predlog ni vezan.
Merilo določitve je ocena davčnega organa, da bo morda pritoţnik s pritoţbo uspel
(Jerovšek, Kovač, 2007, str. 135).
Organ druge stopnje lahko sprejme naslednje odločitve: pritoţbo zavrţe, zavrne ali ji
ugodi in v slednjem primeru prvostopenjsko odločbo spremeni, ugotovi za nično
oziroma odpravi in sam reši zadevo ali jo vrne v ponovno odločanje (Jerovšek, Kovač,
2007, str. 133).
Davčni organ lahko o zadrţanju izvršbe zaradi vloţene pritoţbe določi po uradni
dolţnosti. Sklep je dolţan izdati le v primeru, če se odloči, da bo zadrţal izvršbo. Če
davčni organ ne oceni, da bi bilo pritoţbi mogoče ugoditi, sklepa o tem ni potrebno
izdati. Če dolţnik sam vloţi zahtevo za zadrţanje izvršbe, pa mora davčni organ
odločiti tudi, če vlogi ne ugodi (Jerovšek et al., 2008, str. 374).
Če je dolţnik pritoţbo vloţil prepozno ali pa jo je vloţila neupravičena oseba, jo
davčni organ s sklepom zavrţe brez da bi ugotavljal, ali je pritoţba utemeljena. Zoper
tak sklep ima dolţnik pravico do pritoţbe v roku osmih dni od dneva vročitve.
Če so formalni pogoji za pritoţbo utemeljeni (to so dovoljenost, pravočasnost,
upravičena oseba), se izda nov, nadomestni sklep. Če pa organ pritoţbi ne more
ugoditi, jo pošlje drugostopenjskemu organu, to je Ministrstvu za finance.
Pritoţbo se lahko vloţi zaradi bistvene kršitve postopka, zmotne uporabe
materialnega prava in zaradi nepravilne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.
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Pritoţba ni dovoljena proti sklepu o napotitvi na pravdo, o novi cenitvi ter o
prepovedi dolţnikovemu dolţniku, da bi poravnal terjatev dolţniku (Jerovšek et al.,
2008 , str. 374).
Pritoţba mora vsebovati vse sestavine kot vsaka vloga, še posebej pa navedbo
sklepa, zoper katerega se pritoţuje (organ, ki je sklep izdal, številka in datum),
izjavo, da se sklep izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritoţbene razloge in
podpis dolţnika.
V praksi so v davčni izvršbi najpogostejši pritoţbeni razlogi izpodbijanje vročitev,
izvršljivost, čezmerna sredstva in predmeti izvršbe, da obveznosti ni več ali da
navedena oseba v sklepu ni več dolţnik (Jerovšek et al., 2008, str. 374).

5.4.2 Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi
Ugovor tretjega je pravno sredstvo, ki ga lahko ves čas izvršilnega postopka vloţi
proti sklepu o izvršbi tisti, ki trdi, da ima glede predmeta izvršbe pravico, ki izključuje
izvršbo. Največkrat je to lastninska pravica tretjega (Jerovšek et al., 2008, str. 376).
Včasih je zadostovalo, da je tretji svojo pravico le zatrjeval, zaradi pogostih zlorab pa
mora tretji sedaj verjetno izkazati svojo pravico. Če ugovor tretjega ni obrazloţen, se
šteje za neutemeljenega (Lajevec, Tratar, 2008, str. 152).
Do tega lahko pride, če je bila zarubljena stvar, ki jo je imel dolţnik samo v najemu,
zakupu, hrambi. Razlog za ugovor je podan tudi, če se za terjatev enega od zakoncev
seţe na stvari, ki spadajo v njuno skupno premoţenje.
Tretji je tisti, ki ni dolţan trpeti posega v njegovo premoţenje. Toţba, ki jo bo vloţil
tretji, se bo glasila na nedopustnost posega na njegove stvari (pravice) v izvršilni
zadevi davčnega dolţnika. Poseg v pravico tretjega je tudi storjen, če je med njim in
davčnim dolţnikom glede stvari dogovorjen lastninski pridrţek do celotnega plačila
kupnine, pa ta še ni bila plačana. Prav tako bo tretji ugovarjal, če bo vzeta v izvršbo
stvar, na kateri ima on zastavno pravico (Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 472).
Pravice, ki jih uveljavlja tretji, so lahko po svoji naravi stvarnopravne in druge
absolutne ter obligacijske pravice. Tretji tako dokazuje, da ima na predmetu izvršbe
lastninsko pravico, kar je tudi glede na prakso najpogostejši ugovor.
Tretji lahko vloţi ugovor do konca davčne izvršbe, pri čemer pa ugovor v primerjavi s
pritoţbo kot pravnim sredstvom dolţnika zadrţi nadaljnji postopek davčne izvršbe do
odločitve o ugovoru. O ugovoru odloča organ, ki je izdal sklep o izvršbi in sicer s
sklepom, zoper katerega pritoţba ni dovoljena (Jerovšek et al., 2008, str. 375).
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6

POSEBNI INSTITUTI V DAVČNI IZVRŠBI

6.1

POROŠTVO

Poroštvo pomeni obveznost poravnati dolg koga drugega, če bi ga ta sam ne
poravnal. Če davka ni moţno izterjati od dolţnika – fizične osebe (ni izterljivo niti iz
dolţnikovega premoţenja), lahko davčni urad dolg iztirja iz premoţenja oţjih
druţinskih članov, ki so to premoţenje dobili od dolţnika v letu, v katerem je nastala
ta obveznost, ali če so ga kupili od dolţnika po niţji ceni od trţne. Izterjava lahko
sega le do vrednosti tako pridobljenega premoţenja, lahko pa posega na katerokoli
premoţenje oţjega druţinskega člana (ZDavP-2, 148. člen).
Za oţje druţinske člane se štejejo zakonec oziroma oseba, s katero ţivi dolţnik v
ţivljenjski skupnosti, oseba, s katero ţivi dolţnik v registrirani istospolni partnerski
skupnosti, otroci oz. posvojenci ter vnuki in starši oz. posvojitelji dolţnika (Jerovšek
et al., 2008, st. 362).
Če dolţnik odtuji svoje premoţenje z namenom, da ne bi prišlo do davčne izvršbe,
lahko davčni organ, če presodi da je potrebno oz. smiselno, izpodbija tak posel.
Obveznost poroka zastara z zastaranjem obveznosti dolţnika.

6.2 ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO PLAČILO DAVČNEGA
DOLGA
Davčni zavezanec se takojšnjemu plačilu davka ali izvršbi izogne na zakonit način
tako, da prosi, davčni organ pa lahko dovoli:
1. odpis ali delni odpis ali
2. odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma
3. dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev
(Jerovšek, Kovač, 2007, str. 101).
Davčni organ lahko dovoli odpis, delni odpis in odlog plačila davka, če bi plačilo
davka ogrozilo preţivljanje davčnega zavezanca in njegovih druţinskih članov.
Določbe tega zakona se lahko uporabljajo samo za fizične osebe, saj pri pravnih
osebah ni moţno ugotavljati ogroţenosti preţivljanja davčnega zavezanca.
O vlogi se odloča po prostem preudarku, kar pomeni, da davčni organ presodi, v
skladu z namenom in obsegom pooblastila, ali je s plačilom davka res ogroţeno
preţivljanje zavezanca (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 101).
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Določbe 101. člena ZDavP-2 se ne uporabljajo za samostojne podjetnike
posameznike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, za samostojne poklice, ki opravljajo
poklicno dejavnost, za vrhunske športnike in vrhunske šahiste – člane telesno
kulturnih organizacij v RS, kmete – nosilce kmečkega gospodarstva, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, člane kmečkega gospodarstva za
naslednje davke: davki in prispevki od dohodka iz kmetijstva, prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodka iz kmetijstva, davki in drugi
prispevki od dohodka iz dejavnosti, prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od dohodka iz dejavnosti, davki in prispevki od zaposlenih pri zasebnikih,
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zaposlenih pri zasebnikih, ter
davek na dodano vrednost, če se nanaša na opravljanje dejavnosti (Navodilo za
odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo davčnega dolga, str. 4).
Po prenehanju opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika je
moţno tudi tem osebam odpisati, delno odpisati ali odloţiti plačilo davka, če seveda
ne gre za akontacije davka. Šesti odstavek 101. člena ZDavP-2 določa, da je mogoče
tudi odpisati, delno odpisati ali odloţiti plačilo obveznosti samostojnih podjetnikov
posameznikov, ki še vedno opravljajo dejavnost, če obveznosti niso povezane z
opravljanjem dejavnosti, odpisati pa tudi ni moţno prispevkov za zdravstveno
zavarovanje.
Davčnemu zavezancu se lahko dovoli odpisati, delno odpisati, odloţiti ali dovoliti
obročno plačilo vseh davkov, razen akontacij davka, prispevkov za zdravstveno
zavarovanje in obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo (npr.
članarina Gospodarski zbornici, Obrtni zbornici, tuje denarne kazni, sodne takse …).
Primer:
Fizična oseba poda vlogo za odpis celotnega davčnega dolga. Davčni organ mora
najprej ugotoviti, katere obveznosti sestavljajo celotni davčni dolg te fizične osebe. V
kolikor gre le za akontacije davka, lahko organ vlogo s sklepom zavrţe. Če pa celoten
davčni dolg sestavljajo npr. akontacije davka ter prispevki na pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, davčni organ izda odločbo, s katero vlogo zavrne v delu, ki se
nanaša na akontacije davka, v delu, ki se nanaša na prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje pa o vlogi vsebinsko odloči ter jo glede na izpolnjevanje
zakonskih pogojev zavrne ali ji ugodi. (Navodilo za odpis, delni odpis, odlog in
obročno plačilo davčnega dolga, str. 7).
Davčni organ mora pri zavezancu ugotoviti višino dohodkov davčnega zavezanca in
njegovih druţinskih članov za obdobje šestih mesecev pred vloţitvijo vloge ter višino
prihrankov in premoţenjskega stanja davčnega zavezanca in njegovih druţinskih
članov. Upošteva se lahko tudi zdravstveno stanje in socialne razmere.
Davčni organ si potrdila in dokazila pridobi sam po uradni dolţnosti, razen plačilnih
list ter dokazila o prejemkih, kjer ne obstajajo uradne evidence. Da se ugotovijo
prihodki, je potrebno pridobiti izpisek o prometu in stanju na transakcijskem računu
zavezanca, odločbe Zavoda RS za zaposlovanje, Centra za socialno delo, Zavoda za
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pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačilne liste ter izjave in potrdila o drugih
prihodkih.
Vlogo lahko davčni zavezanec vloţi kadarkoli, saj v ZDavP-2 rok ni predpisan. Ni pa
moţno vloţiti vloge, če je pravica do izterjave zastarala oz. če obveznosti še niso
zapadle v plačilo. Ko je vloga popolna (ko so priloţena vsa potrebna dokazila), mora
davčni organ odločiti o vlogi v roku 30 dni od dneva prejema popolne vloge.
Pogoj za odpis davčnega dolga je 205,57 EUR neto mesečnega dohodka na člana
skupnega gospodinjstva, za delni odpis 313,10 EUR neto mesečnega dohodka in za
odlog oz. obročno odplačilo davčnega dolga je 414,14 EUR neto mesečnega dohodka
na člana skupnega gospodinjstva (Navodilo za odpis, delni odpis, odlog in obročno
plačilo davčnega dolga, str. 21).
104. člen ZDavP-2 določa, da se za čas, ko se davčnemu zavezancu dovoli odloţiti
plačilo davka oz. obročno plačilo davka, za odloţeni znesek oz. neplačane davke
zaračunajo zamudne obrestni meri po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost
enega leta, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oz. obročnem plačilu
davka.
Zakon o uvedbi eura7 (v nadaljevanju ZUE) določa, da medbančno obrestno mero
Slovenije (SITIBOR) nadomesti evropska medbančna obrestna mera EURIBOR.
V primeru dovolitve odloga oz. obročnega plačila davka je potrebno ţe v izreku
odločbe navesti znesek euribor ob znesku vsakega obroka, saj zapade plačilo na isti
dan kot posamezni obrok. Euribor se pripisuje glavnici, od neplačanega euribora pa
se obračunajo zamudne obresti.
Odločitev mora biti obrazloţena, zakaj je organ tako odločil ter kako je uporabil
namen in obseg prostega preudarka (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 104).
Bistveno je, da davčni organ poskuša doseči poplačilo vsaj dela davčnega dolga.
Davčni organ lahko tudi pravnim osebam dovoli odlog plačila davka, če bi jim plačilo
dolga povzročilo hujšo gospodarsko škodo. Odlog se lahko dovoli za čas do dveh let
oziroma plačilo davka je moţno v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24
mesecev.
Merila za ugotavljanje hujše gospodarske škode so:
davčni zavezanec je plačilno nezmoţen ali je izgubil sposobnost pridobivanja
prihodkov;
plačilna nezmoţnost je nastala iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni
mogel vplivati;
davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda;
7

