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POVZETEK 

Cilj naloge je predstaviti davčni inšpekcijski nadzor, in sicer vse od izbora zavezanca pa do 

izdaje zapisnika oziroma odločbe. V začetku naloge bom skozi teorijo predstavila davčni 

inšpekcijski nadzor, v nadaljevanju pa bom vse navedeno prikazala še skozi konkreten primer 

gostinca, pri katerem je bila opravljena ocena davčne osnove na podlagi 68. člena Zakona o 

davčnem postopku. Skozi konkreten primer bi rada predstavila nepravilnosti v gostinski 

dejavnosti, in sicer v obliki s knjižbo ponarejenih oziroma naknadno popravljenih izdanih 

računov. Postopki ugotavljanja dejstev, ki so služila kot dokazi, so bili dolgotrajni in so 

zahtevali več faz davčnega inšpekcijskega nadzora davčnega zavezanca skozi celo leto. 

Ugotovljene nepravilnosti so bile plod dobrega, učinkovitega in ne nenazadnje inovativnega 

dela davčnega inšpektorja. Na koncu pa bom predstavila še davčne registrske blagajne, katere 

bodo onemogočale davčne utaje in ki naj bi predvidoma stopile v veljavo v začetku leta 2012. 

Dodala bom priporočila davčnim zavezancev v zvezi z davčnimi blagajnami. 

Ključne besede: davki, inšpekcijski nadzor, davčne blagajne, inšpektorji, zavezanci. 

SUMMARY 

The main purpose of the diploma thesis is to present tax inspection, which begins by choosing 

the taxpayer and ends by issuing the tax minutes or decision. First the tax inspection is 

presented in theory, which is later followed by the concrete example of the restaurant owner, 

whose tax base was estimated under the 68. Article of the Tax Procedure Act. This concrete 

example will show the irregularities in relation to the issuing of the forged or later corrected 

invoices. Finding the facts, which could be valid as evidence, was a long-continued process 

and has required more phases of the tax inspection throughout the whole year. Irregularities 

found are the result of a good, effective and innovative work of the tax inspector. Finally, the 

tax cash register will be presented, which would prevent tax evasion and is to take effect at 

the beginning of 2012. Moreover, recommendations to the taxable person with reference to 

the tax cash register will be added. 

Keywords: taxes, tax inspection, cash registers, inspectors, tax persons. 

UDK: 35.072.6:336.22(043.2) 
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1 UVOD 

Vsak povprečen davkoplačevalec pride kdaj v skušnjavo, da bi utajil davke. Takrat ocenjuje 

morebitno tveganost oziroma koristnost takega početja. Tehta med dvema možnostma, in 

sicer, ali ga davčni organi pri taki utaji odkrijejo in ga kaznujejo ali ostane neodkrit z 

neobdavčenim dobičkom v žepu. 

Davki torej predstavljajo posebno obliko prisilnega odvzema rednega dohodka pravnih in 

fizičnih oseb, zato je logično pričakovati, da bo na tem področju prihajalo do kontinuiranega 

nasprotja interesov med državo in davkoplačevalci (Stanovnik 2002, 57). 

To pa seveda narekuje uvedbo nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem predpisanih 

dajatev. Države imajo v ta namen organizirane davčne službe, ki v okviru svojih pristojnosti 

izvajajo nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih 

obveznosti. Davčne službe torej preprečujejo in odkrivajo dejanja, s katerimi bi bili oziroma 

so bili kršeni predpisi o obdavčenju. 

Davki so torej eden pomembnejših virov financiranja naše države, zato morajo biti za 

normalno delovanje države sistemi za pobiranje davkov učinkoviti. 

Poleg vsega naštetega pa bom predstavila še davčne registrske blagajne, katere bodo 

onemogočale davčne utaje in naj bi predvidoma stopile v veljavo v začetku leta 2012. 

Namen mojega diplomskega dela je predstaviti vlogo in pomen davčne inšpekcije v njeni 

osnovni nalogi uspešnega nadzora, ki mora biti pravičen, pošten in ne nazadnje kakovosten s 

pravo mero občutka za obračunane dajatve. 
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2 NAČRTOVANJE DAV ČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 

Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedež Davčne 

uprave Republike Slovenije je v Ljubljani. Davčno upravo Republike Slovenije sestavljajo 

Generalni davčni urad in davčni uradi. Davčni uradi so organizacijske enote davčne uprave, ki 

se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne službe na določenem območju ali za določeno 

področje dela. Izpostave in referati so teritorialne organizacijske enote davčnih uradov 

(DURS 2011a). 

Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge davčne službe: pobiranje davkov in 

drugih obveznih dajatev; opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo 

izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju; preprečevanje in 

odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj (DURS 2011a). 

Kovač in Konečnik (2007, 29) davčni inšpekcijski nadzor opredeljujeta kot nadzor nad 

izvajanjem in spoštovanjem predpisov s področja obdavčevanja, predvsem pa nadzor nad 

določbami zakonov o obdavčitvi in Zakona o davčnem postopku. Poudarjata še Zakon o 

inšpekcijskem nadzoru in Zakon o splošnem upravnem postopku. 

Galič in Kruhar Puc (2006, 31) menita, da je pri inšpekcijskem pregledu pomembno 

preverjanje pravilnosti in pravočasnosti pobiranja davkov, pravilno poslovanje zavezancev za 

davek, preverjanje knjigovodskih zapisov in evidenc in podajanje ukrepov, če se navedenih 

stvari ne upošteva. Vsi ukrepi morajo temeljiti na zakonih. 

Kruhar Puc (2004, 54) navaja, da je pristojnost po Zakonu o splošnem upravnem postopku 

pravica in dolžnost organa, da opravlja naloge, za katere je bil ustanovljen. 

Organ je dolžan opravljati naloge, za katere je bil zadolžen, in teh nalog nikakor ne sme 

prepuščati drugim organom. Na pristojnost mora organ paziti skozi celoten postopek. 

V Skladu z 127. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) lahko davčni organ opravi 

davčni nadzor v eni od naslednjih oblik oziroma postopkov: 

− davčni nadzor davčnih obračunov, 

− nadzor carinskega poslovanja, 

− davčni inšpekcijski nadzor, 

− davčna preiskava. 

Inšpekcijski nadzor kot del nadzorne funkcije ustvarja povezavo med davčnimi zavezancem 

in Davčno upravo republike Slovenije. Naloga davčnega inšpektorja je, da oceni, ali so 

dajatve pravilno obračunane oziroma ali so prijavljeni vsi dohodki, ter onemogočiti izmikanje 

pri plačevanju dajatev (Ministrstvo za finance 2007b). 

Davčni inšpekcijski nadzor sestavljajo naslednje faze: 
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− priprava na davčni inšpekcijski nadzor, 

− izvedba davčnega inšpekcijskega nadzora, 

− ugotovitve v davčnem inšpekcijskem nadzoru, 

− evidentiranje ugotovitev davčnega inšpekcijskega nadzora. 

Vse naštete faze bodo bolj natančno opisane v nadaljevanju naloge. 

Menim, da se morajo davčni inšpektorji dobro pripraviti na davčni nadzor, saj je le to ključno 

za dobro opravljeno delo. Pomembno je tudi to, da se inšpektor seznani o tem, s kakšno 

dejavnostjo se ukvarja davčni zavezanec, in da pregleda poslovna in davčna poročila. Le 

dobro pripravljen inšpektor lahko opravi učinkovit inšpekcijski nadzor. 

2.1 Smernice za pripravo načrtov za davčni inšpekcijski nadzor 

Vse zavezance morajo davčni inšpektorji obravnavati enako, tako da imajo vsi zavezanci 

enake možnosti. 

Povprečna frekvenca posamezne vrste davčnega inšpekcijskega nadzora se določa glede na 

velikost zavezanca za davek in glede na vrsto davčnega inšpekcijskega nadzora. Veliki 

zavezanci za davek se glede na fiskalno tveganje nadzirajo mnogo pogosteje kot mali 

zavezanci za davek (Ministrstvo za finance 2007a). Upošteva se načelo, da se pri velikih 

zavezancih za davek načrtujejo kontinuirani davčni inšpekcijski nadzori. 

− Kontinuirani davčni inšpekcijski nadzor: pride v poštev pri velikih davčnih zavezancih, in 

sicer velja, da se za davčni inšpekcijski nadzor le-ti načrtujejo pogosteje kot ostali davčni 

zavezanci. 

− Neinšpicirani za daljše obdobje: v načrt izbora se obvezno vključijo zavezanci za davek, 

ki niso bili inšpicirani za daljše obdobje, tako da bo lahko vsak zavezanec za davek 

eventualno vključen v inšpekcijski nadzor v določeni frekvenci. 

− Novo registrirani davčni zavezanci: pri tej točki gre za davčne zavezance , ki so na novo 

ustanovljeni oziroma so ustanovljeni manj kot dve leti. 

− Neregistrirani zavezanci za davek: te davčne zavezance je treba odkrivati skozi razne 

postopke kot npr. z zbiranjem informaciji iz medijev, preko oglasov, itd… (slamnata 

podjetja). 

− Stopnja tveganja dejavnosti: pri načrtovanju izbora na letni ravni se poleg velikosti 

zavezanca za davek in stopnje fiskalnega tveganja upošteva tudi vrsta pretežne 

dejavnosti, ki jo zavezanec za davek opravlja, in stopnja tveganja te dejavnosti. 

− DDV pregledi: se v celoti načrtujejo glede na pomemben vpliv na višino sredstev 

proračuna v zadostnem odstotku, ki zagotavlja visoko stopnjo preventivnega delovanja 

inšpekcije. Odstotek se določi za letni načrt in se spreminja glede na izhodišča 

Generalnega davčnega urada (Ministrstvo za finance 2007a). 
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2.2 Razporeditev zavezancev za davek po velikosti 

Generalni davčni urad, Oddelek za inšpekcijo za letni načrt pripravi kriterije po velikosti 

(mali, srednji in veliki davčni zavezanci) in statusu davčnih zavezancev in indikatorje 

primarno glede na višino prometa in sekundarno na število zaposlenih, ki bodo zajeti v letni 

načrt za davčni inšpekcijski nadzor (Ministrstvo za finance 2007a). 

Tak načrt po kriterijih se mi zdi zelo dober, saj ima s tem naša država neko evidenco, s katero 

nadzoruje zavezance za davek. 

2.3 Vrste davčnega inšpekcijskega nadzora 

Davčni inšpekcijski nadzor je lahko (Ministrstvo za finance 2007a): 

− celostni davčni inšpekcijski nadzor: tak pregled obsega vsa področja poslovanja, tako za 

tekoče leto kot tudi za pretekla leta, 

− delni inšpekcijski nadzor: obsega posamezna področja oziroma je davčni inšpektor 

osredotočen na enega ali več davkov, 

− hitri pregledi: sem spadajo pregledi za tekoče leto za večje število davčnih zavezancev, 

katere pa davčni zavezanci načrtujejo vnaprej (pregled blagajniškega poslovanja), 

− akcije: so predvsem preventivnega značaja in zajemajo tekoče obdobje poslovanja 

davčnega zavezanca (navzkrižna kontrola računov). 
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3 IZBOR ZAVEZNCEV ZA DAV ČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR 

V skladu z določbami 134. člena ZDavP-2 se davčni inšpekcijski nadzor opravi na podlagi 

objektivnih kriterijev, ki morajo upoštevati načelo enakomernega inšpekcijskega nadziranja 

vseh zavezancev za davek in načelo pomembnosti davka, ki ga zavezanec za davek prispeva v 

javnofinančnih prihodkih. 

