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Na podlagi sklepov Vlade R Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja KORONA VIRUSA (KOVID 19), Vas prosimo, da sprejmete tudi za delo Upravnih organov podobne ukrepe, kot jih bo verjetno v
kratkem sprejela pravosodna veja oblasti (83. člen Zakona o sodiščih). Predlagamo, da se prekinejo
tudi upravni postopki, kjer je potrebno sodelovanje organa in stranke – v fizični obliki.
Zakon o državni upravi oz. Zakon o finančni upravi, žal tudi ne urejata področja na način, ki bi v
trenutnih pogojih omogočil dejansko reševanje problematike na področju plačevanja davkov. Ki pa so
zgolj sorazmerni del lastnine posameznika oz. podjetja. Država namreč nima pravice pobirati davke od
lastnine, ki se ne ustvarja zaradi, objektivne ustavitve vseh delovnih procesov. Trenutne rešitve na
področju odloga oz. oprostitev niso ustrezne. Še več. ZdavP-2 celo prepoveduje odlog za
AKONTACIJE (ki so zgolj bodoči davki) in davčne odtegljaje.
Zato predlagamo, da se v času omejevanja razširjevanja virusa, sprejmejo Ukrepi Vlade R Slovenije, s
katerimi bi omogočili plačnikom davkov ODLOG.ZNIŽANJE ali OPROSTITEV vseh obveznosti (tudi
odtegljajev in akontacij). Poleg tega predlagamo sistematično možnost odloga napovedi za davek od
dohodkov pravnih oseb oz. davka od dohodkov iz dejavnosti.
Predlagamo, da R Slovenija uvede naslednje ukrepe:
1. Prekinitev vseh davčnih postopkov, kjer je potrebna izmenjava dokumentacije oz. osebni stik
(še posebej v postopkih davčnega nadzora).
2. Sprejem ukrepov, ki bodo potrebni zaradi nezmožnosti sestave davčnih obračunov (DDPO,
dohodki iz dejavnosti in delno tudi DDV) v primerih, ko stranke ne morejo dostaviti vse
dokumentacije – iz objektivnih razlogov. Predlagamo, da se roki (31.3.2020) podaljšajo, na
podlagi enostavne vloge strank (npr. izjava).
3. Sprejem ukrepov za odlog plačevanja obveznosti (tudi akontacij in odtegljajev) v vseh
primerih, ko in če stranka ne bo sposobna zagotoviti finančnih sredstev za plačilo vseh javnih
dajatev, še posebej v pogojih, ko in če zaradi omejevalnih ukrepov podjetja ne izvajajo
dejavnosti.
Obrazložitev:
Če bo v R Sloveniji prekinjene vse obravnave na sodiščih, ni nobenega razloga, da se enako ne uredi
tudi na upravnem področju, kjer ravno tako potekajo postopki, kjer ima stranka pravico do sodelovanja
(npr. izvedba dokaza z ogledom).
Roki za oddajo obračunov DDPO oz. dohodkov iz dejavnosti za podjetja se izteče 31.3.2020 za leto
2019. Trenutno imajo servisi oz. davčno-svetovalna podjetja (v pretežni meri) uvedene ukrepe
prepoved obiskov pisarn, prav tako pa stranke ne želijo obiskovati poslovnih partnerjev zaradi
omejevanja prenosov virusov. Posledično pooblaščenci ne morejo sestaviti obračune DDPO na način,
kot to določa zakon (preveritev vseh izkazov ipd.).
Trenutna ureditev na področju odloga obveznosti (87. in 103. člen ZdavP-2) ni primerna oz. ustrezna z
vidika reševanja problematike nezmožnosti plačila zaradi objektivnih trenutnih okoliščin. Predlog
zakona, ki naj bi reševal podjetja oz. zaposlene, ne rešuje problemov t.i. podjetnikov, ki samostojno
opravljajo dejavnost (preko Spp. ali d.o.o.). Menimo, da bi morala Vlada R Slovenije sprejeti (preko
Ministra za Finance oz. Pravila o izvajanju ZDavP-2) ukrepe, ki bi objektivno omogočili vsaj odlog

obveznosti (seveda bo potrebno sprejeti tudi pravila za znižanje oz. oprostitev v primerih, ko podjetje
ne izvaja dejavnosti) –tudi za mikro podjetja brez zaposlenih (kjer posameznik samostojno izvaja
dejavnost) na način, da bi se ustrezno dopolnil Pravilnik o izvajanju ZDavP-2, ki bi enostavneje
omogočil odlog VSEH obveznosti plačil dajatev.
Prav tako predlagamo, da prične davčni organ izvajati 87. člen ZDavP-2 na način, da se odlog v
primeru pritožbe praviloma vedno izvede (po uradni dolžnosti – izda se sklep) in sicer že v primeru ko
obstajajo minimalne možnosti za ugoditev pritožbe. S tem bi organ dokazal, da se pravice plačnikov
davkov razlagajo ustavno-pravno skladno.
SKLEP:
Zbornica davčnih svetovalcev je izdala zgornji predlog s ciljem omogočiti pomoč plačnikom
davkov na način, da se obveznosti plačnikov, zaradi objektivnih okoliščin ODLOŽIJO,
OPROSTIJO ali ZNIŽAJO oz. PRESTAVIJO (roki). Ukrep (oz. ukrepi) mora biti izveden hitro in
brez pretirane administracije, sicer ne bodo omogočili strankam udejanjanje njihovih pravic.
Predlagani ukrepi so del pravic plačnikov davkov, kot jih določa Ustava R Slovenije in
KODEKSI plačnikov davkov, kot veljajo v urejenih demokracijah.
Že vnaprej hvala za ugoditev našim predlogom.
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