Zakon o uvedbi eura, Ur. list RS št. 114/06.
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odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka bi omogočilo
preprečitve hujše gospodarske škode (Jerovšek et al., 2008, str. 269).
Postopek se začne na zahtevo stranke, zato mora zavezanec predloţiti vsa dokazila,
iz katerih so razvidne okoliščine za nastanek hujše gospodarske škode. Davčni organ
mora o zahtevku odločiti v 30 dneh od dneva, ko je prejel popolno vlogo. O roku
oziroma številu in višini obrokov ter o rokih za plačilo mesečnih obrokov odloči davčni
organ glede na višino davčne obveznosti in finančno situacijo zavezanca (Jerovšek et
al., 2008, str. 269).
Odlog in obročno plačevanje davka ne veljata za akontacije davka ali davčni
odtegljaj, če ni z zakonom to izrecno dovoljeno (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 104).
6.3

POSEBNI PRIMERI ODLOGA IN OBROČNEGA PLAČEVANJA DAVKA

Kljub neizpolnjevanju pogojev, ki jih določa 101. člen ZDavP-2, se lahko dovoli plačilo
davka v največ 12-mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev, če dolţnik
predloţi ustrezen instrument zavarovanja ali če dovoli vknjiţbo zastavne pravice v
ustrezen register. Ravno tako se lahko fizični osebi, ki ne more plačati davka v
enkratnem znesku in ne more zagotoviti zavarovanja dovoli plačilo v največ treh
mesečnih obrokih.
Vendar pa na podlagi 103. člena ZDavP-2 ni mogoče odpisati ali delno odpisati
davčnega dolga, moţno je le dovoliti odlog ali obročno plačilo obveznosti.
Odloţi se lahko plačilo vseh davčnih obveznosti, razen davka na dodano vrednost,
obračunanega v davčnem obračunu, akontacij davka, davčnih odtegljajev, prispevkov
za zdravstveno zavarovanje in obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo
davčno izvršbo.
Ustrezni instrumenti zavarovanja so:
bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot
garanta prizna davčni organ,
garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta
prizna davčni organ,
avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni
organ,
gotovinski polog,
drugi instrumenti zavarovanja, če na enakovreden način zagotavljajo
izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti (Navodilo za odpis, delni odpis,
odlog in obročno plačilo davka, str. 30).
Avalirana menica je tista, ki nosi podpis poroka ali avalista, to je osebe, ki je napisala
na menico poroštveno klavzulo. Je posebne vrste jamstvo na menici, s
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katerim oseba s svojim podpisom na menici jamči, da bo menični dolţnik, za
katerega jamči, plačal menico.
Pri odlogu za največ 12 mesecev oz. pri obročnem plačilu v največ 12 obrokih gre za
hiter postopek, saj davčnemu organu ni potrebno ugotavljati dejanskega stanja
davčnega zavezanca in tudi ne razlogov za podajo vloge. Preveri le, če so izpolnjeni
formalni pogoji in če je priloţeno zavarovanje oz. dovoljenje za vknjiţbo zastavne
pravice. Tudi pri obročnem plačilu na 3 mesečne obroke gre za hiter postopek, saj
zavezanec le poda izjavo, da ni zmoţen plačati davka v enkratnem znesku in da ne
more zagotoviti zavarovanja, za svoje navedbe pa ni dolţan predloţiti nobenih dokazil
(Navodilo za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo davka, str. 31).
Če bi davčnemu zavezancu plačilo davčnega dolga povzročilo hujšo gospodarsko
škodo, lahko davčni organ dovoli odlog plačila za čas dveh let oz. dovoli plačilo davka
v največ 24 mesečnih obrokih.
Merila za hujšo gospodarsko škodo so:
davčni zavezanec je plačilno nezmoţen ali je izgubil sposobnost pridobivanja
dohodkov;
plačilna nezmoţnost je nastala iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni
mogel vplivati;
davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda;
odlog plačila oz. obročno plačevanje bi mu omogočilo preprečitev hujše
gospodarske škode.
O roku za plačilo in višini obrokov ter rokih pa plačilo mesečnih obrokov odloči davčni
organ glede na višino obveznosti in finančno situacijo zavezanca (Jerovšek et al.,
2008, str. 269).

6.4

ZADRŢANJE DAVČNE IZVRŠBE

ZDavP-2 v 154. členu določa, da lahko davčni organ s sklepom zadrţi ţe začeti
postopek davčne izvršbe za čas, ko je dolţniku dovoljen odlog oz. obročno plačilo
davka in sicer za čas odloga oziroma obročnega plačevanja. Prav tako v primeru, ko
se dolţnik pritoţi na sklep o izvršbi, v primeru, da davčni organ oceni, da bi bilo
pritoţbi mogoče ugoditi.
Izvršbo se zadrţi tudi, če se izvršuje akt organa drţave prosilke, slovenski organ, ki
opravlja izvršbo, pa je obveščen, da se akt, ki dovoljuje izvršbo, izpodbija. Če dolţnik
po preteku roka za obročno plačevanje ali odlog svojih obveznosti ne poravna, se
izvršba nadaljuje (Jerovšek et al., 2008, str. 370).
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Bistvena novost v ZDavP-2 glede zadrţevanja davčne izvršbe je, da posamezna
dejanja, ki so bila izvršena pred zadrţanjem postopka, razen rubeţa na dolţnikove
denarne prejemke in na dolţnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah,
ostanejo v veljavi. Ravno tako ostanejo v veljavi tudi pridobljene pravice in rubeţi na
premičnem premoţenju.

6.5

USTAVITEV DAVČNE IZVRŠBE

Davčni organ po uradni dolţnosti ali na zahtevo dolţnika s sklepom v celoti ali delno
ustavi izvršbo če:
je davek plačan;
davčna izvršba ni dovoljena;
se davčna izvršba opravi proti nekomu, ki ni dolţnik ali porok ali garant;
predlagatelj umakne zahtevo za izvršbo;
je pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov;
je pravica do davčne izvršbe zastarala;
davek, ki se izterjuje, ugasne na drug način (ZDavP-2, 155. člen).
Davčni organ s sklepom ustavi ali delno ustavi davčno izvršbo, če je davek plačan. Če
dolţnik v času izvršbe izpolni obveznost, se izvršba ustavi in odpravijo se posledice in
dejanja, ki so bila opravljena po izpolnitvi obveznosti. Če je plačilo dolga neposredna
posledica izvršbe, davčnemu organu ni potrebno izdati sklepa.
Davčna izvršba se ustavi tudi, če ni bila dovoljena ali pa je bila opravljena proti
nekomu, ki ni davčni dolţnik ali porok ali garant. Vsa opravljena dejanja izvršbe pa je
potrebno odpraviti.
Sklep o ustavitvi davčni organ izda po uradni dolţnosti ali na zahtevo dolţnika. V
primeru, da se odločba odpravi, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so zaradi nje
nastale. Če je bila na podlagi odločbe opravljena izvršba, odločba pa kasneje
odpravljena ali spremenjena, ima dolţnik pravico zahtevati, da se mu vrne, kar mu je
bilo vzeto oz. da se vrne v stanje, ki izhaja iz nove odločbe. Stanje, kakršno je bilo
pred izdajo odločbe, se vzpostavi tudi, če je bila odločba v pritoţbenem postopku ali
drugem sodnem postopku ali z izrednimi pravnimi sredstvi odpravljena oz.
spremenjena.
Davčni organ mora ustaviti davčno izvršbo tudi v primeru zastaranja pravice do
izvršbe. Davčni organ mora po uradni dolţnosti med postopkom paziti na zastaranje
pravice do izterjave (Jerovšek et al., 2008, str. 372).

30

6.6

ZASTARANJE

Zastarati je v SSKJ (Slovar slovenskega knjiţnega jezika) opredeljeno kot: po preteku
z zakonom določenega časa izgubiti moţnost uveljavljanja; prenehati obstajati. To
velja tako za odmero in izterjavo davka kot tudi za dolţnost vrniti davek.
Pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko je bilo potrebno davek
obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati (ZDavP-2, 125. člen).
Zastaranje tako davčnemu organu kakor tudi zavezancu za davek po poteku
določenega časa onemogoči procesno dejanje – davčnemu zavezancu onemogoči
vračilo neupravičeno plačanega davka, davčnemu organu pa onemogoči, da bi po
pretečenem času opravil davčno odmero in izterjavo ţe odmerjenega dolga.
Institut zastaranja prisili davčni organ, da čim prej uveljavi pravico do izterjave dolga.
Pravica relativno zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilo potrebno plačati. Pri
naknadno ugotovljeni obveznosti v davčnem nadzoru začne relativni rok teči , ko
predmetna odločba zapade v plačilo – po nastopu njene izvršljivost.
V primeru vračila plačila dolga zavezancu za davek, ki ga zavezanec ni bil dolţan
plačati, pravica do vračila zastara v roku petih let od dne, ko je zavezanec davek
plačal oz. od pridobitve pravnega naslova (sodba), s katero je bilo ugotovljeno, da
davčni organ ni dolţan plačati (Jerovšek et al., 2008, str. 299).
Zastaranje pravice do odmere davka lahko pretrga vsako uradno dejanje davčnega
organa, ki je povezano z davčno izvršbo, o katerem je bil dolţnik obveščen. Ţe
doseţeno zastaranje se pretrga in subjektivno zastaranje začne teči znova.
Najpogostejše dejanje davčnega organa je obvestilo dolţniku, da dolguje določen
denarni znesek, ter poziv, naj ga plača. V primeru vračila plačanega davka pretrga
tek zastaranja vsakršno dejanje zavezanca za davek proti davčnemu organu, da bi
dosegel vračilo davka, ter tudi vsako uradno dejanje davčnega organa v tej smeri
(Jerovšek et al., 2008, str. 299).
Davčni dolg absolutno zastara v desetih letih od dneva, ko je začelo subjektivno
zastaranje prvič teči. Pravica do vračila davka ugasne vedno po desetih letih od
dneva, ko bi davek moral biti vrnjen. Edina izjema je, ko zavezancu za davek s sodno
odločbo uspe pridobiti naslov za povračilo davka. Takrat se absolutni zastaralni rok
podaljša za čas od vloţitve toţbe od pravnomočnosti sodne odločbe.
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7

SREDSTVA IN NAČINI DAVČNE IZVRŠBE

7.1

DAVČNA IZVRŠBA NA DENARNE PREJEMKE DOLŢNIKA

Postopek davčne izvršbe na denarne prejemke dolţnika se uporablja predvsem za
fizične osebe, ki imajo dolg, najpogosteje iz dohodnine in nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Ta način tudi najbolj upošteva načelo ekonomičnosti.
ZDavP-2 v 159. členu določa denarne prejemke, ki so iz davčne izvršbe izvzeti (ţe
obravnavno v poglavju 4.2 Kaj je izvzeto iz davčne izvršbe). V tem členu je varovano
predvsem načelo socialne drţave in varovanje eksistence dolţnika. Upoštevan je
socialni vidik, saj gre za tiste denarne prejemke, ki jih dolţnik potrebuje za
zadovoljevanje svojih ţivljenjskih potreb (Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 474).
Sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke vroči davčni organ dolţniku in
delodajalcu oz. izplačevalcu prejemkov (ZDavP-2, 380. člen).
Podatke o zaposlitvi davčni organ dobi iz davčnega registra, ki je enotna baza
podatkov vseh zavezancev za davek in je povezana z ostalimi uradnimi evidencami.
S sklepom o izvršbi se dolţniku zarubi del njegovega osebnega prejemka, ki ga mora
izplačevalec plačevati na predpisani račun davčnega urada, dokler dolg ni poplačan.
Gre za administrativni rubeţ.
Vendar pa je z davčno izvršbo mogoče seči največ do višine dveh tretjin, vendar
tako, da dolţniku ostane najmanj znesek v višini 70 % minimalne plače po zakonu, ki
ureja minimalno plačo (ZDavP-2, 160. člen).
V primeru, da se dolţniku poviša denarni prejemek, je izplačevalec dohodka to
povišanje dolţan upoštevati tudi pri izvrševanju sklepa (Jerovšek et al., 2008, str.
381).
Če dolţnik ne prejema več denarnih prejemkov pri delodajalcu oz. izplačevalcu,
kateremu je bil vročen sklep o izvršbi, mora delodajalec oz. izplačevalec o tem takoj
obvestiti davčni organ (ZDavP-2, 163. člen).
Delodajalec oz. izplačevalec je dolţan obvestiti davčni urad, če dolţnik pri njem ne
prejema več denarnih prejemkov, ter mu sklep o izvršbi vrniti. Če davčni organ
ugotovi, da dolţnik prejema denarne prejemke pri drugemu delodajalcu, izda nov
sklep o izvršbi in ga vroči dolţniku ter novemu delodajalcu oz. izplačevalcu. Če davčni
organ ugotovi, da dolţnik ni zaposlen in ne prejema denarnih prejemkov, se
posluţuje drugih sredstev izvršbe (Jerovšek et al., 2008, str. 381).
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Delodajalec oz. izplačevalec dohodka lahko vloţi ugovor na prejet sklep o izvršbi z
razlogom, da dolţnik pri njemu ne prejema (več) denarnih prejemkov. Rok za
vloţitev takega ugovora je 8 dni od vročitve sklepa. V tem primeru davčni organ vroči
sklep o izvršbi novemu delodajalcu, če mu je le ta znan (Jerovšek et al., 2008, str.
382).
Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugovor organu druge
stopnje in zadrţi postopek davčne izvršbe do rešitve ugovora (ZDavP-2, 162. člen).
Če pa je ugovor delodajalca utemeljen in dolţnik ne prejema več dohodkov pri njem,
se izvršba pri tem delodajalcu na podlagi sklepa ne vodi več.
Če delodajalec oz. izplačevalec ne izplačuje denarnih prejemkov dolţnika in tudi ne
vloţi ugovora, v roku, ki je predpisan, davčni organ dolg iztirja od njega. Davčni
organ izda odločbo, s katero naloţi delodajalcu, da v 15 dneh plača celoten znesek
davka, ki bi ga moral po sklepu o izvršbi odtegniti do izdaje te odločbe. Zoper to
odločbo se delodajalec lahko pritoţi v roku 8 dni od vročitve odločbe, vendar pa
pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe (ZDavP-2, 165. člen).
Potem, ko je davčni dolg izplačan od tretjedolţnikov (delodajalca), terjatev davčne
uprave proti davčnemu dolţniku ugasne. Zakon ne razrešuje vprašanja, ali
tretjedolţnik lahko uveljavlja terjatev za plačani znesek proti davčnemu dolţniku,
čemur pa Tratar in Puc pritrjujeta, saj je bil plačan tuj dolg (Tratar, Kuhar Puc, 2005,
str. 480).
Delodajalcu oz. izplačevalcu se lahko naloţi le tisti znesek davka, ki bi ga moral na
podlagi sklepa o izvršbi odtegniti do izdaje odločbe (Jerovšek et al., 2008, str. 383).
Delodajalec mora sam pri odtegnitvi izplačila dolţniku upoštevati vrstni red terjatev.