Izbor zavezancev mora biti v skladu z letnim načrtom. 

3.1 Pogostost opravljanja davčnih inšpekcijskih nadzorov 

Zakonska podlaga, ki opredeljuje časovno obdobje, je 133. člen ZDavP-2, ki v drugem 

odstavku določa, da se pri velikih gospodarskih družbah davčni inšpekcijski nadzor nadaljuje 

od zadnjega davčnega obdobja, za katerega bo opravljen predhodni davčni inšpekcijski 

nadzor. Ker podatka nisem zasledila nikjer v gradivih, sem se odločila, da obiščem Davčni 

urad v Idriji, kjer so mi odgovorili na nekaj mojih vprašanj. Med drugim me je tudi zanimalo, 

kako pogosto se opravljajo davčni inšpekcijski pregledi in pri katerih zavezancih. 

Davčni inšpekcijski pregledi se opravljajo: 

− na štiri leta veliki zavezanci za davek, 

− na 5–8 let srednje veliki zavezanci, 

− na deset let majhni zavezanci za davek. 

3.2 Merila za izbor 

Pri opravljanju svoje prakse v računovodskem servisu sem velikokrat zasledila, da je 

podjetnike, ki so prihajali po nasvete velikokrat zanimalo, po kakšnem kriteriju davčna uprava 

izbira zavezance za davčni inšpekcijski pregled. Tudi ta odgovor so mi podali na Davčnem 

uradu v Idriji, in sicer davčna uprava lahko davčne zavezance izbira po različnih merilih: 

− bilančna merila, 

− davčna merila, 

− izbor zavezanca pa je mogoči pridobiti na podlagi bilančnih podatkov, katere se oddaja 

letno. 

Davčni zavezanci morajo izpolnjevati predpisane davčne obveznosti. Če torej le-tega ne 

izpolnjujejo, lahko taka podjetja po različnih kriterijih hitro pridejo na vrsto za davčni 

inšpekcijski pregled. Menim, da so spodnji primeri vredni posebne obravnave, saj je v naši 

državi vse preveč nepravilnosti. 

Spodaj je naštetih nekaj primerov, ki so najpogostejši za davčni inšpekcijski pregled oziroma 

ki bi morali bi večkrat obravnavani: 

− na novo ustanovljena podjetja, 
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− uporaba neobstoječe ali napačne identifikacijske številke davka na dodano vrednost, 

− neplačevanje obveznosti (gradbena dejavnosti), 

− posebni indikatorji tveganja. 

Med posebne indikatorje bi glede na današnje razmere uvrstila razna nepremičninska podjetja, 

gradbeništvo, finančne storitve, razna podjetja, ki so ustanovljena le za kratek čas (slamnata 

podjetja), družinska podjetja, podjetja, ki spremenijo lokacijo ali dejavnost. Vse to so 

indikatorji, ki si po mojem mnenju zaslužijo več pozornosti s strani davčne uprave. 

Moje mnenje je, da bi se morali davčni inšpektorji bolj ozirati na zgoraj omenjene indikatorje, 

saj lahko iz medijev sklepamo, kje so v današnjem času težave. Velika težava, ki jo vidim, so 

tako imenovana Slamnata podjetja, saj jih davčna uprava le težko izsledi. 
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4 PRIPRAVA NA DAV ČNI INŠPEKCIJASKI NADZOR 

Davčni inšpektorji se morajo dobro pripraviti na davčni inšpekcijski nadzor. Njihova naloga 

je, da preverijo, ali davčni zavezanec posluje zakonito. 

Zanimiv je podatek, da v Veliki Britaniji vse davčne inšpektorje usposobijo do določene 

stopnje, od tam naprej pa dajo večji poudarek na specializaciji. Temeljno znanje imajo vsi 

inšpektorji (IOTA 2001). 

V nadaljevanju naloge je opisano, kako se davčni inšpekcijski nadzor začne, in sicer z izdajo 

delovnega naloga, sledi zbiranje in analiza informacij, saj se na njihovi podlagi lahko davčni 

inšpektor odloči, za katera področja se bo opredelil, torej oceni kritične točke. 

Inšpektor pripravi program dela ter testira delovni nalog. Kasneje izda še sklep ter izpolni vse 

obrazce. 

Vse navedeno je podrobneje opisano v nadaljevanju naloge ter prikazano tudi shematsko. 

Menim, da je dobro pripravljen davčni inšpektor pogoj za dobro opravljen davčni inšpekcijski 

nadzor. Zbrati mora vse potrebne podatke, da lahko dobro opravi svoje delo. Spodaj je 

prikazana shematsko priprava na davčni inšpekcijski nadzor. 

 

Slika 1: Shema priprave na davčni inšpekcijski nadzor 

Pridobivanje podatkov o zavezancu 

Analiza davčnega zavezanca  

Program dela  

Preizkušanje delovnega naloga  

Delovni nalog  

Sklep o davčnem inšpekcijskem 
nadzoru 

Posvetovanje z vodjo 
skupine 
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4.1 Izdaja delovnega naloga 

Davčni inšpekcijski nadzor se ne sme začeti brez izdanega delovnega naloga. Delovni nalog 

je dokument v pisni obliki v fazi priprave na davčni inšpekcijski nadzor. Z delovnim nalogom 

ima davčni inšpektor pravico oziramo podlago za zbiranje podatkov o zavezancu. V skladu s 

135. členom ZDaP-2 se davčni inšpekcijski nadzor začne s sklepom o davčnem postopku. 

4.2 Zbiranje in analiza pridobljenih podatkov 

Davčni inšpektor zbere in analizira podatke, katere pridobi od zavezanca. Ko inšpektor zbere 

vse informacije, opravi analizo, da ugotovi določene nelogičnosti ter na podlagi tega začrta 

kritične točke davčnega inšpekcijskega nadzora. 

Države bi morale svojim davčnim inšpektorjem omogočiti, da čim hitreje in čim bolj 

neposredno pridejo do potrebnih informacij, brez posredovanja vrhovnih državnih institucij 

(Kuusiola, Nielson in Forvass 2001 v Ložar 2002, 41). 

4.3 Priprava programa dela 

Davčni inšpektor pripravi program dela, saj je le-to neko vodilo za celoten postopek. Program 

se pripravi na podlagi poslovnih in davčnih poročil davčnega zavezanca in s poznavanjem 

dejavnosti, ki jo davčni zavezanec opravlja. 

Na podlagi teh poročil lahko davčni inšpektor dokaj hitro sklepa, za kakšnega zavezanca gre. 

Davčni inšpektor opredeli težišča davčnega inšpekcijskega nadzora, pri katerih mora zbrati 

informacije, na podlagi katerih je bil zavezance za davek izbran za davčni inšpekcijski nadzor, 

ter različna tveganja, ki obstajajo. Davčni inšpektor mora tudi upoštevati ekonomičnosti 

postopka, torej pomembnost posameznih postavk, upoštevati mora analizo tveganja 

zavezanca za davek, in sicer mora določiti, katere stvari bo inšpiciral, koliko časa bo porabil, 

ter izpolniti delovni list programa dela. 

4.4 Testiranje delovnega naloga 

Ko pripravimo program dela, sledi testiranje delovnega naloga. Na podlagi priprave programa 

dela inšpektor na predpisanem obrazcu potrdi oziroma predlaga obdobje obdavčevanja, ki 

mora biti navedeno od dneva do dneva natančno (npr. 1. januar 2011 do 31. april 2011), 

trajanje davčnega inšpekcijskega nadzora, pri katerem inšpektor oceni, koliko časa potrebuje 

za izvedbo davčnega inšpekcijskega nadzora, in vrsto davčnega inšpekcijskega nadzora, ki so 

lahko celostni ali delni ter hitri pregledi in akcije (Ministrstvo za finance 2007a). 

Na osnovi odobritve se pripravi sklep o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora. 



 

9 

4.5 Izdaja sklepa o davčnem inšpekcijskem nadzoru 

Sklep o davčnem postopku izda inšpektor, ki je tudi pooblaščen, da vodi in odloča v postopku 

davčnega inšpekcijskega pregleda. Tu se mi zdi pomembno poudariti, da je davčni inšpektor 

pooblaščen tudi za začetek davčnega inšpekcijskega pregleda. 227. člen zakona o davčnem 

postopku pravi, da sklep izda uradna oseba, ki opravlja dejanje postopka, pri katerem je 

nastalo vprašanje, ki je predmet postopka. 

V prilogi je obrazec sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora, saj se z izdajo le-tega 

davčni inšpekcijski nadzor lahko začne. 

4.6 Obrazci za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor 

Inšpektor skupaj z delovnim nalogom dobi naslednje obrazce (Ministrstvo za finance 2007a): 

− opomnik: seznam podatkov za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor, 

− delovni list programa dela, 

− testiranje delovnega naloga. 

Obrazci vsebujejo predhodno natisnjene osnovne podatke o davčnem zavezancu (številka 

delovnega naloga, davčna številka zavezanca in naziv zavezanca). 

Obstajajo tudi vprašalniki za pripravo na davčni inšpekcijski pregled, s katerimi inšpektor 

pridobi informacije, ki jih potrebuje za učinkovit davčni inšpekcijski pregled. Lahko so 

vprašalniki, ki se nanašajo na pravno osebo, samostojnega podjetniki ali pa fizično osebo. 

Pomembno je, da se inšpektor že v začetni fazi seznani s tem, kakšne vrste in velikosti 

podjetje bo obravnaval. Uporaba naštetih obrazcev je obvezna in je sestavni del zaprtega dela 

zadeve (Ministrstvo za finance 2007a). 

Vprašalnika za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor za pravno in fizično osebo sta 

navedena v prilogah. 

4.7 Izvajanje in ugotovitve davčnega inšpekcijskega nadzora  

Ko imamo torej izbranega zavezanca in o njem zbrane vse informacije, lahko začnemo z 

davčnim inšpekcijskem nadzorom. Ključnega pomena je ta faza, saj se s tem davčni 

inšpekcijski nadzor začne. 

V nadaljevanju predstavljam začetek davčnega inšpekcijskega nadzora, ki se začne z uvodnim 

pogovorom, sledi ogled poslovnih prostorov ter zapisnik in odločbe. Če davčni zavezanec ne 

upošteva pravil ter zakona, pa se ukrepa, kot je spodaj opisano v poglavju »Kazniva ravnanja 

in prekrški«. 
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4.8 Začetek davčnega inšpekcijskega nadzora 

Nadzor se prične takrat, ko davčni zavezanec prejme sklep o davčnem inšpekcijskem nadzoru. 