7.2 DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŢNIKOVA DENARNA SREDSTVA PRI
BANKAH OZIROMA HRANILNICAH
Sklep o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolţnik pri bankah ali hranilnicah, vroči
davčni organ dolţniku ter bankam oziroma hranilnicam, pri katerih ima dolţnik
denarna sredstva (ZDavP-2, 166. člen).
Banke sklepe izvršujejo, ne da bi presojale pravilnost oziroma dopustnost izvršbe. V
primerih, ko banka v vlogi izvrševalca sklepov le-te izvršuje, je zanjo relevantno samo
to, kar odloči oziroma določi izdajatelj sklepa. V primeru nejasnosti banka zaprosi za
dodatna pojasnila, v tem času pa dolţnik ne sme razpolagati s sredstvi na svojem
računu v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi.
Banka lahko zoper sklep o izvršbi ugovarja v osmih dneh od vročitve pri davčnem
organu, ki je sklep izdal. Banka ali hranilnica lahko ugovarja, da dolţnik pri njen nima
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odprtega računa. Če organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, ga odstopi organu druge
stopnje in zadrţi začetek izvršbe (ZDavP-2, 169. člen).
V primeru utemeljenega ugovora, ko dolţnik nima odprtega računa pri banki ali
hranilnici, se izvršba na podlagi sklepa ne vodi več (Jerovšek et al., 2008, str. 387).
Vrstni red poravnave obveznosti iz sklepa o izvršbi:
nadomestilo za bančne stroške v zvezi z izvršitvijo sklepa,
sredstva v višini obveznosti iz davčnega sklepa tako, da se najprej poplačajo:
o stroški postopka pobiranja davka,
o obresti,
o davek,
o denarne kazni in globe,
sredstva v višini obveznosti iz sodnega sklepa tako, da se najprej poplačajo:
o obresti od stroškov izvršilnega postopka,
o stroški izvršilnega postopka,
o obresti,
o glavnica.
Drugačen vrstni red je moţen samo, če je v sklepu o izvršbi to izrecno navedeno
(Navodilo izvršbe 2008, str. 6).
Drugi odstavek 166. člena ZDavP-2 določa izvzetje oziroma omejitev izvršbe na
dolţnikova denarna sredstva. Izvzetja oziroma omejitve veljajo le za prejemke,
nakazane za tekoči mesec, ne pa za morebitne prihranke iz preteklih mesecev.
Prihranki, ki jih ima dolţnik na računu še iz prejšnjih mesecev, so v celoti predmet
izvršbe in omejitve ter izvzetje zanje ne veljajo. Omejitve pa veljajo le za fizične
osebe, saj je namen teh določb zagotoviti socialno varnost posameznikom. Omejitve
veljajo le za sredstva fizičnih oseb, tudi tistih, ki opravljajo dejavnost (Jerovšek et al.,
2008, str. 384).
Banka na podlagi sklepa o izvršbi blokira vsa dolţnikova sredstva, ki se nahajajo pri
njej, tudi če je v sklepu izrecno naveden samo en transakcijski račun dolţnika ali če
sploh ni naveden.
Denarna sredstva dolţnika na transakcijskem računu, na katera je dovoljena izvršba,
obsegajo kritje na transakcijskem računu, zato mora banka blokirati in opraviti
poplačilo iz denarnih sredstev na računu vse do višine odobrene prekoračitve
(Navodilo izvršbe 2008, str. 5).
Ob prejemu sklepa o izvršbi banka zarubi dolţnikova sredstva v višini obveznosti iz
sklepa in ta znesek prenese na predpisane račune. S tem se doseţe, da dolţniku
prenehajo teči zamudne obresti.
Če upnik oz. davčni organ ugotovi, da ima dolţnik več računov pri različnih bankah in
je izvršba dovoljena na vsa denarna sredstva, praviloma pošlje sklep o izvršbi vsem
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bankam in hranilnicam, dana pa mu je tudi moţnost, da sklepa o izvršbi ne posreduje
vsem bankam oz. hranilnicam, pri katerih ima dolţnik odprt račun, ampak le tistim,
pri katerih obstaja največja moţnost za poplačilo dolga. To je smiselno takrat, kadar
gre za majhen znesek dolga, dolţnika pa ima odprte račune pri velikemu številu bank
oz. hranilnic (Jerovšek et al., 2008, str. 385).
Banke oz. hranilnice morajo dolţnikova denarna sredstva zarubiti do višine
obveznosti iz sklepa o izvršbi in jih takoj prenesti na račun dolţnika pri banki, ki je v
sklepu prva navedena (primarna banka) ne glede na to, če je sklep pravnomočen ali
ne.
Ko primarna banka oz. hranilnica ugotovi, da sredstva zadoščajo za izvršitev sklepa,
o tem obvesti sekundarne banke (druge banke in hranilnice), da prenehajo z rubeţi
in prenosi na primarno banko in tudi davčni organ.
V primeru, da se za poplačilo sklepa o izvršbi ne porabijo vsa sredstva pri primarni
banki, ki so bila nakazana s strani sekundarnih bank (ustavitev izvršbe oziroma
celotno poplačilo obveznosti iz sklepa), ostanejo ta sredstva na računu pri primarni
banki (Navodilo izvršbe 2008, str. 6).
Če davčni zavezanec v času, ko se banki oz. hranilnici vroči sklep o izvršbi pri njej
nima denarnih sredstev ali pa jih ni dovolj za poplačilo dolga, banka oz. hranilnica o
tem obvesti davčni urad, vendar pa sklep obdrţi v svoji evidenci. Na njegovi podlagi
nato opravlja izplačila v primeru, da zavezanec prejme denarna sredstva na račun.
Če v enem letu po prejemu sklepa na dolţnikovih računih ni nobenega priliva
denarnih sredstev, banka oz. hranilnica vrne sklep davčnemu organu, ki je sklep izdal
(ZDavP-2, 168. člen).
O tem banka obvesti tudi dolţnika. Banka prav tako z dopisom vrne sklep izdajatelju,
če se račun dolţnika zapre, dolţnik pa pri banki nima denarnih sredstev.
S sklepom o izvršbi na ta denarna sredstva je naloţeno banki ali hranilnici, naj blokira
dolţnikova denarna sredstva v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi. Davčni organ
mora banki sporočiti v predlogu tudi številko dolţnikovega računa in svojega računa
(Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 483).
Banka oz. hranilnica lahko vloţi ugovor zoper sklep o izvršbi v osmih dneh. V ugovoru
navaja, da davčni dolţnik pri njem nima odprtega računa (Tratar, Kuhar Puc, 2005,
str. 483).
Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, ga odstopi organu druge stopnje in
zadrţi postopek izvršbe. Če pa ugotovi, da je ugovor utemeljen in da dolţnik pri banki
ali hranilnici resnično nima odprtega računa, se izvršba pri tej banki oz. hranilnici na
podlagi sklepa ne vodi več (Jerovšek et al., 2008, str. 387).
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Če banka oziroma hranilnica ne ravna po sklepu o izvršbi in tudi ne vloţi ugovora v
predpisanem roku, se davek izterja od nje. Davčni organ mora o tem izdati odločbo,
s katero se banki oz. hranilnici naloţi, da v 15 dneh na prepisane račune plača
dolgovani znesek (ZDavP-2, 170. člen).
Banka se na odločbo lahko pritoţi, vendar pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe
davčnega organa. Določbe zakona pa ne posegajo v pravico banke oz. hranilnice do
uveljavitve povračila oziroma vzpostavitve terjatve do dolţnika za znesek tako
plačanih obveznosti. Namen tega je sankcioniranje banke za neizvrševanje sklepa o
izvršbi in druge obveznosti.
Odločba, s katero se banki naloţi plačilo zneska, je nov in samostojen izvršilni naslov,
zavezanec za plačilo je banka in ne dolţnik. Banka mora zato sredstva izplačati iz
svojega računa in ne računa dolţnika (Jerovšek et al., 2008, str. 387).
V članku Nekateri vidiki davčne izvršbe pri nas in v Avstriji (2007) avtor mag. Tomaţ
Lešnik ugotavlja, da je bila v letu 2006, glede na način izvršbe, najbolj učinkovita
davčna izvršba na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, tako v odstotkih kakor
tudi v absolutnem smislu, saj plačila po sklepih na denarna sredstva nekajkrat
presegajo plačila na podlagi izvršbe iz premičnega premoţenja. Avstrija v nasprotnem
primeru nima uzakonjene davčne izvršbe iz dolţnikovih prejemkov ter denarnih
sredstev pri bankah in hranilnicah. Postopki izterjave so v Avstriji omejeni na rubeţ
premičnega premoţenja, rubeţ zemljiškoknjiţno nezavarovanih terjatev ter rubeţ
zahtevkov za izročitev premičnega premoţenja. Lešnik zaključuje, da imamo v
Sloveniji z vidika davčnega organa ugodno zastavljeno davčno izvršbo iz dolţnikovih
denarnih prejemkov ter denarnih sredstev pri bankah oziroma hranilnicah. Davčni
organ tako med drugim razpolaga s podatki o transakcijskih računih in zaposlitvah
dolţnikov, kar vsekakor olajša postopek t.i. administrativne izterjave (Lešnik, 2007,
str. 16).
V letu 2007 je v Sloveniji davčna uprava zahtevala uvedbo stečajnega postopka
zoper 162 dolţnikov, sodišče pa je zaključilo stečaje v devetih primerih.

7.3

DAVČNA IZVRŠBA NA DRUGE DENARNE TERJATVE DOLŢNIKA

Predmet izvršbe je dolţnikova terjatev, ki jo ima proti svojemu dolţniku. Prisilna
izvršba na denarne terjatve dolţnika se opravi tako, da se sklep vroči dolţniku in tudi
dolţnikovemu dolţniku. Dolţniku se zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolţnika do
višine dolgovanega davka. Dolţnikovemu dolţniku pa naloţi, da zarubljeni znesek
terjatve plača na prepisane račune namesto na dolţnikov račun (Tratar, Kuhar Puc,
2005, str. 485).
Zakon ne postavlja pogojev, kdo je lahko dolţnikov dolţnik, zato je to lahko tudi
drţava, kadar ima davčni dolţnik terjatev do drţave iz naslova preplačila davka
(Jerovšek et al., 2008, str. 388).
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Izvršba na denarno terjatev, ki jo ima dolţnik pri svojem dolţniku, se opravi z
rubeţem in prenosom terjatve na upnika. S sklepom o rubeţu denarne terjatve se
dolţnikovemu dolţniku prepove poravnati terjatev dolţniku. Rubeţ je opravljen z
dnem, ko je sklep o izvršbi vročen dolţnikovemu dolţniku. Rubeţ se lahko opravi le
to višine dolţnikovega dolga, ne v višini celotne terjatve, ki jo ima dolţnik.
Prepoved velja do konca izvršilnega postopka. Ima širši učinek od neveljavnosti
izpolnitve, ker dolţnikov dolţnik odgovarja tudi za škodo, ki bi jo upniku povzročil s
kršitvijo prepovedi (Rijavec, 2003, str. 286).
Dolţnikov dolţnik nima pravice do pritoţbe proti sklepu o rubeţu. Lahko pa uporabi
ugovor kot pravno sredstvo. Ugovor mora podati v osmih dneh od vročitve sklepa.
Ugovarja lahko, da:
mu dolţnik ni dolţan,
je dolg pogojen,
dolg še ni dospel v plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem letu od prejema
sklepa.
Za ugovor mora biti izpolnjen le eden od ugovornih razlogov. Najpogostejša razloga
sta, da dolţnik ni dolţan, ker je dolg ţe poravnal ali pa mu sploh ni bil dolţan. Ugovor
je potrebno utemeljiti s predloţitvijo listin, iz katerih izhaja, da dolg še ni in ne bo
dospel v plačilo v enem letu.
Če ugovor dolţnikovega dolţnika ni utemeljen, ga davčni organ odstopi organu druge
stopnje in zadrţi postopek izvršbe. Če pa je ugovor utemeljen, davčni organ izvršbe
na podlagi tega sklepa ne vodi več (Jerovšek et al., 2008, str. 390).
Če dolţnik ne ravna po sklepu o izvršbi in tudi ne vloţi ugovora v določenem roku,
lahko davčni organ dolg izterja od njega. Davčni organ o tem izda odločbo, na katero
se dolţnikov dolţnik lahko pritoţi v osmih dneh od vročitve odločbe, vendar pritoţba
ne zadrţi njene izvršitve. Naloţi se mu plačilo tistega zneska davka, ki bi ga moral
plačati na podlagi sklepa o izvršbi.

7.4

DAVČNA IZVRŠBA NA PREMIČNINE

Če se v postopku administrativne prisilne izterjave dolga izkaţe, da dolţnik nima
osebnih prejemkov, pri banki ali hranilnici nima odprtih računov oz. je znesek na njih
prenizek za poravnavo dolga in je rubeţ dolţnikovega dolţnika premajhen za pokritje
celotnega dolga, davčni organ pristopi k izterjavi iz premičnega premoţenja.
Če se premičnina ne nahaja na območju davčnega organa, ki je izdal sklep o izvršbi,
le-ta pošlje sklep o izvršbi davčnemu organu, na območju katerega se premičnina
nahaja, da izvrši rubeţ, cenitev in prodajo nepremičnine (ZDavP-2, 176. člen).
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Tu se uveljavlja načelo pomoči drugega davčnega organa. Zgornja določba
opredeljuje, da se, kadar je premičnina na območju drugega davčnega urada,
prenese pristojnost za opravljanje posameznih dejanj v postopku davčne izvršbe na
davčni urad, ki je pristojen za območje, kjer je premičnina. Bilo bi namreč zelo
neekonomično, če bi davčni izterjevalci, ki opravljajo davčno izvršbo na premičnine,
svoje delo opravljali zunaj območja davčnega urada (Jerovšek et al., 2008, str. 391).
Davčna izvršba na premičnine se opravlja v treh ločenih fazah. Najprej poteka rubeţ,
nato cenitev in na koncu še prodaja zarubljenih premičnin. Z rubeţem davčni organ
pridobi zastavno pravico na zarubljeni premičnini, praviloma pa se hkrati z rubeţem
opravi tudi cenitev zarubljene premičnine. Sledi še prodaja zarubljenih premičnin
(Jerovšek et al., 2008, str. 396).
Najprej se opravi popis in ocena predmetov, ki se zarubijo. Ocenjene predmete se
kasneje proda, z izkupičkom pa se poplača davčni dolg, stroške in morebitne
zamudne obresti. Vse te naloge opravi davčni organ (Tratar, Kuhar Puc, 2005, str.
490).
Ta dejanja opravlja davčni organ, po pooblačeni osebi davčnega organa – davčnem
izterjevalcu. Vendar pa zakon dopušča tudi moţnost, da v posameznih primerih
cenitev opravi tudi posebni cenilec, ne le izterjevalec (Jerovšek et al., 2008, str. 396).

7.4.1 Vročitev sklepa o izvršbi premičnin
Davčni organ mora sklep o izvršbi vročiti dolţniku na kraju samem. Hkrati ga tudi
pozove, da plača znesek, naveden v sklepu o izvršbi. Izterjevalec ne more od
dolţnika zahtevati še plačila morebitnih stroškov, če le-ti niso zajeti v sklepu (npr. za
pot izterjevalca), dolţnik teh stroškov ni dolţan plačati in se izvršba za ta znesek ne
sme nadaljevati. Vendar pa sklep o davčni izvršbi na premičnine praviloma vsebuje
tudi izrek, da bo o stroških postopka izdan poseben sklep. Tako si davčni organ
pridrţi pravico, da te stroške dolţniku naloţi kasneje (Jerovšek et al., 2008, str. 397).
Vroča se po pravilih ZUP-a in 85. člena ZDavP-2 - z osebno vročitvijo. Namen tega je,
da dolţnik nima moţnosti, da se izogni izvršbi oz. da ne odtuji ali skrije premičnin, ki
bi bile predmet izvršbe.
Rubeţ se lahko opravi tudi, če dolţniku ni bilo mogoče vročiti sklepa o izvršbi zaradi
neopravičljivih razlogov na dolţnikovi strani. V tem primeru se sklep o izvršbi vroči
dolţniku po opravljenem rubeţu. Če dolţnik odkloni sprejem sklepa, se šteje, da je
vročitev opravljena, sklep se pusti pri dolţniku, na vročilnico pa se napiše dan, uro in
razlog odklonitve ter kraj kjer je sklep pustil. Če dolţnik pri rubeţu ni prisoten, ga
mora izterjevalec o tem pozneje obvestiti (Jerovšek et al., 2008, str. 397).
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7.4.2 Rubeţ premičnin
Rubeţ je prva faza izvršbe na premičnini. Zarubiti se smejo premičnine, ki so v lasti
oz. posesti dolţnika. Predmet izvršbe so lahko vse premičnine, ki pripadajo dolţniku
in iz izvršbe niso izvzete ali izvršba nanje ni omejena.
Rubeţ stvari se opravi tako, da jih izvršitelj vidno označi, da so zarubljene, o njih
sestavi rubeţni zapisnik ter odvzame listine, s katerimi se dokazuje lastništvo
premičnine in registrske označbe za to premičnino (Pravilnik o opravljanju sluţbe
izvršitelja, 78. člen).
Zarubijo se premičnine, za katere je mogoče pričakovati, da se bodo najlaţje prodale
in za katere ni sporno, da ima tretji na njih lastninsko ali kako drugo pravico, ki bi
preprečevala izvršbo. Zarubiti se sme le toliko premičnin, kolikor se ocenjuje, da bo
potrebno za poplačilo davčnega dolga (Jerovšek et al., 2008, str. 398).
V primeru, da ima dolţnik več premičnin, ki jih je mogoče zarubiti in ţe ena ali nekaj
teh zadošča za poplačilo davčnega dolga, sme izterjevalec zarubiti premičnine, ki jih
predlaga dolţnik. Pri presoji se torej izterjevalec sme ravnati po ţeljah dolţnika,
vendar mora slediti predvsem javnemu interesu in zgolj v tem okviru upoštevati
dolţnikov interes (Jerovšek et al., 2008, str. 398).
Rubeţ stvari opravi izvršitelj tako, da v rubeţnem zapisniku popiše vse zarubljene
stvari in na stvareh označi, da so zarubljene. V zapisniku mora biti natančno
navedeno:
seznam vseh zarubljenih stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo,
izjave strank in drugih udeleţencev v postopku,
izjave tretjih o obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo,
kdo prevzame zarubljene stvari,
kje se zarubljene stvari hranijo (Volk, 2000, str. 265).
Če dolţnik opravlja dejavnost, sme izterjevalec navzočnosti dveh prič sam odpreti
poslovne prostore, da lahko opravi rubeţ, če dolţnik tega ne omogoči. Če se dolţnik
ali njegovi ljudje fizično uprejo, lahko organ zaprosi za pomoč policije. Vendar pa to
pooblastilo velja le za poslovne prostore dolţnika, ki opravlja dejavnost. Za poslovne
prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je davčni zavezanec določil kot
svoj sedeţ oz. poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost (Jerovšek et al., 2008, str.
401).
Pogosto zarubljene premičnine niso v lasti le ene osebe – dolţnika, ampak v
solastništvu več oseb. Prodaja je v tem primeru dovoljena le, če je dolţnikov
solastniški deleţ enak ali večji od ene nerazdeljene polovice.
V primeru, da se stvar proda, ima solastnik pravico do poplačila iz izkupička pred
poravnavo dolga in stroškov izterjave. Solastnik lahko tudi zahteva, da se mu stvar
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odstopi, če poloţi znesek, ki ustreza vrednosti dolţnikovega deleţa na tej stvari
(Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 503).
Najpogostejši način prenehanja veljavnosti rubeţa je prodaja zarubljenih premičnin.
S tem, ko je premičnina prodana, prenehata lastninska pravica dolţnika na zarubljeni
premičnini, kupec pa pridobi lastninsko pravico.
Rubeţ preneha veljati tudi, če prodaja zarubljenih premičnin v roku enega leta od
vročitve sklepa o izvršbi ni opravljena. Ta določba davčni organ zavezuje, da prodaja
premičnine, ker je v interesu davčnega organa in dolţnika, da se njegov dolg čim
prej poplača in prenehajo teči zamudne obresti.
Če je dolţnik uspel s pritoţbo zoper sklep o izvršbi, preneha veljavnost rubeţa.
Veljavnost preneha, ko je bila odločba, s katero se ugodi pritoţbi, dolţniku vročena.
Prav tako preneha veljavnost rubeţa, kadar tretji osebi, ki dokazuje lastninsko ali
drugo pravico na zarubljeni premičnini, s toţbo uspe. V primeru vloţene toţbe davčni
organ ne sme prodati zarubljene premičnine, ampak mora počakati na pravnomočno
sodbo sodišča.
Kadar je zastavna pravica pridobljena z vpisom v register zarubljenih premičnin, na
isti način preneha tudi veljavnost rubeţa. Davčni organ mora nemudoma, ko so
izpolnjeni pogoji za prenehanje veljavnosti rubeţa, to sporočiti v omenjeni register
(Jerovšek et al, 2008, str. 309).

7.4.3 Izločitvena toţba
Izločitvena toţba se nanaša le na izvršbo na premične stvari dolţnika. Davčni organ
lahko zarubi premične stvari, četudi dolţnik izjavi, da so zarubljene premičnine last
tretje osebe, če za to ne predloţi dokazov (ZDavP-2, 182. člen).
Če dolţnik ne more dokazati, da so zarubljene premičnine last tretje osebe, je
prepuščeno izterjevalcu, da se odloči, da tudi to premičnino zarubi. V tem primeru bo
izterjevalec zarubil drugo premičnino, za katero dolţnik ne ugovarja, da ima tretji na
njej kakšno pravico. Če pa se lastništvo tretje osebe na premičnini dokaţe, se te
premičnine ne zarubi (Jerovšek et al., 2008, str. 399).
Kljub izjavi dolţnika, da je premičnina last tretje osebe, lahko izterjevalec to
premičnino zarubi. Pooblaščena oseba davčnega organa tretjo osebo obvesti o
rubeţu in da lahko v osmih dneh po opozorilu predloţi dokaze o lastništvu. Sicer
osebo napoti na sodišče, da bo dokazala lastninsko pravico. Če ta oseba ne predloţi
dokaza, da je v danem roku vloţila toţbo, se prisilna izterjava nadaljuje (Tratar,
Kuhar Puc, 2005, str. 495).
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Če dokaz o vloţeni toţbi predloţi, je potrebno zadrţati prodajo stvari, katerih
lastništvo je sporno, dokler o zadevi ne odloči sodišče in je sodba pravnomočna. Če
je toţba zavrnjena, se izvršilni postopek nadaljuje in premičnine prodajo, v
nasprotnem primeru pa se postopek izvršbe na sporni predmet ustavi in razveljavijo
se opravljena dejanja.
Sodišče o toţbi odloča prednostno.

7.4.4 Hramba zarubljenih premičnin
Zarubljene stvari se morajo hraniti s skrbnostjo dobrega gospodarja in ne smejo biti
izpostavljene poškodbam ali drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko
poškodovale ali uničile (Pravilnik o opravljanju sluţbe izvršitelja, 66. člen).
Zarubljene premičnine se lahko hranijo pri dolţniku, ki jih lahko tudi uporablja, z
dovoljenjem davčnega organa. O tem davčni organ izda sklep, zoper katerega ni
dovoljena pritoţba (ZDavP-2, 186. člen).
Zarubljene stvari praviloma hrani izvršitelj v prostorih, ki so v skladu s predpisi
namenjeni za hrambo pri izvršitelju. Če je zaradi količine ali lastnosti zarubljenih
stvari potrebno zagotoviti posebne pogoje in način njihove hrambe, transporta ali
skladiščenja, lahko izvršitelj pooblasti za hrambo stvari pravno ali fizično osebo, ki
ima prostore in opremo, ki izpolnjujejo minimalne tehnične in druge pogoje. Izvršitelj
mora pri izbiri pooblaščene osebe, ki izpolnjuje pogoje za hrambo, upoštevati
sporazumen predlog dolţnika in upnika, če tega ni, pa si mora prizadevati, da bodo
stroški čim niţji, hramba pa varna (Pravilnik o opravljanju sluţbe izvršitelja, 65. člen).
Ker so s prevozom in skladiščenjem povezani stroški, ki bremenijo dolţnika, se
premičnine lahko pusti zarubljene pri dolţniku. Taka zarubljena premičnina se vidno
označi, z nalepko z oznako ZARUBLJENO, na kateri so naziv davčnega organa,
številka in datum rubeţnega zapisnika ter podpis izterjevalca. Če so zarubljeni
gotovina, vrednostni papirji ali dragocenosti, pa se ti vedno izročijo v hrambo
davčnemu organu ali tretji osebi, ki jo pooblasti davčni organ (Jerovšek et al., 2008,
str. 405).
Posebna pravila veljajo za rubeţ motornih in priklopnih vozil, ki ostanejo v hrambi pri
dolţniku. Sklep in rubeţni zapisnik se pošljeta upravni enoti, kjer se vodi evidenca
registriranih vozil. Takega vozila ni dovoljeno uporabljati, registrirati ali podaljšati
prometnega dovoljenja, razen če dolţnik zagotovi ustrezno zavarovanje, o čemer pa
odloči davčni organ s sklepom (Jerovšek et al., 2008, str. 405).
Če dolţnik zarubljene premičnine odtuji, uniči ali na kak drug način davčnemu organu
onemogoči njihovo unovčitev, davčni organ zoper njega vloţi prijavo pri toţilcu, za
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izterjavo davčne obveznosti pa se takoj opravi nov rubeţ, ne da bi bilo treba izdati
nov sklep o izvršbi. S tem se prepreči, da bi dolţnik zoper nov sklep vloţil pritoţbo.