Inšpektor lahko svoje delo začne dejansko opravljati šele po osmih dnem po vročitvi sklepa. 

Kovač in Konečnik (2007, 19) navajata, da se lahko davčni inšpekcijski postopek začne tudi 

brez vročitve sklepa. To se zgodi takrat, ko davčni inšpektor sumi večje davčne utaje ali pa 

kadar gre za kakšne akcije. 

Davčni inšpektor mora pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora pokazati službeno 

izkaznico. Davčni zavezanec mora inšpektorju predložiti vse potrebne poslovne knjige, za 

katere zaprosi inšpektor. 

V skladu z 397. členom ZDavP-2 se s plačilom globe od 1.600 do 25.000 evrov za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 

opravlja dejavnost, če ne predloži dokumentacije ali ne da pojasnil v zvezi s predmetom 

davčnega nadzora ali ovira davčni nadzor. S plačilom globe od 400 do 4.000 evrov se za 

navedeni prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba. 

Moje mnenje je, da so kazni glede na to, kar se dogaja v današnjem času, dokaj nizke. 

Nadzor se opravlja (Ministrstvo za finance 2007a): 

− v poslovnih prostorih zavezanca za davek, ki opravlja dejavnost, 

− v poslovnih prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge 

evidence (računovodski servis), 

− v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za davek, 

− v prostorih davčnega organa, 

− v stanovanjskih prostorih, ki jih je zavezanec za davek določil kot svoj sedež ali poslovni 

prostor. 

Davčni inšpekcijski nadzor se lahko opravlja tudi v prostorih davčnega organa, če poslovni 

prostor zavezanca za davek ni primeren. 

Torej je na začetku nadzora pomembno, da inšpektor z uvodnim pogovorom, ki je lahko tudi 

po telefonu, seznami zavezanca o pregledu, ter pregleda poslovne prostore, preveri poslovne 

knjige ter evidenco zavezanca. 

4.9 Uvodni pogovor z zavezancem 

Kot sem že omenila zgoraj, davčni inšpektor opravi uvodni razgovor z zavezancem. Namen 

uvodnega razgovora je, da inšpektor pridobi vse potrebne informacije o zavezancu, saj na ta 

način lahko inšpektor dobro opravi davčni inšpekcijski nadzor. 
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Pomembno je, da inšpektor spozna davčnega zavezanca na ta način, da se seznani z 

dejavnostjo, s katero se ukvarja zavezanec. Zavezancu pa mora davčni inšpektor v uvodnem 

pogovoru pojasniti vrsto, obseg in trajanje davčnega inšpekcijskega pregleda. 

4.10 Ogled poslovnih prostorov 

Kot določa zakon v določbah 2. in 3. odstavka 138. člena ZDavP-2, ima pooblaščena oseba 

pravico: 

− da pri opravljanju davčnega inšpekcijskega pregleda lahko ugotovi višino davčne 

obveznosti, pregleda poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje 

dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, naprave, blago, stvari, predmete, poslovne knjige, 

pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje davčnega 

zavezanca. Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec 

za davek določil kot svoj sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost. 

Pri tem mora inšpektor spoštovati načelo nedotakljivosti stanovanja. To pomeni, da sme 

inšpektor stopiti le v tiste prostore stanovanja, v katerem se opravlja dejavnost. V primeru 

kršitve navedenega ustavnega načela je odškodninsko odgovoren DURS, ki lahko 

uveljavlja regresni zahtevek do inšpektorja, 

− stopiti na vsa zemljišča in v vse poslovne prostore zavezanca za davek in si jih ogledati. 

Menim, da na podlagi tega lahko davčni inšpektor marsikaj sklepa (npr. zavezanec ima lahko 

v poslovnem prostoru nek stroj, ki ga v svojih poslovnih knjigah nima nikjer zavedenega ali 

obratno). Ne nazadnje lahko tudi oceni, ali je poslovni prostor sploh primeren za davčni 

inšpekcijski pregled. 

4.11 Opredelite davčnega inšpekcijskega nadzora 

Ko imamo zbrane vse prej navedene informacije (uvodni pogovor in ogled poslovnih 

prostorov), lahko na podlagi le-teh davčni inšpektor oceni, na katera področja se bo omejil 

(npr. če je davčni inšpektor prišel pregledovati DDV in je pri ogledu poslovnega prostora 

ugotovil, da je tam nek fotokopirni stroj, katerega zavezanec nima nikjer zavedenega, ima 

davčni inšpektor pravico razširi nalog). 

4.12 Poslovne knjige in evidence 

Kot sem že prej omenila, sem med delom v računovodskem servisu ugotovila, da so takrat, ko 

se pojavi davčni inšpektor, ena najpomembnejših stvari urejene poslovni knjige. Inšpektorji 

lahko že po temu sklepajo, za kakšnega zavezanca in računovodski servis gre. 

31. člen ZDavP-1 predpisuje obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc tudi za namene 

izvajanja zakonov o obdavčenju in ZDavP-2, in sicer navaja: »Osebe, ki so dolžne voditi 
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poslovne knjige in evidence v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 

drugim zakonom ali računovodskim standardom, so jih dolžne voditi tudi za namene izvajanja 

zakonov o obdavčenju in tega zakona«. 

Vodenje poslovnih knjig urejajo za različne zavezance za davek različni predpisi (53., 54. in 

73. člen ZGD, SRS, MRS, Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za 

fizične osebe, ki opravljajo dejavnost). 

ZGD-1 v 6. odstavku 54. člena določa, da je treba trajno shranjevati bilance stanja, poslovne 

knjige, izkaze poslovnega izida ter poslovna poročila. Druge knjigovodske listine se lahko 

shranjujejo le za določeno obdobje, katero je različno za samostojne podjetnike (10 let), 

pravne osebe (15 let). 

Če davčni inšpektor ugotovi, da zavezanec ne bo predložil ustreznih dokumentov, ima pravico 

izdati sklep o predložitvi poslovnih knjig (78. člen ZDavP-2). 

38. člen ZDavP-2 člen določa, da ima davčni inšpektor pravico za največ 30 dni zaseči 

poslovne knjige, če je to potrebno. 

Vsa oviranja davčnega postopka s strani davčnega zavezanca le otežujejo delo davčnega 

inšpektorja. Zato menim, da je treba inšpektorju omogočiti, da si pridobi vse potrebne 

informacije, da čim prej opravi svoje delo. 

4.13 Sklepni pogovor 

Sklepni pogovor je pogovor med davčno upravo in zavezancem za davek, pri katerem se 

opravlja davčni inšpekcijski nadzor. Opravi se pred izdajo zapisnika o davčnem 

inšpekcijskem nadzoru. Izvedba le-tega je nujna zaradi načela pravice zavezanca za davek do 

informacij in zaradi načel Zakona o splošnem upravnem postopku (2006). 

4.13.1 Pravne podlage in udeleženci 

ZDavP-2 v 139. členu določa pravico zavezanca za davek do informacij. 2. odstavek 108. 

člena pa določa, da mora pred sestavo zapisnika inšpektor o rezultatu opraviti sklepni pogovor 

z zavezancem, v katerem mora inšpektor: 

− opozoriti na sporna dejstva, ki vplivajo na obdavčevanje, 

− opozoriti na pravne posledice ugotovitev davčnega inšpekcijskega nadzora, 

− opozoriti na davčne učinke teh ugotovitev. 

Ta pogovor po 3. odstavku. 139. člena ZDavP-2 ni potreben, če: 

− rezultat davčnega inšpekcijskega nadzora ne zahteva spremembe obdavčevanja, 

− se mu zavezanec za davek odpove ali se mu izmika. 
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4.13.2 Kraj in namen sklepnega pogovora 

Kraj sklepnega pogovora določi davčni inšpektor in le-ta se opravi: 

− v poslovnih prostorih, 

− v prostorih davčnega urada. 

Sklepni pogovor je namenjen temu, da je davčni zavezanec nekako seznanjen s tem, kar 

inšpektor tekom pregleda ugotovi in s tem, kar potem sledi, torej s posledicami. Pomembno se 

mi tudi zdi, da zavezanec poda svoja mnenja in vprašanja. Če se pri tem pogovoru ugotovi, da 

je treba kakšno zadevo še preiskati, potem sledi nov sklepni pogovor. Za sklepni pogovor se 

ne piše nobenega zapisnika. 

4.14 Zapisnik 

Zapisnik se vodi, sklene in vroči v skladu z določili: 

− ZUP, ki določa splošna pravila po teh vprašanjih, predvsem z določili od 74. do 81. člena, 

− ZDavP-2, ki določa specialna pravila v zvezi s procesnim rokom za sestavo in vročitev 

zapisnika ter s tem posredno tudi načinom vodenja in sklenitvijo zapisnika. 

Po končanem davčnem inšpekcijskem nadzoru se sestavi zapisnik o davčnem inšpekcijskem 

nadzoru, v katerem se navedejo dejstva in dokazi, pomembni za obdavčenje zavezanca za 

davek oziroma pomembni za predmet nadzora. Zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru se 

sestavi in vroči zavezancu najpozneje v desetih dneh po končanem pregledu (140. člen 

ZDavP-2). Zavezanec lahko poda nanj pripombe v 20 dneh po vročitvi zapisnika. Rok za 

pripombe se na utemeljeno pisno zahtevo lahko s sklepom podaljša praviloma največ za 

dodatnih deset dni. Pisno zahtevo za podaljšanje roka mora zavezanec vložiti pred iztekom 

roka. 

Če zavezanec v pripombah navaja nova ali dodatna dejstva, ki vplivajo na spremembo v 

zapisniku ugotovljenih obveznosti, davčni organ sestavi dodatni zapisnik v 30 dneh po 

prejemu pripomb. Glede vročanja in vlaganja pripomb na dodatni zapisnik veljajo enaka 

določila kot za zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru. 

Razlogov, zakaj sta ZUP in ZDavP-2 za inšpektorje tako pomembna, je več: 

− zapisnik je javna listina, 

− je dokaz o vsebini in poteku postopka, 

− podatki zapisnika ne služijo zgolj davčnemu organu, temveč tudi odločanju v pritožnem 

postopku in sodišču. 

Po določilih 76. člena ZUP je treba v zapisnik vpisati: 

− ime in sedež organa, ki opravlja dejanje, 

− kraj, dan in uro dejanja in zadeve, v kateri se dejanje opravlja, 
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− osebna imena uradnih oseb, 

− osebna imena navzočih strank, 

− potek ter vsebino dejanja in danih izjav. 

76. člen ZUP tudi določa, da mora zapisnik obsegati natančen in kratek potek ter vsebino v 

postopku opravljenega dejanja in danih izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti na tisto, kar se 

tiče samo zadeve, ki je predmet postopka. V zapisniku se navedejo vse listine in drugi dokazi, 

ki so bili v kakršenkoli namen uporabljeni pri dejanju. Če je treba, se te listine oziroma drugi 

dokazi priložijo zapisniku. 