7.4.5 Pridobitev zastavne pravice
Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane
terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in s stroški iz vrednosti
zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja (Jerovšek et al., 2008,
str. 407).
Davčni organ pridobi zastavno pravico na premičnini z rubeţem. Če se zarubijo
premičnine, ki so vpisane v register zarubljenih premičnin, se zastavna pravica na teh
premičninah pridobi z vpisom v ta register, ki ga vodi AJPES (Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve).
Davčni organ zoper dolţnike praviloma, preden uporabi to sredstvo izvršbe, izčrpa
vsa druga sredstva izvršbe, ki so zanj preprostejša, torej izvršbo na dolţnikova
denarna sredstva pri bankah in hranilnicah ter na denarne prejemke dolţnika in
dolţnikove terjatve. V teh primerih, če je bila določena dolţnikova premičnina ţe
predmet katere izmed teh izvršb, se na rubeţnem zapisniku napravi zaznamek o
dodatnem rubeţu (Jerovšek et al., 2008, str. 408).

7.4.6 Cenitev zarubljenih premičnin
Istočasno z rubeţem se opravi tudi cenitev zarubljenih stvari. Opravi jo izterjevalec,
po potrebi povabi k sodelovanju posebnega cenilca. Cenitev izterjevalec opiše v
rubeţnem in cenilnem zapisniku.
Če zaradi posebne vrednosti stvari izvršitelj ne more opraviti cenitve, si mora
prizadevati, da se upnik in dolţnik, če sta navzoča, sporazumeta o pribliţni vrednosti
stvari (Pravilnik o opravljanju sluţbe izvršitelja, 79. člen).
Dolţnik lahko na cenitev ugovarja in predloţi morebitne dokaze oz. opozori na trţno
ceno. Ugovori dolţnika se zapišejo, še posebej, če se ugovoru ne ugodi (Tratar,
Kuhar Puc, 2005, str. 504).

7.4.7 Rubeţni in cenilni zapisnik
O rubeţu se na samem kraju, kjer poteka, sestavi rubeţni zapisnik. Tudi, če se rubi
več stvari, se vse zapiše le v en zapisnik. Vpiše se:
davčni organ ter osebno ime osebe, ki je opravila cenitev;
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osebno ime in stalno prebivališče oz. firma in sedeţ dolţnika, EMŠO, davčna
številka dolţnika in podatki o osebah, ki sodelujejo pri davčni izvršbi;
kraj in čas rubeţa;
znesek davka, za katerega se rubeţ opravlja;
oznaka, enolični identifikacijski znak in natančen opis zarubljenih predmetov;
vrednost zarubljenih predmetov, ugotovljena s cenitvijo;
osebno ime oz. firma ter naslov oz. sedeţ tistega, ki so mu bile stvari zaupane
v hrambo;
navedba, da bo sklep o izvršbi poslan organu, pristojnemu za registracijo
motornih vozil oz. plovil in v register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic
na premičninah;
navedba, da bo sklep o izvršbi poslan klirinško depotni druţbi oz. izdajatelju
vrednostnega papirja;
ugotovitev, da sta bila dolţnik in hranitelj zarubljenih stvari opozorjena na
kazenskopravne posledice , če bi zarubljene stvari odtujila ali poškodovala;
morebitne pripombe dolţnika glede osebe cenilca, višine cenitve ali kakšne
druge pripombe oz. morebitne pripombe drugih oseb, ki uveljavljajo kakšno
pravico v zvezi s predmetom rubeţa (ZDavP-2, 192. člen).
Posebej pomembno je, da se zapišejo morebitne pripombe (ugovori) davčnega
dolţnika, saj to dokazuje, da je bil postopek pravilno izveden, zlasti, da je bila
dolţniku dana moţnost sodelovanja v postopku (načelo kontradiktornosti) (Tratar,
Kuhar Puc, 2005, str. 506).
Rubeţni zapisnik podpišejo osebe, ki so prisostvovale rubeţu in so imele vlogo v tem
postopku; to so izterjevalec, cenilec, dolţnik, pooblaščenec, zastopnik, priče in druge
uradne osebe, če so prisotne pri rubeţu. Določene osebe morajo podpisati rubeţni
zapisnik, če tega nočejo, se zapiše razlog odklonitve. Rubeţni zapisnik se po pravilih
o vročanju ZUP-a vroči dolţniku oz. pooblaščencu ali zastopniku.

7.4.8 Načini in čas prodaje zarubljenih premičnin
Zadnja faza v postopku davčne izvršbe na premičnine je prodaja zarubljenih
premičnin. Praviloma se premičnine prodajo na javni draţbi, lahko pa se prodajo tudi
po dolţniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo.
Način prodaje premičnin izbere davčni organ, pri čemer pa mora upoštevati
pričakovani najugodnejši izid – ceno, ki jo bo lahko dosegel pri prodaji. Praviloma naj
bi se zarubljene premičnine prodajale na javni draţbi, ker ta način zagotavlja najširšo
udeleţbo potencialnih kupcev in s tem tudi najvišjo prodajno ceno. Ni pa vedno
najvišja cena kriterij, ki bi bil odločilen za odločitev o načinu prodaje, predvsem,
kadar se rubijo premičnine, ki se hitro pokvarijo (Jerovšek et al., 2008, str. 416).
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Zarubljene premičnine se lahko prodajo šele po poteku osmih dni od rubeţa. Dolţnik
pa v tem času še vedno lahko sam poravna dolg. V tem času so moţni tudi zahtevki
tretjih za izločitev njihovih stvari. V primeru, da se zarubijo stvari, ki so hitro
pokvarljive, se stvari lahko prodajo tudi pred potekom tega roka.
Zarubljene predmete, ki imajo ceno na organiziranem trgu, prodaja ministrstvo,
pristojno za finance, oz. pravna oseba, ki jo za to pooblasti ministrstvo, pristojno za
finance (ZDavP-2, 193. člen).

7.4.9 Javna draţba in drugi načini prodaje premičnin
Načini prodaje zarubljenih premičnin so javna draţba, prodaja neposredno po
dolţniku, prodaja z zbiranjem ponudb, prodaja z neposredno pogodbo ter komisijska
prodaja.
Najpogostejši način prodaje zarubljenih premičnin je javna draţba. Opravi jo
pooblaščena osebe davčnega organa, praviloma pa se na njej prodajajo zarubljene
premičnine, katerih ocenjena vrednost znaša nad 3.000 eurov.
Javna draţba se odredi z oklicem. Oklic vsebuje podatke o času, kraju in načinu
prodaje ter popis zarubljenih premičnin. Oklic se objavi tako, da za to izve čim več
ljudi, torej na spletnih straneh uprave. Oklic vsebuje tudi fotografije zarubljenih
premičnin in osnovne podatke. Dolţnik mora biti obveščen o javni draţbi najmanj pet
dni pred začetkom le-te. V primeru, da se prodajajo stvari, ki so hitro pokvarljive, je
rok lahko krajši od petih dni (ZDavP-2, 195. člen).
Javne draţbe se kot ponudniki in morebitni kupci udeleţijo vsi, razen zaposleni pri
davčnem organu, njihovi zakonci oz. osebe, s katerimi ţivijo v ţivljenjski skupnosti, ki
je po predpisih o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo.
Isto velja za osebe, s katerimi ţivijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter
njihovi druţinski člani, s katerimi so v krvnem sorodstvu v ravni ali stranski črti ali v
svaštvu do vštetega tretjega kolena (Jerovšek et al., 2008, str. 419).
Dolţnik ali njegov druţinski član lahko nastopa na javni draţbi, vendar ne more
zarubljenih premičnin kupiti pod ocenjeno vrednostjo po rubeţnem zapisniku (ZDavP2, 196. člen).
Pogoj za pravico do udeleţbe na javni draţbo je plačilo varščine. Ta zagotavlja, da se
javne draţbe dejavno udeleţijo le resni kupci. Varščina se plača v višini 10 % izklicne
cene zarubljenih premičnin, ki jih ţeli udeleţenec kupiti, najniţji znesek varščine pa je
40 eurov. Varščina se lahko zagotovi tudi s predloţitvijo ustreznega instrumenta
zavarovanja, ki se mora prav tako glasiti na 10 % izklicne cene (Jerovšek et al.,
2008, str. 419).
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Vplačana varščina se všteje v kupnino. Udeleţencem javne draţbe, ki na draţbi niso
uspeli, pa se vrne predloţeni instrument zavarovanja najkasneje v roku petih dni po
zaključku javne draţbe. V primeru, da udeleţenec javno draţbo predčasno zapusti, se
mu varščina ne vrne.
Na prvi javni draţbi izterjevalec objavi izklicno ceno, ki je enaka ocenjeni vrednosti
zarubljene premičnine. Prva javna draţba se lahko opravi le, če sta se je udeleţila
dva ponudnika. Poleg tega morata vsaj dva ponudnika ponuditi višjo ceno od izklicne,
da se šteje, da je draţba uspela. Zarubljene premičnine se prodajo kupcu, ki je na
javni draţbi ponudil najvišjo ceno.
Če prva draţba ne uspe, se takoj napove druga. Opraviti se jo sme, če se je udeleţita
najmanj dva ponudnika. Oklic mora vsebovati iste podatke kot oklic prve, potrebno
pa je tudi navesti, da gre za drugo javno draţbo. Izklicna cena se v drugi javni draţbi
lahko zniţa, vendar največ do polovice izklicne cene iz prve javne draţbe. Izjemoma
se lahko druga javna draţba opravi tudi, če se je udeleţi le en ponudnik, vendar
mora v tem primeru udeleţenec ponuditi ceno, enako ocenjeni vrednosti po
rubeţnem zapisniku. Če je tudi druga javna draţba neuspešna, se zarubljeni
predmeti smejo prodati neposredno po dolţniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno
pogodbo ali s komisijsko prodajo.
O poteku javne draţbe se vodi zapisnik. Vanj se vpišejo podatki o zarubljenih
premičninah, ki so predmet prodaje na tej javni draţbi, o izklicni ceni za zarubljene
premičnine, o tem, katere osebe so se udeleţile javne draţbe, o vseh danih
ponudbah, doseţeni prodajni ceni in o kupcu (Jerovšek et al., 2008, str. 422).
Po končani javni draţbi mora kupec takoj poloţiti znesek kupnine za kupljene
premičnine. Če ni podan nikakršen ugovor zoper delo in postopke, lahko kupec takoj
prevzame premičnine. Če je ugovor vloţen, mora davčni organ odločiti v treh dneh
od njegove vloţitve, na to odločitev pa ni moţna pritoţba. Kupec prevzame kupljene
predmete po vročitvi sklepa oziroma odločbe davčnega organa o zavrţenju ali
zavrnitvi ugovora.
Prodaja predmetov na javni draţbi se opravi po sistemu videno – kupljeno.
Pogost način prodaje je tudi prodaja neposredno po dolţniku. Uporablja se v
primerih, kadar se zarubljena premičnina pusti v hrambi pri dolţniku. V interesu
dolţnika je, da svojo premičnino čim ugodneje proda, da bo njegov davčni dolg
poplačan. Davčni organ pa v tem primeru nima dodatnih stroškov (trud za iskanje
kupcev je na strani dolţnika). Vendar pa mora dolţnik v tem primeru imeti dovoljenje
izterjevalca, kupec pa kupnine ne sme plačati prodajalcu (torej dolţniku), ampak
izterjevalcu oziroma jo mora nakazati na ustrezni vplačilni podračun (Jerovšek et al.,
2008, str. 426).
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Zarubljene premičnine se lahko prodajo tudi z zbiranjem ponudb, če davčni organ
oceni, da bo tako z najmanjšimi stroški oziroma najhitreje prodal zarubljeno blago
(ZDavP-2, 201. člen).
Davčni organ v tem primeru na svoji spletni strani objavi podatke o tem, katere
premičnine prodaja. Postavi rok, do katerega ponudniki pošljejo svoje ponudbe, nato
pa se premičnina proda najboljšemu ponudniku.
Z neposredno pogodbo (pogodbo s konkretnim kupcem), brez sodelovanja širšega
kroga oseb, se smejo prodati le ţivali, hitro pokvarljivo blago in premičnine, katerih
hramba je povezana z visokimi stroški. Poleg tega se smejo prodati tudi premičnine,
za katere ni večjega povpraševanja. (Jerovšek et al., 2008, str. 427).
S komisijsko prodajo se prodajajo ţivali, hitro pokvarljivo blago, premičnine, katerih
hramba je povezana z velikimi stroški, premičnine, za katere ni velikega
povpraševanja ter premičnine, za katere izterjevalec oceni, da jih bo tako prodal
najhitreje in z najmanjšimi stroški.