Zelo pomemben se mi zdi 77. člen ZUP, ki pravi, da: 

− zapisnik mora biti sestavljen pravilno in čitljivo; v njem se ne sme nič izbrisati. Ročno 

pisani zapisnik je treba na zahtevo stranke prepisati in opremiti z žigom in podpisom, 

mesta, ki so bila do sklenitve zapisnika prečrtana, morajo ostati čitljiva; overi jih s svojim 

podpisom uradna oseba, ki vodi postopek, 

− v že podpisanem zapisniku se ne sme nič dodati in ne spremeniti. Dopolnitev že 

sklenjenega zapisnika se zapiše v dodatku. 

Zapisnik o davčnem inšpekcijskem pregledu se vroči zavezancu za davek. Zapisnik je treba 

sestaviti kot zbir vseh ugotovitev nadzora in ga nato vročiti zavezancu za davek osebno (85. 

člen ZDavP-2 in 87. člen ZUP). 

4.15 Odločba 

Odločba je upravni akt, s katerim državni organ določi o pravici, obveznosti ali pravni koristi 

posameznika ali pravne osebe, ki je lahko stranka v upravnem postopku. 

Odločba o zadevi, ki je predmet upravnega postopka, ima naslednje značilnosti (Ministrstvo 

za finance 2007a): 

− je dejanje organa ali vsaj takšno njegovo zadržanje oziroma obnašanje (npr. molk), iz 

katerega je mogoče sklepati o njegovi odločitvi o pravici, obveznosti ali pravni koristi 

stranke v upravni zadevi, 

− je pravno dejanje, katerega vsebina pomeni neposredno uporabo materialnega predpisa na 

ugotovljeno dejansko stanje, ki vpliva na pravni položaj stranke, 

− je oblastno dejanje organa javne uprave v smislu izvršilne funkcije veje oblasti, 

− je avtoritativno dejanje, pri katerem nastopa organ oziroma nosilec javnega pooblastila z 

močnejšo voljo v razmerju do stranke ter ji s tem vsili svojo voljo, 

− je enostransko dejanje oziroma enostranska izjava volje organa, ki se o vsebini odločbe 

ne pogaja ali sporazumeva s stranko, kot je to primer v obligacijsko pravnih razmerjih, 

− je konkretno dejanje, ki se nanaša na konkretno upravno zadevo ali na več upravnih 

zadev. 
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4.16 Kazniva ravnanja in prekrški 

Na žalost pa se pri davčnih inšpekcijskih pregledih odkriva vse več kaznivih ravnanj, katera 

so najhujše oblike kaznivih dejanj. Mediji vse prevečkrat poročajo o raznih kaznivih dejanjih 

davčnih zavezancev, zato menim, da si se morala naša država večkrat posvetovati o strožjih 

sankcijah. Vendar pa sankcija ne sme biti izrečena, če jo zakon ni določil kot kaznivo dejanje. 

V nasprotju s prekrški so vsa kazniva dejanja urejena v enem samem predpisu, v Kazenskem 

zakoniku (2004). 

Na žalost je v zadnjem času največkrat uporabljeno kaznivo dejanje zatajitev finančnih 

obveznosti (254. člen KZ). 
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5 PRIMER OCENE PROMETA IN NEPRAVILNOSTI V GOSTINSKI 
DEJAVNOSTI IN STATISTIKA OPRAVLJENIH DAV ČNIH NADZOROV V 
LETIH 2008, 2009, 2010 

5.1 Ocena prometa v gostinski dejavnosti 

Odločila sem se, da na konkretnem primeru pokažem, kako se sestavi zapisnik. V zapisniku je 

prikazan primer gostinca, pri katerem se je davčni inšpektor odločil, da opravi tudi oceno 

davčne osnove. Inšpektor mora svojo odločitev zagovarjati, saj se za oceno odloči, le če sumi 

nepravilnosti. V nadaljevanju naloge predstavljam primer »zapisnika« ugotovitve 

nepravilnosti, ki jih davčni inšpektor odkrije. 

5.2 Zapisnik 

O davčnem inšpekcijskem nadzoru pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja 

davka na dodano vrednost za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ter davka od dohodkov 

pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, pri zavezancu za davek Rožica, 

d. o. o., Slovenska cesta 1, Idrija, davčna številka 12345678. 

Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova Gorica, je pri zavezancu za davek 

Rožica, d. o. o., davčna številka 12345678, ki ga zastopa direktor Janez Novak, Slovenska 

cesta 1, Idrija (v nadaljevanju: zavezanec za davek), opravila davčni inšpekcijski nadzor 

pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost za 

obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 ter davka od dohodkov pravnih oseb za 

obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010. Zapisnik je sestavljen v skladu z določili 

140. člena Zakona o davčnem postopku. 

5.3 Ugotovitve 

DURS, Davčni urad Nova Gorica, je pri pravni osebi Rožica, d. o. o., opravil postopek 

davčnega inšpekcijskega nadzora pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja 

davka na dodano vrednost za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 ter davka od 

dohodkov pravnih oseb za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010. 

V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je davčni organ upošteval določila naslednjih 

predpisov: 

− Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 – UPB2 (Ur. l. RS, št. 117/06 in 52/07, 

33/09, 85/09, 10/1 – UPB2 in 13/11 ),  

− Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2,  

− Zakona o davku od odhodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Ur. l. RS, št. 117/06, 90/2007, 

56/2008, 76/2008, 92/2008, 5/2009, 96/2009, 43/2010). 
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5.4 Inšpiciranje, pravilnosti izkazovanja prihodkov in obračuna DDV 

Pri zavezancu so bili v letu 2010 opravljeni davčni inšpekcijski postopki nadzora poslovanja 

in pridobivanja podatkov, o čemer so bili sestavljeni zapisniki, in sicer 8. junija 2010 zapisnik 

št. DT 230-1, 14. junija 2010, zapisnik št. DT 230-2, 16. junija 2010, zapisnik št. DT 230-3, 

29. julija 2010 zapisnik št. DT 230-4, 5. novembra 2010 zapisnik št. DT 230-4, 8. novembra 

2010 zapisnik št. 230-5 in 29. novembra 2010 zapisnik št. 230-6. 

Preglednica 1: Evidenca računov 

Št. računa Datum 
Znesek na 

fotografiranem 
računu 

Vsebina računa (podatki v EUR) 

0034643/10 8. 6. 2010 19,50 EUR 2 x ocvrti lignji 13,00  EUR 
1 x solata velika 4,50  EUR 
1 x pommes frites 2,00  EUR 

0034644/10 8. 6. 2010 6,40 EUR 2 x mach. mali kapučino .. 1,80  EUR 
1 x Cocta 0,25 1,50  EUR  
1 x Radler 0,5 1,80  EUR 
1 x Zala 0,5 kos 1,30  EUR 

0036103/10 14. 6. 2010 8,90 EUR 1 x malice – 3,90  EUR 
1 x kava s smetano 1,10  EUR 
2 x Fructalov 100 % sok 2,40  EUR 1 x sok 
1,50  EUR 

0036642/10 16. 6. 2010 11,70 EUR 1 x limonada 1,50  EUR 
4 x Fructalov 100 % 4,80 
1 x pizza Goče mala 5,40  EUR  

0046494/10 29. 7. 2010 12,20 EUR 1 x pizza Lozice mala 5,40  EUR 
1 x pizza Duplje mala 4,60  EUR 
2 x mozzarela 1,20  EUR 
1 x rukola v vrednosti 1,00  EUR 

0067683/10 5. 11. 2010 14,70 EUR 1 x pizza Gradišče mala 5,4  EUR  
1 x špageti 7,00  EUR 
1 x Radenska 0,40  EUR 
1 x jabolčni sok 0,60  EUR 
1 x Zala 1,30  EUR 

00678234/10 8. 11. 2010 20,10 EUR 1 x mali capuccino 0,90  EUR 
1 x kava 0,80 EUR 
2 x Coca cola 3,00  EUR 
1 x pizza Goče mala 5,40  EUR 
1 x pommes frites 2,00  EUR 
1 x polnjeni lignji 8,00  EUR 

0072472/10 29. 11. 2010 20,20 EUR 2 x pizza Vipava velika 10,40  EUR 
1 x pizza Grad. 6,00  EUR 
2 x Zala 2,60  EUR 
2 x jabolčni sok 1,20  EUR 

 Skupaj 113,7 EUR  
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Na podlagi navedenih zapisnikov je razvidno, da so bile v prostorih pravne osebe Rožica, 

d. o. o., Slovenska cesta 1 v Idriji, v dneh 8., 14. in 16. junija 2010, 29. julija 2010 ter 5., 8. in 

29. novembra 2010 opravljene pridobitve fotografij izdanih računov, in sicer na tak način, da 

je pooblaščena oseba davčnega organa naročila hrano in pijačo, ob plačilu naročenega je 

račun fotografirala, račun sam pa pustila na mizi.  

Tako je davčni organ v navedenih dneh pridobil fotografije naslednjih izdanih računov 

davčnega zavezanca Rožica, d. o. o. 

Po pridobitvi računov je bil opravljen inšpekcijski nadzor pravilnosti evidentiranja računov v 

poslovne knjige. Težišče med postopkom je bilo usmerjeno v preverbo, ali so v poslovnih 

knjigah zavezanca Rožica, d. o. o., za davek evidentirani računi identični tistim, ki jih je 

gostje lokala pustilo na mizah.  

Nadzor preverjanja je bil opravljen v prostorih Davčnega urada Nova Gorica, o čemer sta bila 

sestavljena zapisnika št. 230-7 in št. 230-8, ter v prostorih zavezanca za davek, ko je bil 

sestavljen zapisnik št. 230-9. 

Pri nadzoru pravilnosti evidentiranja tako pridobljenih računov v davčne evidence ter 

posledično v davčne obračune je bilo ugotovljeno, da je bila vsebina nekaterih računov 

spremenjena, in sicer na tak način, da so bile izbrisane posamezne postavke prodanih artiklov, 

in sicer: 

− na rač. št. 0034644/10 z dne 8. 6. 2010 manjka artikel: 1 x Zala, v vrednosti 1,30 EUR, 

− na rač. št. 0036103/10 z dne 14. 6. 2010 manjka artikel: 1 x sadni sok v vrednosti 

1,50 EUR, 

− na rač. št. 0036642/10 z dne 16. 6. 2010 manjka artikel: 1 x limonada v vrednosti 

1,50 EUR, 

− na rač. št. 0046494/10 z dne 29. 7. 2010 manjkajo artikli: 1 x pizza Duplje mala v 

vrednosti 4,60 EUR, 1 x dodatek mozzarela v vrednosti 0,60 EUR in 1 x rukola v 

vrednosti 1,00 EUR, 

− na rač. 0067683/10 z dne 5. 11. 2010 manjkata artikla: 1 x jabolčni sok v vrednosti 

0,60 EUR in 1 x zala v vrednosti 1,30 EUR. 

Spodaj je prikazana preglednica razlik v zneskih med računi, ki so bili pridobljenimi od 

pooblaščenih oseb Davčne uprave Republike Slovenije med postopkom pri davčnem 

zavezancu Rožica, d. o. o., ter podatki o računih, katerih vsebina je bila naknadno 

spremenjena. 