7.5

DAVČNA IZVRŠBA NA VREDNOSTNE PAPIRJE

Vrednostni papirji so premičnine, zato ZDavP-2 določa, da se za rubeţ in prodajo
smiselno uporabljajo določbe o rubeţu in prodaji premičnin, če ni z zakonom drugače
določeno (ZDavP-2, 209. člen).
Sklep o izvršbi se praviloma vroči dolţniku in tudi tretji osebi, ki je dolţna opravljati
posamezna dejanja po nalogu davčnega organa. Pri izvršbi na materializirane
vrednostne papirje je to upravljavec delniške knjige oz. registra, v katerega so
vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izvršbe. Izvršba se opravi tako, da
upravljavec v delniško knjigo oz. register vpiše sklep o izvršbi, vpis pa mora vsebovati
navedbo davčnega organa, ki je izdal sklep, datum izdaje in prepoved razpolaganja
(Jerovšek et al., 2008, str. 433).
Sklep o izvršbi se vroči dolţniku in klirinško depotni druţbi. Klirinško depotna druţba
rubeţ opravi tako, da pri nematerializiranih vrednostnih papirjih, na katere se nanaša
sklep, vpiše sklep o izvršbi v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev. Vpis mora vsebovati davčni organ, ki je sklep sprejel, datum izdaje sklepa in
prepoved razpolaganja (ZDavP-2, 211. člen).
Zarubljene premičnine, ki imajo ceno na organiziranem trgu, ne prodaja Davčna
uprava Republike Slovenije, ampak ministrstvo za finance, oz. pooblaščena pravna
oseba, t.i. pooblaščenega udeleţenca trga vrednostnih papirjev. Pooblaščena oseba
izvršuje naročila za prodajo vrednostnih papirjev, kjer ima davčni organ zastavno
pravico. Prenos vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, za
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kupca opravi klirinško depotna druţba (KDD), za prenos prodanih vrednostnih
papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, pa je potreben nalog
davčnega organa (Jerovšek et al., 2008, str. 435).

7.6

DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŢNIKOV NEPREMIČNO PREMOŢENJE

Prisilno izterjavo iz dolţnikovega nepremičnega premoţenja opravi sodišče, kjer
nepremičnina leţi. V nepremičnine spadajo zemljišča, zgradbe in deli zgradb,
neposredni plodovi nepremičnin, kot je sadje, rastline, drevje in izplen iz notranjosti
zemlje, kot je premog, rudnine, pesek. Med nepremičnine uvrščamo tudi ladje in
letala (Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 518).
Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in gospodarska poslopja, če jih
dolţnik potrebuje za lastno preţivljanje in za preţivljanje članov svoje oţje druţine
oz. oseb, ki jih je po zakonu dolţan preţivljati. To pa se ne nanaša na izvršbo za
uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastavno pravico na
nepremičninah (hipoteko) oz. za poplačilo zemljiškega dolga (ZIZ, 177. člen).
O nepremičninski izvršbi govorimo takrat, ko je predmet, na katerega upnik predlaga
dovolitev izvršbe, nepremičnina. Upniki lahko v tem postopku pričakujejo, da bo
preteklo kar nekaj časa do trenutka, ko bodo (če sploh) poplačani. Prejšnji zakon o
izvršilnem postopku je predpisoval relativno dolg in zapleten postopek, po novem ZIZ
pa so nekatere novosti, ki naj bi postopek skrajšale. Bistvena novost ZIZ je bila
nesuspenzivnost sklepov sodišča, predvidenih do prodaje nepremičnine. Sodišče
lahko vrednost nepremičnine ugotavlja še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi in
takoj po izdaji (ne po pravnomočnosti) sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine ţe
izda odredbo o prodaji (Volk, 2004, str. 171).
Obvezna sestavina predloga za izvršbo je dokaz o dolţnikovi lastnini. Upnik mora
predloţiti izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina
vpisana kot dolţnikova lastnina (1. odstavek 168. člena ZIZ). Če pa je pravica na
nepremičnini vpisana na nekoga drugega, ima upnik moţnost, da predloţi listino, ki
je primerna za vpis dolţnikove lastninske pravice v zemljiško knjigo (v tem primeru
sodišče opravi vpis po uradni dolţnosti), če pa te listina nima, lahko s toţbo zahteva
vpis te pravice na dolţnika (Volk, 2004, str. 172).
Izvršba na nepremičnine poteka s štirimi izvršilnimi dejanji:
zaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi,
ugotovitev vrednosti nepremičnine (z izvedencem),
prodaja nepremičnine (na ustni javni draţbi ali z neposredno pogodbo),
poplačilo upnikov (po opravljenem razdelitvenem naroku) (Volk, 2004, str.
173).
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Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in za samo izvršbo je pristojno
krajevno sodišče, na območju katerega je premičnina. Če leţijo nepremičnine na
območju različnih sodišč, je pristojno tisto sodišče, na območju katerega je
nepremičnina, ki je kot predmet izvršbe v predlogu za izvršbo navedena na prvem
mestu (ZIZ, 166. člen).

7.6.1 Zaznamba sklepa o izvršbi
Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v zemljiški knjigi (ZIZ, 170. člen).
Z zaznambo upnik pridobi zastavno pravico na nepremičnini z učinki proti tistemu, ki
pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
V predlogu za izvršbo na nepremičnino mora biti nepremičnina, ki je vpisana v
zemljiški knjigi, označena tako, da sodišče po uradni dolţnosti lahko preizkusi
lastništvo nepremičnine.
Če nepremičnina, ki je predmet izvršbe, ni vpisana v zemljiško knjigo, se namesto
zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi opravi rubeţ nepremičnine. Na podlagi
spremembe v noveli ZIZ odslej ta rubeţ po odredbi sodišča opravi izvršitelj (prej ga
je opravilo sodišče po naroku), ki na rubeţ povabi upnika in dolţnika (drugi odstavek
211. člena ZIZ). Zapisnik o rubeţu ima pomen zaznambe izvršbe in mora biti
razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem listu RS (Volk, 2004, str. 174).

7.6.2 Ugotovitev vrednosti nepremičnine
Še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi lahko sodišče začne ugotavljati vrednost
nepremičnine. Zakon predpisuje obvezno cenitev izvedenca, sodišča pa ga postavi s
sklepom, zoper katerega ni moţna pritoţba. Izvedenec izdela cenitev nepremičnine
po njeni trţni ceni na dan cenitve.
Na podlagi cenitve izvedenca in ob upoštevanju, koliko je nepremičnina manj vredna,
ker ostajajo na njej tudi po prodaji določene pravice, sodišče izdela sklep o ugotovitvi
vrednosti nepremičnine. Zoper ta sklep se lahko pritoţi vsak, ki ima pravico biti
poplačan iz kupnine, zato ga mora sodišče vročiti vsem upnikom (Volk, 2004, str.
175).
Galič pravi, da je zakonodajalec z novelo določil, da se vrednost nepremičnine lahko
ponovno ugotavlja le v primerih, ko je precejšnja sprememba vrednosti izkazana z
mnenjem sodnega cenilca o trţni vrednosti nepremičnine (Galič, 2002, str. 366).
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Če se izkaţe, da bi s prodajo nepremičnine po delih ali skupinah dosegli višjo ceno ali
hitrejšo prodajo in s tem hitrejše poplačilo, se za določitev načina prodaje upošteva
najugodnejša ugotovljena vrednost.
Sodna praksa: Izvedensko mnenje oz. cenitev po trţni vrednosti po 2. odst. 178.
člena ZIZ mora vsebovati vse merodajne postavke (lokacija nepremičnine,
stanovanja v kompleksu, oddaljenost od večjih krajev), iz katerih izhaja izračun trţne
vrednosti nepremičnine. – VSL sklep II Cpg 680/99 (Volk, 2004, str. 175)
Vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo nepremičnine, pa
je po vrstnem redu pred upnikom, ki je predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj sodišče
ustavi izvršbo, če ugotovljena vrednost nepremičnine niti delno ne krije terjatve
upnika, ki je predlagal izvršbo (ZIZ, 180. člen).

7.6.3 Prodaja nepremičnine
Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine izda sodišče odredbo o prodaji
nepremičnine; v njej določi način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj
bo nepremičnina prodana na draţbi (ZIZ, 181. člen).
Odredbo razglasi sodišče na sodni deski najmanj trideset dni pred datumom prodaje.
Vročiti jo mora tudi vsem strankam, zastavnim upnikom, drugim udeleţencem v
postopku, predkupnim upravičencem in pristojnemu upravnemu organu. Upniku
lahko sodišče dovoli, da odredbo o prodaji nepremičnine objavi v sredstvih javnega
obveščanja (Volk, 2004, str. 177).
Kdor ima zakonito ali vknjiţeno pogodbeno predkupno pravico na nepremičnini, ki je
predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani
draţbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji (ZIZ, 182. člen).
Prodajni narok sodi med enega od izvršilnih dejanj izvršbe na nepremičnine, ta pa v
fazo oprave izvršbe. V tej fazi gre le še za realizacijo upnikove terjatve z dejanskimi
posegi v dolţnikove stvari ali pravice (Galič, 2002, str. 371).
Pogoji za prodajo so določeni v 184. členu ZIZ; to so natančnejši opis nepremičnine s
pritiklinami, sluţnosti, stavbne pravice in stvarna bremena, ki jih mora kupec
prevzeti, vrednost nepremičnine, ki jo je s sklepom ugotovilo sodišče, cena, za katero
se sme nepremičnina prodati, rok, v katerem mora kupec poloţiti kupnino, način
prodaje ter znesek varščine.
Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine. Javne draţbe se lahko
udeleţijo le tisti, ki so pred tem poloţili varščino. Te sta oproščena upnik (ki je
predlagal izvršbo) in zastavni upnik ter upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve
dosegajo varščino (Volk, 2004, str. 177).
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Upnik zemljiškega dolga ima prav tako kot zastavni upnik interes, da se nepremičnina
najbolj ugodno proda, saj je od višine doseţene kupnine odvisna tudi višina
njegovega poplačila. Ker je prodajna cena nepremičnine, v primeru, ko je na draţbi
navzoč samo en ponudnik, vedno enaka (najniţji moţni) izklicni ceni, lahko tudi upnik
zemljiškega dolga predlaga sodišču predloţitev prodajnega naroka (Galič, 2002, str.
374).
Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo varščino nazaj takoj po koncu
javne draţbe (ZIZ, 185. člen).
Na draţbi in pri posredni prodaji kupec ne more biti dolţnik, sodnik, izvršitelj, ali kdo
drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Kupec ne more biti tudi nekdo, ki po zakonu ne
more pridobiti nepremičnine, ki je predmet izvršbe (ZIZ, 187. člen).
Na prvem naroku nepremičnina ne sme biti prodana pod ugotovljeno vrednostjo. Če
nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, se razpiše drugi narok, na
katerem se lahko nepremičnino proda pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za
manj kot polovico te vrednosti. Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj
trideset dni (ZIZ, 188. člen).
Po končani draţbi, to je deset minut po tem, ko je bila dana najugodnejša ponudba,
sodišče ugotovi, kateri od ponudnikov je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, da je
temu ponudniku domaknjena nepremičnina. Pri prodaji z neposredno pogodbo pa
sodišče predkupnega upravičenca povabi, da poda izjavo na zapisnik (Volk, 2004, str.
180).
Pravice in bremena se iz zemljiške knjige izbrišejo ţe s pravnomočnostjo sklepa o
izročitvi, in ne šele s pravnomočnostjo sklepa o poplačilu, kot je veljalo pred
uveljavitvijo ZIZ. Na ta način bodo v zemljiški knjigi ţe v tej fazi postopka ostale
pisane samo tiste pravice in bremena, ki ostanejo na nepremičnini tudi po koncu
postopka izvršbe (Galič, 2002, str. 379).
Sodišče ustavi izvršbo:
če nepremičnine ni bilo mogoče prodati na drugem naroku, pa upnik ni
(pravočasno) predlagal še ene prodaje,
če nepremičnina ni bila prodana niti na tretjem prodajnem naroku,
če pri prodaji z neposredno pogodbo nepremičnine ni bilo mogoče prodati v
roku, za katerega so se sporazumele stranke in zastavni upniki (Volk, 2004,
str. 178).