Računi so prikazani po davčnem obdobju evidentiranja v poslovne knjige ter ugotovljene 

razlike. 
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Preglednica 2: Razlike v računih 

Št. računa Datum 
Znesek na rač., 

pridobljenem med 
postopkom  

Znesek rač. po 
evidencah dav. 

zavezanca 
Razlika 

Davčno obdobje 
evidentiranja v 
poslovne knjige 

0067683/10 5. 11. 2010 14,70 12,80 1,90 november 2010 

0068234/10 8. 11. 2010 20,10 20,10 0,00 november 2010 

0072472/10 29.11.2010 20,20 20,20 0,00 november 2010 

0034643/10 8. 6.2010 19,50 19,50 0,00 junij 2010 

0034644/10 8. 6. 2010 6,40 5,10 1,30 junij 2010 

0036103/10 14. 6. 2010 8,90 7,40 1,50 junij 2010 

0036642/10 16. 6. 2010 11,70 10,20 1,50 junij 2010 

0046494/10 29. 7. 2010 12,20 6,00 6,20 julij 2010 

 Skupaj 113,7 101,3 12,40  

 

Pri preveritvi evidentiranja navedenih računov v poslovne knjige je bilo nadalje ugotovljeno, 

da so v dnevnih zaključkih blagajne evidentirani računi s spremenjeno vsebino. Na podlagi 

dnevnih zaključkov blagajne so evidentirani prihodki v glavni knjigi na kontu 7610 – prihodki 

od prodaje storitev na domačem trgu, obračunan DDV pa na kontih 26002 – izhodni DDV 

8,5 % in konto 26003 izhodni DDV 20 %. Zaključki so knjiženi tudi v knjigo izdanih 

računov, katera je podlaga za sestavo mesečnih obračunov DDV. 

Na podlagi navedenih ugotovitev izhaja, da je zavezanec za davek s tem, ko je v letu 2010 

spreminjal vsebino izdanih računov oz. je iz njih izbrisal prodane artikle, izkazal za 10,91 % 

nižje prihodke iz naslova prodaje hrane in pijače. Odstotek nižanja prihodkov je bil izračunan 

kot razmerje med: 

− skupnim seštevkom izkazanih prihodkov po originalnih računih, ki znaša 113,70 EUR in 

− skupnim seštevkom izkazanih prihodkov po spremenjenih računih, ki znaša 101,30 EUR. 

Iz tako navedenih podatkov je razvidno, da je zavezanec za davek v poslovnih knjigah izkazal 

nepravilne in neresnične podatke o doseženih prihodkih in nepravilne podatke o davčni 

osnovi za obračun DDV, ker so le-ti bili izkazani na podlagi računov, katerim je bila 

spremenjena vsebina. Vsebina računov pa je bila spremenjena na tak način, da le-ti izkazujejo 

nižje prihodke (in s tem tudi nižjo osnovo za obračun DDV) kot računi, ki so bili dejansko 

izstavljeni za opravljene storitve. 

Ker pa so poslovne knjige in evidence temelj za sestavo obračunov davkov (davka od 

dohodka pravnih oseb kot obračunov DDV), so posledično tudi v obračunih izkazani 

nepravilni in neresnični podatki o višini prihodkov in obračunanih davkih. 
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Prvi odstavek 10. člena ZDavP-2 določa, da morajo zavezanci za davek dajati davčnemu 

organu resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje 

davka. 

Če upoštevamo navedena dejstva, je bila davčna osnova za obračun davka od dohodkov 

pravnih oseb za leto 2010 in davčna osnova za obračun DDV ugotovljena na podlagi 68. člena 

ZDavP-2, ki določa, da davčni organ lahko ugotovi predmet obdavčitve s cenitvijo in na tej 

podlagi odmeri davek, če ugotovi, da temelji davčna napoved oziroma obračun davka na 

neresničnih ali nepravilnih podatkih. 

Cenitev je ugotovitveni postopek, v katerem se ugotavljajo dejstva, ki omogočajo davčnemu 

organu določitev verjetne davčne osnove. Če je davčnemu organu poznan del prihodkov ali 

del odhodkov, se verjetna davčna osnova lahko določi na podlagi uradnih podatkov in 

podatkov, ki jih davčni organ zbere v ugotovitvenem postopku v zvezi z zavezancem za 

davek, njegovimi družinskimi člani in povezanimi osebami, kot so podatki o številu 

zaposlenih, izplačanih plačah in drugih dohodkih iz zaposlitve, prihodkih in odhodkih, 

opravljenih dobavah, nabavah in storitvah, vrednosti premoženja in drugih zunanjih znakov 

posedovanja premoženja, proizvodnih kapacitetah oziroma opremljenosti ter lokaciji 

poslovnih in stanovanjskih prostorov, številu najemnikov ter obdobju oddajanja v najem. 

Verjetna davčna osnova oziroma z oceno določena davčna osnova po tem členu se zniža, če 

zavezanec za davek dokaže, da je nižja. 

Zavezanec za davek je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2010, ki ga je 

davčnemu organu predložil 31. marca 2011, izkazal podatke, ki so predstavljeni v spodnji 

preglednici 3. 

Preglednica 3: Prikaz odhodkov in prihodkov 

Odhodki in prihodki v EUR 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih  516.025,53 

Davčno priznani prihodki 516.025,53 

Odhodki, ugotovljeni  po računovodskih predpisih 523.413,53 

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov  2.071,83 

Nepriznani odhodki za kazni 1.600 

Nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov reprezentance 471,83 

Davčno priznani odhodki 521.341,70 

Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki  5.316,17 

Davčna izguba 5.316,17 
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Zavezanec za davek je v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 izkazal 

prihodke (brez DDV) v višini 516.025,53 EUR, od tega znašajo prihodki iz naslova 

opravljanja gostinske dejavnosti 506.231,79 EUR. Prihodki v višini 9.793,74 se nanašajo na 

druge finančne prihodke (refundacije, odškodnine). 

Na podlagi predloženih obračunov DDV-O za vsa obdobja leta 2010 znašajo dobave storitev 

brez vštetega DDV 506.231,00 EUR. 

5.4.1 Cenitev davčne osnove 

Če davčni zavezanec zavrača svojo dolžnost sodelovanja, potem obstaja upravičenost do 

cenitve. Do tega pride, če so bili opravljeni vsi koraki, ki služijo ugotavljanju dejanskega 

stanja in ti niso pripeljali do cilja (Gierlinger in Neschkudla 2000, 6). 

Pri cenitvi davčne osnove se je davčni organ oprl na podatke zavezanca za davek o izkazanih 

prihodkih ter na podatke o ugotovljenem odstotku nižanja prihodkov iz naslova prodaje hrane 

in pijače. 

Zavezanec za davek je v obračunu DDPO za leto 2010 izkazal prihodke, dosežene z gostinsko 

dejavnostjo, v višini 506.231,79 EUR. Ti prihodki so sestavljeni iz: 

− prihodkov od prodaje pijače: 244.836,30 EUR, 

− prihodkov od prodaje hrane: 217.236,12 EUR, 

− prihodkov od prodaje cigaret in zaračunanih najemnin: 44.159,37 EUR. 

Znesek prihodkov od prodaje cigaret in najemnin je upoštevan po podatkih zavezanca za 

davek, znesek prihodkov od prodaje hrane in pijače pa je bil ugotovljen na podlagi 

predloženih DDV-O obračunov (preglednica 4). 

Preglednica 4: Znesek prihodkov 

 
Prihodki in 
DDV po 
DDV-O 

Znesek, ki odpade 
na prodajo cigaret 

in najemnine 

Prihodki in DDV 
iz naslova prodaje 

hrane in pijače 

Znesek 
prihodkov: 
pijača/hrana 

Prihodki 506.231,79 44.159,37 462.072,42 462.072,42 

DDV skupaj: 76.258,24 8.825,91 67.432,33  

DDV-20 % – pijača 57.793,17 8.825,91 48.967,26 244.836,30 

DDV-8,5 % – hrana 18.465,07 0 18.465,07 217.236,12 

 

Iz preglednice je razvidno, da znašajo prihodki, doseženi s prodajo hrane in pijače (po 

podatkih zavezanca za davek), 462.072,42 EUR. Od tega znašajo prihodki od prodaje hrane 

217.236,12 EUR, pripadajoči obračunan DDV pa 18.465,07 EUR. Prihodki od prodaje pijače 

znašajo 244.836,30 EUR, pripadajoči obračunani DDV pa 48.967,26 EUR. 
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Izračun prihodkov in DDV z upoštevanjem odstotka brisanih zneskov računov v višini 

10,91 % je prikazan v preglednici 5. 

Preglednica 5: Prihodki in DDV po cenitvi 

Prihodki 
Podatki po 
zavezancu  

Razlika v prihodkih in 
DDV po cenitvi  

Izračunani prihodki 
in DDV po cenitvi  

Prihodki – prodaja hrane 217.236,12 23.700,46 240.936,58 

Obračunan DDV – 8,5 % 18.465,07 2.014,54 20.479,61 

Prihodki – prodaja pijače 244.836,30 26.711,64 271.547,94 

Obračunan DDV – 20 % 48.967,26 5.342,33 54.309,59 

Prihodki skupaj (1+3) 462.072,42 50.412,10 512.484,52 

DDV skupaj (2+4) 67.432,33 7.356,87 74.789,20 

 

Izračunani prihodki od prodaje hrane in pijače v postopku cenitve tako znašajo 

512.484,00 EUR oz. za 50.412,10 EUR več kot po podatkih zavezanca za davek. 

Na podlagi 33. člena ZDDV-1 nastane obdavčljiv dogodek in s tem obveznost obračuna 

DDV, ko je blago dobavljeno oz. so storitve opravljene. Davčna osnova vključuje vse, kar 

predstavlja plačilo (36. člen ZDDV-1). V postopku cenitve je bila ugotovljena višja davčna 

osnova za obračun DDV, kot je bil le-ta obračunan (kot je razvidno v zgornji tabeli), in sicer 

znaša: 

− obračunan DDV od prodaje hrane v postopku cenitve znaša 20.479,61 EUR oz za 

2.014,54 EUR več kot po obračunih zavezanca za davek, 

− obračuna DDV od prodaje pijače v postopku cenitve znaša 54.309,59 EUR oz. za 

5.342,33 EUR več kot po obračunih zavezanca za davek. 

Zavezanec za davek je dolžan plačati razliko v obračunanem DDV v skupnem znesku 

7.356,87 EUR na predpisan vplačilni račun. Skupni prihodki zavezanca za davek po izvedeni 

cenitvi prihodkov tako znašajo 566.437,63 EUR, in sicer so sestavljeni postavk, prikazanih v 

preglednici 6. 

Preglednica 6: Prihodki 

Prihodki v EUR 

Prihodki na podlagi cenitve (prodaja hrane in pijače) 512.484,52  

Prihodki od prodaje cigaret in zaračunanih najemnin 44.159,37  

Drugi prihodki  9.79374  

Prihodki skupaj 566.437,63  
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5.4.2 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb po inšpekciji 

Pri ponovnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 so bili upoštevani 

prihodki, ugotovljeni v postopku cenitve, v višini 562.741,04 EUR, odhodki pa so bili 

upoštevani v znesku, kot ga je v obračunu izkazal zavezanec za davek. 