7.6.4 Poplačilo upnikov
Upniki se poplačajo po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu, po
opravljenem razdelitvenem naroku in po pravnomočnosti sklepa o poplačilu.
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Poplačajo se upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo, upniki zemljiškega
dolga oziroma zastavni upniki, četudi niso priglasili svojih terjatev, osebe, ki imajo
pravico do nadomestila za osebne sluţnosti, stavbne pravice in stvarna bremena,
drţava in samoupravne lokalne skupnosti za davščine ter osebe, ki imajo privilegirane
terjatve (npr. zakonita preţivnina, nekatere odškodnine, prispevki za socialno
zavarovanje …) (ZIZ, 196. člen).
Iz zneska, dobljenega s prodajo, se najprej poplačajo stroški izvršilnega postopka,
nato davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po
predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, terjatve iz naslova zakonite preţivnine,
terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja ţivljenjske
aktivnosti, terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preţivnino zaradi smrti
tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolţnikom (ZIZ, 197.
člen).
Poplačajo se tudi upniki, kakor so po vrsti pridobili zastavno pravico oz. kot so bile
osebne sluţnosti in realna bremena vpisani v zemljiško knjigo.
O razdelitvi kupnine med upnike odloči sodišče na razdelitvenem naroku, kjer lahko
upnik ali vsak, ki ima pravico biti poplačan iz kupnine, izpodbija terjatev koga
drugega, tako glede višine kot glede vrstnega reda, če terjatev vpliva na njegovo
poplačilo (Volk, 2004, str. 182).
Po opravljenem razdelitvenem naroku izdela sodišče sklep o poplačilu. V sklepu
upošteva stanje iz spisov in iz zemljiške knjige ter stanje, ki ga je ugotovilo na
razdelitvenem naroku. Pri razdelitvi kupnine se upoštevajo samo tiste terjatve, glede
katerih je postal sklep o izvršbi pravnomočen do dneva razdelitvenega naroka. Druge
so lahko poplačane kasneje, če ostane kaj kupnine. Če po poplačilu vseh upnikov še
ostane kaj kupnine, se ta vrne dolţniku (Volk, 2004, str. 182).

7.6.5 Dolţnikova pravica na prodanem stanovanju
Dolţnik, ki kot lastnik stanuje v prodani druţinski stanovanjski hiši ali prodanem
stanovanju, ima pravico stanovati v tej hiši oz. stanovanju kot najemnik še tri leta od
dneva prodaje dalje (ZIZ, 210. člen).
Če ţeli dolţnik to pravico izkoristiti, mora vloţiti predlog v 60 dneh od prejema sklepa
o izvršbi, vendar najkasneje do draţbenega naroka, sicer to pravico izgubi. Če
najemno pravico dolţnik pridobi, mora sodišče v sklepu o izročitvi nepremičnine
kupcu določiti, kdaj se je dolţnik dolţan izseliti (Volk, 2004, str. 183).
Vendar pa mora dolţnik, ki je obdrţal najemno pravico, od dneva izdaje sklepa o
izročitvi nepremičnine kupcu plačevati najemnino za profitno stanovanje. Če se o
višini najemnine stranki ne sporazumeta, jo določi sodišče v nepravdnem postopku.
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Dolţnik nima pravice do zgoraj omenjenega bivanja v prodani hiši oz. stanovanju, ko
poteka izvršba na to nepremičnino zaradi izterjave zemljiškega dolga oziroma za
izvršitev terjatve za izključitev etaţnega lastnika s prodajo posameznega dela v etaţni
lastnini (Galič, 2002, str. 395).

7.7

IZVRŠBA NA DELEŢ DRUŢBENIKA V DRUŢBI

Za odločitev o predlogu za izvršbo na deleţ druţbenika v druţbi in za samo izvršbo je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je sedeţ druţbe (ZIZ, 164. člen).
Izvršba na deleţ druţbenika v druţbi se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi (s katerim
sodišče prepove druţbeniku razpolagati z njegovim deleţem), s prodajo deleţa (se
smiselno uporabljajo določbe o prodaji nepremičnin), z ugotovitvijo vrednosti deleţa
(z izvedencem), ter s poplačilom upnika (Volk, 2004, str. 184).
Sklep o izvršbi vroči sodišče dolţniku – druţbeniku in pa druţbi.
Z zaznambo sklepa v sodnem registru pridobi upnik zastavno pravico na deleţu
druţbenika proti tistemu, ki pozneje dobi ta deleţ. Vrednost deleţa druţbenika v
druţbi se ugotavlja s cenitvijo izvedenca, ki mora ugotoviti vrednost celotne pravne
osebe, da lahko potem ugotovi vrednost deleţa dolţnika. Ker so stroški tu zelo visoki,
mora upnik dati predujem za stroške (Volk, 2004, str. 184).
Deleţ druţbenika se proda na javni draţbi ali z neposredno pogodbo.
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8

STATISTIČNI PODATKI O DAVČNI IZVRŠBI

Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Vsako
leto izda Poročilo o delu DURS-a, ki ga objavi tudi na svojih spletnih straneh. V
poročilu objavi podatke o pobranih prihodkih, davčni izvršbi, kontroli, inšpekciji,
reševanju pritoţb na prvi stopnji, o zaposlenih ter o porabljenih sredstvih. Za
praktičen primer bom analizirala podatke o davčni izvršbi za leti 2006 in 2007 ter za
obdobje od januarja do septembra 2008, saj popolni podatki za leto 2008 še niso na
voljo.
Davčna uprava je v letu 2007 z različnimi ukrepi in aktivnostmi (pozivi, poslana
obvestila, izdani sklepi) izterjala 408.881.352 EUR dolga. S tem je presegla letni načrt
za leto 2007 za 29,9 %. V enakem obdobju v letu 2006 so izterjali 402.857.905 EUR
dolga, kar je za 1,5 % manj kot v letu 2007.
Vendar pa je bil znesek dolga po pozivih, poslanih obvestilih in izdanih sklepih v letu
2007 1.114.531.682 EUR, kar pomeni, da je bilo izterjanega manj kot polovico dolga.
V obdobju do konca septembra 2008 je davčna uprava izterjala 363.362.836 EUR
dolga, kar je za 12,8 % več kot v enakem obdobju v letu 2007.
ZDavP-1 je določal, da mora davčni organ, preden začne davčno izvršbo, poslati
davčnemu zavezancu obvestilo o neplačanem davku. Od 1. januarja 2007 pa se
uporablja ZDavP-2, ki te določbe ne vsebuje več. Tako obvestilo ni več obvezno, zato
je bilo v letu 2007 poslanih za 29,7 % manj obvestil o neplačanem davku kot v letu
2006.
Tabela 2: Zneski pozivov po telefonu, izdanih obvestil o neplačanem davku
in izdanih sklepov o davčni izvršbi ter plačila.

Pozivi po telefonu (znesek
v EUR)
Plačila po pozivih po
telefonu (znesek v EUR)
Izdana obvestila (znesek v
EUR)
Plačila po izdanih
obvestilih (znesek v EUR)
Izdani sklepi (znesek v
EUR)
Plačani sklepi (znesek V
EUR)

2006

2007

74.601.345

94.855.916

46.490.116

70.065.121

985.614.351

570.252.913

183.233.659

139.749.502

467.696.659

449.422.835

173.134.130
Vir: http://www.durs.gov.si

199.066.729
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Graf 1: Zneski pozivov po telefonu, izdanih obvestil o neplačanem davku in
izdanih sklepov o davčni izvršbi ter plačila (v EUR)
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Davčna uprava je v letu 2006 največ dolga izterjala po izdanih obvestilih o
neplačanem davku (183.233.659 EUR). S 1. 1. 2007 pa je začel veljati ZDavP-2, po
katerem obvestila o neplačanem davku niso več obvezna, zato je davčni upravi v letu
2007 uspelo največ davka izterjati po izdanih sklepih (199.066.729 EUR).
V letu 2006 je izvršba na denarna sredstva na računih pri bankah in hranilnicah
znašala 51,2 % od vseh izvršb, iz denarnih prejemkov dolţnika 31,6 %, iz denarnih
terjatev dolţnikov 21,8 % in iz premičnin 17,4 %.
V letu 2007 je davčna uprava izdala 125.653 sklepov o davčni izvršbi za dolg v
znesku 449.422.853 EUR, v letu 2006 pa 289.322 sklepov za dolg v znesku
467.696.700 EUR.
Davčna uprava je v letu 2006 izdala 80.501 sklep o izvršbi za obveznosti, ki jih
odmerja sama, ter 108.821 sklepov za obveznosti, ki jih davčna uprava le izterjuje. V
letu 2007 pa je bilo izdanih 65.128 sklepov o izvršbi za obveznosti, ki jih odmerja in
izterjuje davčna uprava, za dolg v znesku 433.928.559 EUR, za druge nedavčne
obveznosti pa 60. 525 sklepov v znesku 15.494.294 EUR.
Na podlagi sklepov o davčni izvršbi je bilo v letu 2007 izterjanih 199.066.729 EUR,
kar je za 29,2 % več od letnega načrta za leto 2007 in za 15 % več kot v letu 2006.
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Tabela 3: Zneski izdanih in plačanih sklepov v letu 2007 po načinih izvršbe
v EUR
Način izvršbe

Terjani dolg po sklepih
(v EUR)

Plačila po sklepih
(v EUR)

10.923.806

5.870.136

41.226.111

11.927.707

126.716.039

27.532.650

270.556.897

153.736.235

na denarne terjatve
dolţnika
na dolţnikove denarne
prejemke
na premičnine
na denarna sredstva pri
bankah in hranilnicah

Vir: http://www.durs.gov.si
Graf 2: Zneski izdanih in plačanih sklepov v letu 2007 po načinih izvršbe
(v EUR)
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Davčna uprava izterjuje dolg z izvršbo na dolţnikove denarne prejemke, na denarne
terjatve dolţnika, na sredstva pri bankah in hranilnicah ter na premičnine. Največji
deleţ so imela plačila iz denarnih sredstev pri bankah in hranilnicah, kar 77,2 %,
sledijo plačila iz premičnin (13,8 %), 6 % predstavlja izvršba iz denarnih prejemkov,
najmanj, 3 % pa so bila plačila iz denarnih terjatev dolţnikov.
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V letu 2007 je bilo v postopkih davčne izvršbe opravljenih 3.336 rubeţev premičnin
za predmete, ocenjene na 18.185.511 EUR. Največ je bilo rubeţev gotovine, kar 49,9
% vseh rubeţev, rubeţ motorjev je predstavljal 32,1 %, rubeţev vrednostnih
papirjev 7,3 %, rubeţev osnovnih sredstev 2 % in rubeţev drugih premičnin 1,9 %. S
komisijsko prodajo je bilo opravljenih 476 prodaj premičnin.
Davčna uprava je v letu 2007 razpisala 116 javnih draţb za prodajo zarubljenih
premičnin, vendar pa jih je bilo uspešnih le 38. Od premičnin, ki so bile ocenjene na
1.222.338 EUR je bila doseţena kupnina le 80.669 EUR. V letu 2006 pa je bilo
razpisanih 156 draţb, uspešnih je bilo le 33.
Javne draţbe so objavljene na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.
Bistvo javne draţbe je, da se je udeleţi čim večje število ljudi, vendar pa večina ljudi
ne ve za njih, zato so pogosto neuspešne. Premičnine lahko davčna uprava proda
tudi z neposredno pogodbo za stvari, ki so hitro pokvarljive ali za ţivali in blago, s
katerim so povezani veliki stroški. V letu 2006 so bile sklenjene tri prodaje z
neposredno pogodbo, v letu 2007 pa le ena.
Davčni organ je v 241 primerih zahteval izvršbo na nepremičnine. Sodišča, ki izvajajo
izvršbo na nepremičnem premoţenju, so v 117 primerih prodala nepremičnine.
Davčna uprava je v letu 2007 prejela 177.903 tujih zahtevkov za izterjavo obveznosti
v znesku 33.548.161 EUR. V obdobju od januarja do septembra 2008 je davčna
uprava prejela 142.766 zahtevkov tujih predlagateljev za davčno izvršbo, v enakem
obdobju v letu 2007 pa 65.242 zahtevkov.
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9