Razlike med predloženim obračunom davčnega zavezanca za davek in po davčnem 

inšpekcijskem pregledu so razvidne iz naslednje preglednice 7, ki prikazuje očitne razlike. 

Preglednica 7: Ugotovljena razlika prihodkov in odhodkov po cenitvi 

Opis 
Po podatkih 

zavezanca za davek 
Po inšpekciji Razlika 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih 
predpisih  

516.025,53 566.437,63  50.412,10 

Davčno priznani prihodki 516.025,53 566.437,63 50.412,10 

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih 
predpisih 

523.413,53 523.413,53 0,00 

Popravek odhod. na raven davčno priznanih 
odhodkov  

2.071,83 2.071,83 0,00 

Nepriznani odhodki za kazni 1.600,00 1.600,00 0,00 

Nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov 
reprezentance 

471,83 471,83 0,00 

Davčno priznani odhodki 521.341,70 521.341,70 0,00 

Razlika med davčno priznanimi prihodki in 
odhodki 

0,00 45.095,93 45.095,93 

Razlika med davčno priznanimi odhodki in 
prihodki  

5.316,17 0,00 -5.316,17 

Davčna osnova  0,00 45.095,93 45.095,93 

Davčna izguba 5.316,17 0,00 -5.316,17 

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave 0,00 22.493,63 22.493,63 

Pokrivanje izgube 0,00 22.493,63 22.493,63 

 Osnova za davek 0,00 22.602,30 22.602,30 

Davek (20 %) 0,00 4.520,46 4.520,46 

Davčna obveznost  0,00 4.520,46 4.520,46 

Vplačane akontacije 0,00 0,00 0,00 

Obveznost za doplačilo davka  0,00 4.520,46 4.520,46 

Osnova za določitev akontacije davka 0,00 22.602,30 22.602,30 

Akontacija 0,00 4.520,46 3.781,14 

Mesečni obrok akontacije 0,00 376,70 376,70 
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Zavezanec za davek je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2010 izkazal 

izgubo v višini 5.316,17 EUR. V obračunu davka od odhodkov pravnih oseb za leto 2009 pa 

izgubo v višini 22.493,63 EUR. 

Po davčnem inšpekcijskem pregledu so bili ugotovljeni prihodki v višini 566.437,63 EUR ter 

davčna osnova v znesku 45.095,93 EUR. Tako izkazana davčna osnova se je zmanjšala za 

znesek pokrivanja izkazane izgube v letu 2009 v višini 22.493,63 EUR. Osnova za obračun 

davka od dohodkov pravnih oseb po stopnji 20 % tako znaša 22.602,30 EUR. Izračunana 

obveznost za plačilo davka znaša 4.520,46 EUR. 

Glede na ugotovljeno davčno obveznost za leto 2010 znaša akontacija davka od dohodkov 

pravnih oseb za leto 2011 4.520,46 EUR oziroma znaša mesečni obrok 376,70 EUR. 

Zavezanec za davek je dolžan plačati obračunani davek od dohodka pravnih oseb za leto 2010 

v znesku 4.520,46 EUR ter zapadle akontacije davka od dohodka pravnih oseb za leto 2011 

na predpisane vplačilne račune. 

5.5 Pouk o pravnem sredstvu 

Na ta zapisnik lahko zavezanec za davek poda pripombe na Davčno upravo Republike 

Slovenije pri Davčnem uradu Nova Gorica v 20 dneh po vročitvi zapisnika. Na utemeljeno 

pisno zahtevo zavezanca za davek se lahko rok za pripombe s sklepom podaljša praviloma 

največ za dodatnih deset dni. 

V skladu s 116. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Ur. l. RS, št. 24/06 – 

UPB2 in 105/06 – ZUS-1 in 126/07) mora stranka povrnitev stroškov zahtevati do izdaje 

odločbe, sicer izgubi pravico do povrnitve stroškov. 

Če so izpolnjeni pogoji cenitve oziroma upravičenost cenitve, da mora davčni organ oceniti 

davčne osnove, mora torej cenitev opraviti in prosti preudarek ni dovoljen. Če davčni organ 

kljub obstoju razloga za cenitev ne bi opravil ocene davčne osnove, bi to pomenilo tolerirati 

ali celo podpirati delovanje v nepreglednih razmerah, ki jih namenoma ali ne namenoma 

ustvarja davčni zavezanec, kar lahko ima za posledico davčno neenakopravnost med 

»urejenimi« in »neurejenimi« davčnimi zavezanci (Wakounig 1998, 24). 

5.6 Statistika opravljenih davčnih inšpekcijskih nadzorov 

Spodnja razpredelnica prikazuje, da so bile leta 2008 odkrite kršitve pri polovici nadzorov 

blagajniškega poslovanja. Ta delež se je v letih 2009 in 2010 sicer zmanjšal, kar pa se lahko 

pojasni s strukturo pregledanih davčnih zavezancev (Zakon o davčnih blagajnah 2011) 
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Kadar je v strukturi nadzorov večji delež bolj tveganih dejavnosti (gostinstvo), se delež 

kršitev poveča. 

Če davčni inšpektor pri pregledih ugotovi, da davčni zavezanec ni prikazal dejanskega 

prometa, se lahko, kot sem že prej omenila, odloči za oceno davčne osnove. 

Preglednica 8: Število opravljenih nadzorov blagajniškega poslovanja, ugotovljenih 
kršitev v teh nadzorih in struktura kršitev za leti 2008, 2009 in prvo 
polletje 2010 

 

Nadzor blagajniškega poslovanja  
leto 
2008 

leto 
2009 

1. januarja 
do 30. 
junija 
2010 

Skupaj 1. 
januarja 2008 
do 30. junija 

2010 

1 število opravljenih nadzorov blagajniškega 
poslovanja 

1.135 2.096 813 4.044 

2 število nadzorov z ugotovljenimi kršitvami 
(nepravilnostmi) 

570 790 276 1.636 

3 delež nadzorov z ugotovljenimi kršitvami 
(nepravilnostmi) (2/1) 

50,2 % 37,7 % 34,0 % 40,5 % 

4 število vseh ugotovljenih kršitev 810 1.085 364 2.259 

5 število kršitev obveznosti dokumentiranja 
(vodenje poslovnih knjig in evidenc) ter 
sodelovanja zavezancev v davčnem nadzoru 
(31. in 138. čl. ZDavP-2) 

445 483 184 1.112 

6 število kršitev obveznosti izdajanja in hrambe 
računov (81. in 86. čl. ZDDV-1) 

107 248 83 448 

7 skupaj število kršitev pod (5+6) 562 731 267 1.560 

 delež kršitev 7 (5+6) v vseh kršitvah (4) 69,4 % 67,4 % 73,4 % 69,1 % 

Vir: DURS 2011b.  

Menim, da so odstotki pri ugotovljenih kršitvah previsoki in bi bilo treba v naši državi 

premisliti o številnih ukrepih, da do tega ne bi prihajalo. Posledično pa imajo zaradi nadzorov 

veliko dela tudi davčni inšpektorji, ki se trudijo prepreči tovrstne stvari. 

V nadaljevanju bom predstavila davčne registrske blagajne, katere bodo onemogočale davčne 

utaje ter zmanjšale delo davčnih inšpektorjev na terenu. Menim, da je poleg višjih kazni za 

prekrške ta projekt davčnih registrskih blagajn predstavljen kot zelo dober. Verjetno pa bo 

odziv davčnih zavezancev po mojem mnenju razmeroma negativen, saj je v tabeli razvidno, 

da je število kršitev obveznosti izdajanja in hrambe računov kar veliko. Gostinstvo je ena 

izmed zelo delikatnih dejavnosti, saj je pri gostincih odkritih največ nepravilnosti ter davčnih 

utaj. Vse nepravilnosti so prikazane tudi na konkretnem primeru v nadaljevanju naloge. 
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6 PROJEKT UVEDBE DAV ČNIH BLAGAJN V POVEZAVI Z DAV ČNO UPRAVO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Anonimnost gotovinskega poslovanja omogoča številnim davčnim zavezancem, da 

prikazujejo manjši obseg poslovanja od dejanskega in s tem posledično premalo vplačanih 

javnih dajatev. Za razliko od plačilnih kartic ali čekov je gotovina popolnoma anonimna. 

Medtem ko lahko davčni organ pri negotovinskem poslovanju z vpogledom v transakcijski 

račun davčnega zavezanca preveri prihodke na podlagi denarnih prilivov, je to pri 

gotovinskem poslovanju težje, saj pri gotovinskih plačilih ne obstajajo verodostojni kontrolni 

bančni podatki. Nikjer zabeleženo gotovinsko poslovanje se širi po celotni dobavni in 

produkcijski verigi, saj se takšnemu načinu poslovanja prilagodijo dobavitelji blaga, 

najemodajalci in zaposleni, ki dobivajo del ali celotno plačo v gotovini. Pri nakupu nekaterih 

proizvodov in (gostinskih) storitev kupci ne zahtevajo oziroma vzamejo računov, kar olajša 

prodajalcem, da gotovinskih prejemkov ne prikažejo v poslovnih knjigah (Ministrstvo za 

finance 2010). 

Utaje je težko nadzorovati, zato se želi vzpostaviti bolj avtomatiziran in sproten nadzor nad 

obsegom poslovanja zavezancev, ki poslujejo z gotovino. S tem se bo omogočila vzpostavitev 

bolj ustreznih nadzornih mehanizmov (določitev primernega obsega poslovanja ...) in 

usmeritev inšpekcijskih nadzorov v bolj rizične dejavnosti, predvsem pa k bolj rizičnim 

zavezancem (Zakon o davčnih blagajnah 2011). 

Podatki o opravljenih inšpekcijskih postopkih pri gostincih, ki so jih od novembra 2007 do 

decembra 2009 opravili inšpektorji Davčnega urada Ljubljana, kažejo, da je skupni odstotek 

ugotovljenega zmanjšanja računov oz. prirejenega znižanja ustvarjenih prihodkov in davčne 

osnove znašal kar 82,5 %. Menim, da je ta odstotek previsok in bi morala naša država resno 

razmišljati o morebitnih ukrepih. 

Med prebiranjem člankov sem se tudi sama vprašala, kolikokrat sem bila priča goljufijam 

gostincev, in prišla do spoznanja, da je pametno zahtevati račun, saj s tem vsak posameznik 

pripomoremo do zmanjšanja davčnih utaj. Račun je gostinec po zakonu dolžan izročiti gostu. 

Morozov in Svenšek (2011) menita, da so zavezanci, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo, 

eni največjih davčnih utajevalcev, ki se poslužujejo računalniških programov, ki to 

omogočajo. Iz tega razloga se je naša država odločila storiti nekaj v tej smeri. V ta namen se 

je oblikovala medresorska skupina, katera bo skrbela za pripravo zakonskih predpisov, na 

podlagi katerih bodo davčne blagajne uvedene tudi v Sloveniji. V pripravi pa bodo upoštevali 

države, katere že imajo davčne blagajne (Srbija, BiH, Makedonija, Italija, Poljska, Romunija, 

Švedska). 