ZAKLJUČEK

Eden od glavnih prihodkov drţave so davki, zato je njihovo pobiranje nujno za
delovanje le-te. Za to skrbi davčna uprava, ki odmerja in pobira davke ter jih tudi
izterjuje. Davčna izvršba je poseben upravni postopek in zadnja faza davčnega
postopka. Postopek je zelo zapleten, vendar pa v diplomski nalogi zelo natančno
opisan.
Davčna izvršba se uvede z namenom, da se izterja dolg, ki ga dolţnik ni poravnal v
predpisanem roku. Pri izvršbi je potrebno upoštevati načela davčne izvršbe, tako da
je za dolţnika čim manj boleča vendar pa je hkrati poplačan dolg.
Za odločanje v davčnem postopku sta na prvi stopnji stvarno pristojni Davčna uprava
RS in Carinska uprava RS, na drugi stopnji pa Ministrstvo za finance. Davčna uprava
izterjuje tudi terjatve, ki jih odmerjajo drugi organi (npr. neplačani plačilni nalogi).
Predmet davčne izvršbe je lahko vsako dolţnikovo premoţenje ali premoţenjska
pravica, razen če je z zakonom izvršba nanjo izvzeta ali omejena.
Davčna izvršba se začne z izdajo sklepa o izvršbi. Predpostavka je izvršilni naslov, ki
mora biti izpolnjena, da je izvršba dopustna. Zoper sklep o izvršbi lahko dolţnik vloţi
pritoţbo, ki pa ne zadrţi izvršitve sklepa. Tretje osebe, ki menijo, da je bila z izvršbo
kršena kakšna njihova pravica, lahko vloţijo ugovor kot pravno sredstvo. Ponavadi
ugovore vlagajo banke, hranilnice, dolţnikov dolţnik.
Izvršbo na dolţnikove denarne prejemke, sredstva na transakcijskih računih in
hranilnicah, dolţnikove terjatve in premičnine opravi davčna uprava. Izvršbo na
nepremičnine in vrednostne papirje pa opravi sodišče. Najbolj učinkovita je še vedno
izterjava iz dolţnikovih denarnih sredstev pri bankah in hranilnicah, sledi izterjava iz
premičnega premoţenja dolţnika. Najpogosteje se rubijo avtomobili in oprema.
Vendar pa so stvari, ki se rubijo, ponavadi trţno nezanimive. Poleg tega je bistvo
javne draţbe, da se je udeleţi čim večje število ljudi, vendar pa večina ljudi ne ve za
njih, zato so večinoma neuspešne. Davčni organ pokuša zarubljene predmete prodati
na javni draţbi, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, s komisijsko pogodbo
ali pa tako, da je dolţniku dano pooblastilo, da zarubljene predmete proda sam.
Iz diplomskega dela je razvidno, da je postopek davčne izvršbe dolgotrajen in da je
potrebnih veliko sredstev in različnih poti, da se doseţe ţeleni cilj: poplačilo davčnega
dolga. Vendar pa je iz poglavja o statistiki razvidno, da je še vedno izterjanega manj
kot polovica dolga. V letu 2007 je davčna uprava izterjala 408.881.352 EUR dolga od
celotnega, ki je 1.114.531.682 EUR. Največ dolga so izterjali po izdanih sklepih, saj je
1. 1. 2007 stopil v veljavo ZDavP-2, ki je odpravil obvezno obvestilo dolţniku o
neplačanem davku. Davčni organ lahko davčno izvršbo začne brez poprejšnje izdaje
obvestila o neplačanem davku. Vendar pa ga davčni uradi še vedno
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pošiljajo, zlasti tistim davčnim zavezancem, ki niso redni neplačnik davčnih
obveznosti. V letu 2006 pa so največ dolga izterjali po prejetih obvestilih o
neplačanem davku.
Davčna uprava je v letu 2007 izdala 125.653 sklepov o davčni izvršbi za dolg v
znesku 449.422.853 EUR. Plačila po izdanih sklepih so znašala 199.066.728 EUR, kar
je za 15 % več kot v letu 2006
Postopki izvršbe so med davčnimi zavezanci nepriljubljeni, za davčni organ pa izredno
zahtevni, saj se z njimi posega v premoţenje dolţnikov. Davčna izvršba je
dolgotrajen postopek, neprijeten tako za dolţnika kot tudi izterjevalca. Davčni organ
bi si moral prizadevati, da bi davčni zavezanci pravočasno plačevali davke. Uspešneje
bi bilo tudi, če bi davčni usluţbenec spremljal davčnega zavezanca od začetka
uvedbe postopka o izvršbi pa vse do poplačila dolga.
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Priloga št. 2: Sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke dolţnika
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Priloga št. 3: Vračilo sklepa o davčni izvršbi
Optomik d.o.o.
Kosova ulica 2
8000 Novo mesto

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčni urad Novo mesto
Kandijska cesta 21; p.p. 380
8000 Novo mesto
Zadeva:

Obvestilo o prenehanju delovnega razmerja
in vračilo sklepa o davčni izvršbi - Marjan Gregorič

Spoštovani!
Obveščamo, da je Marjan Gregorič (roj. 27.10.1978, Črešnjice 28, 8222 Otočec) dne
28.02.2009 prenehal delovno razmerje (prilagamo kopijo odjave) v našem podjetju.
Kje je sedaj zaposlen (če sploh je kje) nam ni znano.
Zato vam v prilogi vračamo sklep o davčni izvršbi, ki ni bil izvršen (ker ni prišel na
vrsto): -DT 42913-15607/2008-1-12032-17.
Lep pozdrav!

Novo mesto, dne 2. 3. 2009
Optomik d.o.o.
Marko Poljšak
Priloge: kot v tekstu
Poslano priporočeno!
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Priloga št. 4: Objava javne draţbe premičnin na spletni strani DURS
(http://www.gov.si/aplikacije/durs/26,03.html (17.02.2009))

Čas prodaje

18. 2. 2009 ob 10.30

Kraj prodaje

Kandijska cesta 21, Novo mesto
Način prodaje prva javna dražba
Posebni pogoji videno-kupljeno
Rubež opravil Davčni urad Novo mesto
Podrobnosti

seznam artiklov

Količina

Ocenjena vrednost/izklicna
cena
(brez DDV)

Očala

28 kosov

168 EUR

Pashimina

41 kosov

287 EUR

Prstan

214 kos.

749 EUR

Ročna ura

29 kosov

232 EU

Šal

41 kosov

287 EUR

Torbica

60 kosov

780 EUR

Trak za lase

30 kosov

60 EUR

Uhani

514
kosov

Verižica

37 kosov

Verižica, uhan, zapestnica in prstan v
kompletu

2 kosa

16 EUR

Verižice in kompleti z uhani

259
kosov

2.072 EUR

Zapestnica

95 kosov
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3.084 EUR
222 EUR

665 EUR

PRILOGA ŠT. 5: Odredba sodišča o prodaji zarubljenih nepremičnin

ODREDBA
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika MERCATOR –
DOLENJSKA d.d., Livada 8, Novo mesto, zoper dolţnika OKREPČEVALNICA
___________________________ Novo mesto, zaradi izterjave 3.867,39 EUR
s pp, v pristopni zadevi In 74/2001 upnika Republika Slovenija, ki jo zastopa
Drţavno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Novem mestu zoper dolţnika
_____________________________, Novo mesto zaradi izterjave 18.030,36 EUR
spp, v pristopni zadevi In 109/2003 upnika SKB banka d.d. zoper istega dolţnika
zaradi izterjave 5.253,24 EUR spp, v pristopni zadevi In 215/2003 upnika Merkur
d.d. zoper istega dolţnika zaradi izterjave 523,10 EUR spp, v pristopni zadevi In
139/2001 upnika Republika Slovenija, ki jo zastopa Drţavno pravobranilstvo,
Zunanji oddelek v Novem mestu zoper istega dolţnika zaradi izterjave 3.355,85
EUR, v pristopni zadevi In 106/2006 upnika Banka Koper d.d. zoper istega dolţnika
zaradi izterjave 932,38 EUR, v pristopni zadevi In 269/2006 upnika ADRIATIC d.d.
zoper istega dolţnika zaradi izterjave 8.819,30 EUR spp,v pristopni zadevi In 13/2007
upnika Banka Koper d.d. zoper istega dolţnika zaradi izterjave 474,94 EUR spp, v
pristopni zadevi In 97/2007 upnika BKS-leasing d.o.o., ki ga zastopa odv. Borut
Rangus zoper istega dolţnika zaradi izterjave 10.407,05 EUR spp, v pristopni zadevi
In 13/2007 upnika Banka Koper d.d. zoper istega dolţnika zaradi izterjave 474,94
EUR spp in v pristopni zadevi In 150/2008 upnika Pivovarna Union d.d., ki ga
zastopa odv. Lučka Perme zoper istega dolţnika zaradi izterjave 258,13 EUR spp
odreja
drugo javno draţbo
sledečih dolţnikovih nepremičnin:
– vl. št. 2409, parc. št. 169 – gozd, 170/2 – pašnik, 177 – pašnik, 178 –
travnik, 185 – travnik, 193 – gozd, 197/1 – pašnik, 658/31 – gozd,
665/22 – gozd, 3096 – gozd, 3494 – gozd, 3512 – gozd, 3520 –
gozd, 3524 – gozd, 3527 – gozd, vse k.o. Cerovec, last dolţnika do
1/2,
– vl. št. 401, parc. št. 832 – travnik, 844 – travnik, 845 – pašnik, 846 –
pašnik, 848 – travnik, 1000/5 – pašnik, 1000/8 – pašnik, vse k.o.
Vinja vas, last dolţnika do 1/2,
ki bo dne 6.3.2009 ob 9.00 uri v prostorih sodišča, soba 62.
Vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom opr.št. 18/2000 z
dne 15.7.2008 in 9.10.2008 za 1 vl. št. 2409, parc. št. 169, 170/2, 177, 178, 185,
193, 197/1, 658/31, 665/22, 3096, 3494, 3512, 3520, 3524 in 3527, vse k.o. Cerovec
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na 5.896,32 EUR, za 1 vl. št. 401, parc. št. 832, 844, 845, 846, 848, 1000/5 in
1000/8, vse k.o. Vinja vas na 2.116,22 EUR. Ker gre za drugo draţbo dolţnikovih
nepremičnin, je izklicna cena niţja od ugotovljene vrednosti nepremičnin (2. odstavek
188. člena ZIZ).
Izklicna cena za 1 vl. št. 2409, parc. št. 169, 170/2, 177, 178, 185, 193,
197/1, 658/31, 665/22, 3096, 3494, 3512, 3520, 3524 in 3527, vse k.o.
Cerovec je 2.948,16 EUR, izklicna cena za 1 vl. št. 401, parc. št. 832, 844,
845, 846, 848, 1000/5 in 1000/8 je 1.058,11 EUR. Najniţji dvig je 500,00
EUR.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vloţen najpozneje osem dni pred prodajnim
narokom, na prodajnem naroku ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka
s predloţitvijo mnenja sodnega cenilca o trţni vrednosti nepremičnine verjetno
izkaţe, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva
prodaje precej spremenila. Najboljši ponudnik mora po končani draţbi dati izjavo, ali
je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b člena ZIZ. Če je upnik ali z njim
povezana oseba kupila nepremičnino, ki je niţja od njene ugotovljene vrednosti in
pridobljena kupnina ne bi zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri
poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je upnik
poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine (čl. 200.a ZIZ).
Kupec mora poloţiti kupnino v roku 30 dni od dneva prodajnega naroka na
transakcijski račun Okroţnega sodišča v Novem mestu pri Agenciji za plačilni promet
RS, Izpostava Novo mesto, št. 01100-6960422243, sklic na št. 05 4308 - 18-2000.
Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen poloţitve kupnine do višine zneska, ki bi
mu pripadal po sklepu o poplačilu. Sodišče o predlogu upnika odloči s posebnim
sklepom.
Če kupec v določenem roku ne poloţi kupnine, se mu poloţena varščina ne vrne,
sodišče pa na predlog upnika ali glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo
kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo, ali
so z upnikom povezana oseba ter jim določi rok za poloţitev kupnine, ali pa prodajo s
sklepom razveljavi in določi novo prodajo. Iz poloţene varščine se poravnajo stroški
za novo prodajo in nadomesti razlika med ceno, doseţeno pri prejšnji in pri novi
prodaji.
Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, torej za vl.
št. 2409 k.o. Cerovec je 589,63 EUR, za vl. št. 401, k.o. Vinja vas je 211,62
EUR.
Morebitni kupci so dolţni varščino poloţiti najmanj tri delovne dni pred prodajnim
narokom na transakcijski račun Okroţnega sodišča v Novem mestu pri Agenciji za
plačilni promet RS, Izpostava Novo mesto, št. 01100-6960422243, sklic na št. 05
4308 - 18-2000.
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Kasneje vplačanih varščin sodišče ne bo upoštevalo.
Varščine sta oproščena upnik in zastavni upnik, če njuni terjatvi dosegata varščino.
Ponudniki, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo varščino na njihov transakcijski
račun nakazano nazaj v 15 dneh po koncu javne draţbe.
Kdor ima zakonito ali vknjiţeno predkupno pravico na nepremičnini, ki je predmet
izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani draţbi
izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji ( 1. odstavek 182. čl. ZIZ).
V prodajno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin in se poplača iz zneska,
dobljenega s prodajo. Morebitni kupec – ponudnik se mora na prodajnem naroku
izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki izkazuje drţavljanstvo Republike
Slovenije ponudnika (osebna izkaznica ali potni list RS), za pravne osebe pa tudi z
ustreznim pooblastilom za sodelovanje na draţbi in originalnim ali po zakonu
overjenim izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
V primeru prodaje kmetijskih zemljišč bo kupec napoten na pridobitev soglasja
pristojne upravne enote. Če bo odobritev odklonjena ali kupec vloge ne bo vloţil v
naloţenem roku, sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje napoti na
pridobitev odobritve drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo, ali
pa prodajo s sklepom razveljavi.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30.1.2009

okroţna sodnica
Marjetica Ţibert

74

IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE
Podpisana Špela Fabijan, rojena 26.10.1985 v Novem mestu, študentka Fakultete za
upravo, visokošolski študijski program Javna uprava, vpisna številka indeksa
04032782, izjavljam, da sem avtorica diplomske naloge z naslovom Davčna izvršba
pod mentorstvom dr. Polonce Kovač, ki jo je jezikovno pregledala Petra Tori, prof.
slov. in univ. dipl. ped.
Dovolim, da se moje diplomsko delo objavi na fakultetnih spletnih straneh.

Ljubljana, april 2009

Podpis:
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