Morozov (2011) še pravi, da naj bi bili odzivi na osnutek zakona o davčnih blagajnah 

pozitivni. Davčni zavezanci uvedbo davčnih blagajn podpirajo, vendar menijo, da ne pridejo v 
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poštev za njihovo dejavnost. Menijo tudi, da je dobro, da bo omogočena spletna povezava z 

DURS-om, če vse skupaj ne bo pomenilo dodanih finančnih obveznosti. 

V današnjem času mediji poročajo o vse večjih goljufijah gostincev in ena izmed takih so tudi 

prirejeni ali brisani računi iz blagajn, le-to pa bodo onemogočile davčne blagajne, ki bodo 

povezane s strežniki Davčne uprave. Menim, da je predlagani projekt uvedbe davčnih blagajn 

dober, saj bo s tem manj davčnih utaj. Davčni inšpektorji pa bodo s tem imeli manj dela na 

terenu. 

Med akcijami, ki jih ima davčna uprava, inšpektorji pregledujejo, ali gostinci izdajajo račune 

in to lahko na tak način, da so sami gosti lokala. Velikokrat pride do tega, da inšpektor ne 

prejme računa in potem mora zahtevati vmesni obračun blagajne. Znesek, ki ga ima gostinec 

v blagajni, se mora ujemati z obračunom. Dogaja se, da je znesek v blagajni višji od obračuna. 

Inšpektorji opravljajo tudi navzkrižne kontrole računov, kar pomeni, da slikajo račun v lokalu 

in ga pustijo na mizi ter kasneje preverijo, ali je gostinec ta račun slučajno storniral, torej ga 

ni evidentiral. To so t.i. akcije »Vzemite račun«. Pri navzkrižnih kontrolah je velikokrat tudi 

ugotovljeno, da račun, na katerem je izkazana določena šifra blagajne, ni zajet med prihodki. 

Prihaja tudi do tega, da inšpektorji pregledujejo račune in ugotovijo, da med zaključeno 

številko blagajniškega poslovanja, odrezka predhodnega dne in začetno številko tekočega dne 

manjka nekaj številk računov (zadnja številka je 100, naslednja številka tekočega dne pa 122). 

Pogosto se tudi zgodi, da imata dva računa isto zaporedno številko, kar prikazuje slika. V sliki 

1 in 2 sta prikazana primera, ko davčni inšpektor 18. maja 2009 z gotovino plača gostinsko 

storitev, račun fotografira in ga pusti v lokalu (slika 1). Slika 2 pa prikazuje vrednost, ki jo je 

zavezanec za davek pod isto številko računa evidentiral v poslovnih knjigah (Ministrstvo za 

finance 2010). 

 

Slika 2: Izdan račun v gostinskem lokalu 

Vir: Ministrstvo za finance 2010. 
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Slika 3: Račun pod isto številko, evidentiran v poslovnih knjigah davčnega zavezanca 

Vir: Ministrstvo za finance 2010. 

Vse našteto se ne bi več dogajalo in mislim, da je dovolj razlogov za uvedbo davčnih blagajn, 

saj z uvedbo le-teh ne bi prihajalo do zgoraj omenjenih primerov. 

Za celotni DURS je bilo v letu 2009 (v okviru projekta »siva ekonomija«) pri gostincih 

skupno opravljenih 486 davčnih inšpekcijskih pregledov. Nepravilnosti so bile ugotovljene v 

272 primerih, kar je 55,7 % (Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za 

preprečevanje davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju, 2010). Spodaj je slika računa, ki ga 

stranka ponavadi pusti na mizi, ko zapusti lokal. 

 

Slika 4: Račun v lokalu 

Vir: Gerbajs 2011. 

6.1 Pojem davčnih blagajn 

Davčne blagajne so blagajne, ki onemogočajo nepravilnosti. Imajo poseben spomin, v 

katerega davčni zavezanci ne morejo posegati ali brisati podatkov (izdani računi), blagajne pa 

so povezane s strežniki DURS. 
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Slika 5: Shema davčne registrske blagajne 

Vir: Ministrstvo za finance 2010. 

Morozov (2011) opredeljuje davčne blagajne kot običajne registrske blagajne z dodatno 

elektronsko napravo, ki šifrirano beleži izdane račune in vodi evidenco o prometu in davku. 

Shemo celotnega postopka delovanja registrske blagajne prikazuje zgornja slika. Pravi še, da 

bodo osebe na DURS-u lahko dostopale do podatkov na kraju ali pa prek komunikacijskih 

omrežij. Spodaj je slika registrske blagajne. 

 

Slika 6: Registrska blagajna 

Vir: Gerbajs 2011. 

6.2 Cilji za uveljavitev davčnih blagajn 

Temeljni cilj zakona je uveljaviti pravno podlago za uvedbo novega sistema davčnih blagajn, 

ki bo omogočal pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih 

zavezancev in s tem (Zakon o davčnih blagajnah 2011): 

− učinkovitejši nadzor nad izvajanjem predpisov s poenotenjem postopkov nadzora 

gotovinskega poslovanja; 

− povečanje javnofinančnih prihodkov; 

− izboljšanje upravljanja s človeškimi viri (davčne blagajne bodo lahko vsaj deloma 

nadomestile pereče pomanjkanje davčnih inšpektorjev); 

Račun 

===== Baza podatkov 

Račun 

Račun 

===== 
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− preprečevanje davčnih utaj in goljufij na področju DDV in ostalih dajatev; 

− vzpostavitev enakopravnejših pogojev poslovanja, ureditev trga, preprečevanje nelojalne 

konkurence in hitrejši gospodarski razvoj; 

− zaščita potrošnikov; 

− pridobitev kvalitetnejših podatkov o poslovanju davčnih zavezancev. 

6.3 Financiranje davčnih blagajn 

Krebelj (2011) pravi, da so se na ministrstvu za finance odločili, da si bo davčno blagajno 

kupil vsak davčni zavezanec sam, kar bi pri 50.000 davčnih zavezancih naneslo 22 milijonov 

evrov. Stroški države za uvedbo davčnih blagajn bi znašali 2,6 milijona evrov. 

Gerbajs (2011) opozarja, da se pri zamenjavi blagajn pojavlja vprašanje cene. Pravi, da bodo 

stroški različni glede na organizacijo, primernost za nadgradnjo sedanje blagajne in dejavnost, 

pri kateri se uporablja registrska blagajna. Cena za posamezno kontrolno napravo naj bi 

znašala okrog 400 evrov. Pri tistih, ki imajo več registrskih blagajn, pa bo cena te kontrole 

tudi do 3.100 evrov. 

Finančni minister Franci Križanič je ob tem sicer potrdil 26. avgusta letos, da bi država v tem 

primeru nakup tehnologije subvencionirala. Vlada naj bi za ta namen porabila okoli 11 

milijonov evrov. »Subvencija bo znašala natanko 50 odstotkov cene nadzorne enote oziroma 

maksimalno 200 evrov«, je pojasnila Alenka Kovač Arh, direktorica direktorata za davčni 

sistem na ministrstvu za finance. 

6.4 Izjeme 

Izjeme, katere bodo oproščene davčnih blagajn, so velika in srednja podjetja, ki izpolnjujejo 

dve izmed treh meril, in sicer da povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35 milijonov evrov in vrednost aktive ne presega 17 

milijonov evrov. Oproščene bodo tudi fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko 

dejavnost. Davčnih registrskih blagajn pa bodo oproščeni tudi tisti, ki prodajajo vozovnice in 

žetone v potniškem prometu ter znamke in vrednotnice v poštnem prometu. 

Izjemo pa bodo tudi pravne in fizične osebe, ki imajo prodajne avtomate, in tisti, ki 

sprejemajo plačila za udeležbo na igrah na srečo ter davčni in državni organi (Ugovšek, Weiss 

in Smrekar 2011). 

Krebelj (2011) opozarja, da je vprašljiva tudi uporaba davčne registrske blagajne za tiste 

zavezance, ki nimajo poslovnega prostora oziroma opravljajo storitve nekje na terenu 

(dimnikarji, serviserji ...). Naštetim bi morala država omogočiti drugačno poslovanje, in sicer 

z brezžičnim internetom in ustrezno opremo, da bi lahko izdajali račune. 



 

31 

Uvedba davčnih blagajn žuli tudi kmete, ki skušajo prek svojega sindikata doseči, da bi bili 

izvzeti iz novega sistema. »Naša generalna pripomba je, da bi bile kmetije, ki se ukvarjajo 

izključno s proizvodno dejavnostjo in tudi operirajo z gotovino (prodajo ali kupijo kakšno 

tele, prodajo mimo zadrug kako zelenjavo), popolnoma izvzete iz davčnih blagajn«, pravi 

predsednik sindikata Roman Žveglič. 

Menim, da je treba narediti selekcijo in izločiti tiste, ki blagajn ne potrebujejo ali zanje niso 

primerne. 

Za vse tiste, ki pa bodo morali imeti blagajne, pa to pomeni le še dodaten strošek z 

vzpostavitvijo brezžičnega interneta. Pri takih premerih bi lahko priskočila na pomoč država. 

Zakon predpisuje, da bodo morali vsi obrtniki zamenjati registrske blagajne z novimi, vendar 

bodo morali le dokupiti t. i. nadzorno napravo. V primeru, da teh pogojev blagajne ne 

izpolnjujejo, pa zakon takim osebam nalaga dodatno finančno breme. 

6.5 Ureditev davčnih blagajn v drugih državah 

Spodaj je prikazana ureditev davčnih blagajn v treh državah, za katere sem se odločila, ker 

menim, da imajo podobno urejene davčne blagajne, kot je pripravljen osnutek zakona pri nas. 

Vsaka od teh držav pa ima svoje posebnosti. 

V Grčiji morajo podjetja, ki prodajajo blago ali storitve končnim potrošnikom, imeti davčne 

blagajne. Zakon o davčnih blagajnah so sprejeli leta 1988. Po sprejemu zakona so prodali 

okoli 300.000–350.000 davčnih blagajn, sedaj pa letno prodajo med 30.000 in 40.000 davčnih 

blagajn. Osnovna ideja davčnih blagajn v Grčiji je, da država s posebnimi tehničnimi 

standardi poskrbi, da se v državi uporabljajo samo takšne blagajne, ki te standarde 

izpolnjujejo (Zakon o davčnih blagajnah 2011). 

Menim, da bi morali tudi pri nas imeti točno določene standarde, po katerih bi se ravnali, in 

da ne bi prihajalo do zlorab, saj potem prav velikega napredka ne bi dosegli. 

Vsaka davčna blagajna mora imeti registrsko številko, ki potrjuje, da je skladna s 

predpisanimi tehničnimi zahtevami. Registrska številka se izpiše tudi na izdanih računih. 

Podjetjem ni treba hraniti kopij izdanih računov, saj so ti shranjeni v posebnem elektronskem 

spominu davčne blagajne, v katerega uporabnik ne more posegati. Podatki v elektronski obliki 

so zaščiteni z elektronskim podpisom. 

V notranjost davčnih blagajn lahko posega samo posebej pooblaščeno tehnično osebje. Vsaka 

davčna blagajna ima servisno knjigo, v katero morajo biti vpisani vsi podatki o vzdrževanju in 

servisih. Dobavitelji, ponudniki in serviserji davčnih blagajn zaposlujejo v Grčiji okoli 

15.000–20.000 ljudi (Zakon o davčnih blagajnah 2011). 
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Menim, da je dobro, da ni treba posebej hraniti izdanih papirnatih računov, kot je to potrebni 

po naši zakonodaji, in hkrati številke na računih onemogočajo goljufije. 

Zalo velik strošek vidim v zaposlenih, saj je znano, do so zaposlenih eden večjih ali pa celo 

največji strošek za podjetje. 

V Italiji  so davčne blagajne obvezne že dve desetletji. Italijanska ureditev na tem področju je 

podobna grški. Država predpisuje tehnične zahteve za davčne blagajne in skrbi za nadzor. 

Vsaka davčna blagajna mora biti enkrat letno tehnično pregledana (Zakon o davčnih 

blagajnah 2011). Pregledana bi morala biti tudi v tem smislu, da se vidi, ali je poskušal kdo 

nezakonito posegati vanjo. 

Do leta 2003 je bila predpisana globa za potrošnike, ki niso imeli pri sebi računa za kupljeno 

blago ali storitve. Do oktobra 2003 je potrošnik tako plačal globo, če so ga npr. ob izhodu iz 

slaščičarne zalotili davčni inšpektorji s sladoledom v roki, pri sebi pa ni imel računa (Zakon o 

davčnih blagajnah 2011). 

Tudi pri nas so bile akcije »Vzemite račun« in je bil ravno tako oglobljen potrošnik, ki ni vzel 

računa, ali pa trgovec, če računa ni dal. 

Odpravili so tudi obveznost davčnih blagajn za nekatere dejavnosti (taksi prevozi, športna 

društva, parkiranje vozil in podobno) (Zakon o davčnih blagajnah 2011). 

Menim, da je prav, da se uvedejo davčne registrske blagajne za vse davčne zavezance, ki 

opravljajo dejavnost. Izvzeta pa bi lahko bila razna društva, ki letno ne presegajo 25.000 

evrov, torej niso davčni zavezanci. Ta so večinoma ustanovljena zaradi nekega skupnega 

interesa, druženja. 

Italijanska ureditev nekoliko blažje obravnava potrošnike in nekaterih dejavnosti, določa pa 

stroge sankcije, kadar trgovec ne izda računa ali kadar podatki na računu ne odražajo 

vrednosti in obsega dejanske transakcije ali kadar nima davčne blagajne. V primeru, ko 

trgovec ali drug poslovni subjekt v obdobju preteklih petih let stori tri tovrstne kršitve, se mu 

odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti (Zakon o davčnih blagajnah 2011). 

Stroge sankcije in visoke globe so tudi pri nas, vendar se iz zgornje statistike ne vidi velikega 

napredka, zato menim, da mora država poskrbeti, da utaje in goljufije niti ne morejo nastajati. 

Švedska ima po mojem mnenju zelo dober sistem davčnih registrskih blagajn. Razlogi, zakaj 

naj bi se pri nas uvedle blagajne, so podobni, kot jih ima Švedska, torej nepravilnosti pri 

brezgotovinskemu poslovanju in davčne utaje. 

Davčne blagajne so uvedli, ker številna majhna in srednja podjetja niso spoštovala davčnih 

predpisov in so plačevala premalo davkov. Pri tem so problematične predvsem dejavnosti, pri 
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katerih prevladuje gotovinsko poslovanje (restavracije, bari, frizerji, trgovine in podobno). Z 

davčnimi nadzori so ugotovili, da so v posle z gotovino in dejavnosti, ki so s tem povezane, 

vpletene tudi organizirane kriminalne združbe, ki preko nenadzorovanega gotovinskega 

poslovanja poskušajo legalizirati denar, ki izvira iz kaznivih dejanj (Zakon o davčnih 

blagajnah 2011). 

Tudi pri nas je v tovrstnih dejavnostih veliko nepravilnostih, izstopa predvsem gostinstvo. 

Vsi davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino, morajo imeti davčne blagajne. Izvzeta so 

največja podjetja, za katera je davčna uprava ugotovila, da imajo dovolj dober sistem 

notranjih kontrol in zato ne potrebujejo davčnih blagajn, ter najmanjši, z letnim prometom do 

okoli 18.000 evrov (Zakon o davčnih blagajnah 2011). 

Menim, da je treba uvesti davčne registrske blagajne za vse davčne zavezance, ne glede na 

velikost in dejavnost. Kot je zgoraj nevedno, tudi notranje kontrole potrebujejo določene 

zaposlene, ki to kontrolo opravljajo. treba je gledati tudi na to, da bo čim manj zaposlenih, saj 

je cilj davčne registrske blagajne tudi zmanjšanje dela davčnih inšpektorjev na terenu. 

Po švedski zakonodaji je davčna blagajna sestavljena iz registrske blagajne in overjene 

kontrolne enote, ki je priključena na registrsko blagajno ter v kodirani obliki beleži vse 

poslovne dogodke na registrski blagajni (izdaja računov, brisanje računov ...). Kontrolna 

enota zagotavlja zapisovanje predpisanih podatkov za obdobje najmanj petih let (Zakon o 

davčnih blagajnah 2011). 

6.6 Razmišljanje ter priporočila 

V nalogi je predstavljen konkretni primer davčnega zavezanca gostinca, ki ni ravnal pošteno 

in korektno ter je prikrival dejanski promet, zato se je inšpektor odločil za oceno davčne 

osnove. 

Davčne registrske blagajne so se dobro obnesle v nekaterih državah, zato menim, da bo tudi 

pri nas zakon prinesel pozitivne spremembe na tem področju. Strošek blagajn bo sicer 

razmeroma velik, tako za državo kot tudi za posamezne davčne zavezance, vendar pa sem 

mnenja, da je treba določiti tiste davčne zavezance, ki teh blagajn ne potrebujejo. Posebej bi 

rada izpostavila tiste davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost na terenu, ter tiste, ki nimajo 

dostopa do interneta. 

Menim, da je treba pri blagajniškem poslovanju v naši državi narediti korenite spremembe, da 

ne bi prihajalo do utaje davkov v smislu prikritega prometa. Poleg tega, da je utaja davkov 

huda kršitev, imajo veliko dodatnega dela tudi inšpektorji, ki morajo zadevi priti do dna ter 

zadevo raziskati. Nadzor zavezancev, ki poslujejo z gotovino, se je pokazal kot premalo 

učinkovit tudi iz razloga, da davčna uprava nima dovolj inšpektorjev, ki bi opravljali tovrstne 
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nadzore na terenu. Zaradi razsežnosti težave za tovrstne nadzore potroši preveč energije in 

sredstev, ki bi jih lahko usmerila v druge pomembne in rizične dejavnosti. 

Treba je najti sistemsko rešitev in poenotiti postopke nadzora gotovinskega poslovanja. 

Menim, da so davčne blagajne pravi način za urejanja področja sive in črne ekonomije in 

bodo deloma rešile problem opuščanja izdajanja računov ter preprečile davčne utaje. Težave 

sive ekonomije bi se država morala lotiti s spremembo dohodninskega sistema po načelo 

»vsak račun šteje«. To bi bilo pravo orodje za izdajanje računov. Državljani na bi za vsako 

blago ali storitev zahtevali račun, država pa naj bi jih nagradila tako, da bi račune odštela od 

njihove dohodninske osnove do določenega zneska. 

Vsi vemo, da plačevanje davkov ni najbolj priljubljena stvar, zato davčni zavezanci iščejo 

številne možnosti, kako bi se temu izognili. Davčni zavezanci se ne izmikajo plačevanju 

davkov le zaradi previsokih davčni obveznosti, temveč tudi zaradi nepravilnosti, ki se 

pojavljajo v davčnem sistemu, v smislu neenakosti pred zakonom. 

Največ, kar država lahko naredi, je, da si prizadeva za urejeno davčno zakonodajo, s katero 

bodo vsi davčni zavezanci pred zakonom enaki. Seveda pa je velik pokazatelj tudi urejena in 

brezkompromisna davčna služba, ki bo te nepravilnosti uspešno preprečevala, pa naj bo to na 

področju gotovinskega poslovanja z blagajnami ali brez njih. 
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7 SKLEP 

Iz naloge je razvidno, kako se izvaja davčni inšpekcijski nadzor od uvodnega razgovora, 

pregleda poslovnih knjig in poslovne dokumentacije do sestave zapisnika in izdane odločbe o 

ugotovitvi davčne osnove in premalo obračunanega davka. 

Če je inšpektorju onemogočeno ugotavljanje resničnega stanja, lahko uporabi metodo cenitve 

davčne osnove. S cenitvijo davčne osnove lahko inšpektor doseže približen rezultat, za 

katerega se predvideva, da je logično pravilen. 

V diplomski nalogi je opisan ter prikazan primer ocene davčne osnove v gostinski dejavnosti, 

iz katere je razvidno, kako se izvaja davčni inšpekcijski nadzor od uvodnega razgovora do 

izdaje odločbe o ugotovljeni davčni osnovi in premalo obračunanem davku. 

Prikazano je, da se v davčnem inšpekcijskem nadzoru lahko pri ugotavljanju davčne osnove 

uporablja različne tehnike in metode, in sicer v primeru, ko se je že v predhodnih davčnih 

inšpekcijskih postopkih ugotovila nepravilnost, tako pri izdaji računov kot pri nenapovedanih 

dohodkih, ali ne vložene davčne napovedi in ostale ugotovljene nepravilnosti, določene v 68. 

členu Zakona o davčnem postopku. 

V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora mora davčni inšpektor pri oceni davčne osnove 

dokazati, iz katerih dejanskih nepravilnosti izhaja njegova ugotovitev. Navesti mora, na 

kakšen način in s katerimi dokaznimi sredstvi je opravil cenitev. Pri izbiri metode cenitve se 

davčni inšpektor odloča za tisto metodo, ki ga bo pripeljala do najbolj natančne in pravične 

ocene. 

V nadaljevanju naloge je prikazan še način, kako bi država lahko preprečila utaje davkov pri 

gotovinskem poslovanju. Na vidiku so davčne blagajne, ki onemogočajo nepravilnosti, saj 

imajo vgrajen poseben spomin, v katerega davčni zavezanci ne morejo posegati ali brisati 

podatkov, blagajne pa so povezane s strežniki DURS-a. 

Utaje je težko nadzorovati, zato si davčna uprava želi vzpostaviti bolj avtomatiziran in sproten 

nadzor nad obsegom poslovanja zavezancev, ki poslujejo z gotovino. S tem bo omogočena 

vzpostavitev bolj učinkovitega nadzor nad davčnimi zavezanci, ki poslujejo z gotovino, in 

usmeritev inšpekcijskih nadzorov v bolj rizične dejavnosti in k bolj rizičnim zavezancem. 
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