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POVZETEK
Republika Slovenija kot demokratična država, ki temelji na vladavini prava, mora
zagotavljati predvidljivo ravnanje nosilcev oblasti in nadzor nad njihovimi odločitvami. V
času, ki ga zaznamuje vedno večja davčna kompleksnost in ko je že kolikokrat vprašljiva
praktična uporaba davčne norme, je utemeljevanje pomena splošnih in temeljnih načel
izrednega pomena. Slednje je še toliko bolj pomembno na področju DDV. Zavedati se
moramo, da je DDV v zadnjih letih najpomembnejši vir financiranja javne porabe. Vse
skozi, tako v slovenskem kot tudi v evropskem merilu, se še vedno (prepogosto) dogaja, da
morajo davčni zavezanci v postopkih pred državnimi organi brezkompromisno zahtevati
upoštevanje njihovih pravic, ki jim pripadajo ter preverjati zakonitost delovanja državnih
organov v skladu s črko zakona. V modernih demokratičnih državah obstaja veliko
mehanizmov nadzora, pa tudi pravnih sredstev, s katerimi se lahko spreminja delovanje,
ravnanje in obnašanje državnih organov in njihovih uradnih oseb, le uporabiti jih je treba.
Ker pa se zavedam, da imajo davčni zavezanci v davčnih postopkih nadzora večkrat
občutek »majhnosti« in nemoči v razmerju do »samovoljnih« državnih organov, sem se
odločil za obravnavo tematike, ki je pred vami.
Tako kot velja za vsa druga pravna področja, obstajajo tudi pri postopanju davčnega organa
na področju DDV nekatera temeljna izhodišča, osnove in načela, ki jih mora davčni organ
pri odločanju o pravicah in obveznostih davčnih zavezancev upoštevati. Da lahko ustrezno
presojamo zakonitost teh odločitev, pa je na strani davčnih zavezancev, da poznajo
omejitve takšnega odločanja. Gre za vprašanje upoštevanja temeljnih načel DDV pri
postopanju davčnega organa v postopkih nadzora DDV. V zapletenem in obsežnem
davčnem okolju namreč obstaja več interpretacij pravnih norm, kar lahko privede do
razhajanj tako med davčnimi zavezanci in davčnim organom, kot tudi do razhajanj med
davčnimi zavezanci samimi. Medtem ko slednje ni problematično, je toliko bolj
problematična interpretacija norm s strani davčnega organa, če slednji ne sledi temeljnim
načelom DDV.
Temeljna načela DDV, ki jih je oblikovalo SEU, lahko odigrajo pomembno vlogo pri
enotni interpretaciji odločitev davčnega organa. Glede na to, da postopanje davčnega
organa spada v okvir upravnega prava, ki ureja tudi delovanje izvršilne oblasti v primeru
uresničevanja pravic in obveznosti davčnih zavezancev, je pomembno poznati ta načela,
katerih skupni imenovalec je ta, da je njihovo upoštevanje in spoštovanje v vlogi
omejevanja (državne) oblasti ob hkratnem zagotavljanju varstva pravic in obveznosti
1

davčnih zavezancev. Z jasnimi opredelitvami, jasnimi načeli in jasnimi normami pa lahko
skrčimo ali celo odpravimo razloge za morebitne pravdne postopke in s tem ustvarimo
okolje pravne gotovosti in pravičnosti.
Ključni pojmi: temeljna načela, pomen temeljnih načel, DDV - davek na dodano vrednost,
postopanje davčnega organa, samovoljno ravnanje, davčni nadzor, davčni zavezanec,
kršitve temeljnih načel, direktiva sveta 2006/112/ES, nadzor nad postopanjem davčnega
organa, uveljavljanje pravic in obveznosti davčnih zavezancev.
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SUMMARY
As a democratic state based on the rule of law, the Republic of Slovenia has to ensure a
predictable behaviour of its authorities and a control over their decisions. In the times,
characterized by an increasing tax complexity and an often questionable practical
application of the tax norm, the argumentation of the meaning of the general and
fundamental principles is of a great importance. The latter is even more important in the
field of VAT. We must be aware of the fact that in the last years VAT is the most important
source of the public expenditure financing. In Slovenia and at the European level, it still
(too often) happens that taxable persons must uncompromisingly demand the observance of
their rights before the state authorities and check the legality of the authorities’ actions in
accordance to the letter of the law. In the modern democratic countries, there are several
control mechanisms and legal remedies available to influence the operation, action and
behaviour of the national authorities and their officials; they simply need to be applied.
Since I am, however, aware of the fact that in the tax control procedures, the taxable
persons often feel »small« and powerless against the »arbitrary« national authorities, I have
decided for the research of the theme.
As in the other legal areas, there are also some fundamental aims, bases and principles in
the field of VAT that a tax authority needs to consider in deciding about the rights and
obligations of taxable persons. To be able to properly judge the legality of these decisions,
the taxable persons need to be familiar with the limitations of such decisions. It is about the
observance of the fundamental principles of VAT in actions of the tax authority during the
procedures of the VAT control. In the complex and large tax environment, there are namely
several interpretations of legal norms what can lead to a divergence between the taxable
persons and the tax authority, as well as to the divergences among the taxable persons
themselves. Whereas the latter is not problematic, much more problematic can be the
interpretation of the norms by the tax authority if this does not follow the fundamental
principles of VAT.
The fundamental principles of VAT, established by ECJ, can have an important role in the
common interpretation of the tax authority decisions. Considering that the tax authority
actions belong to the administrative law governing also the implementation of the executive
in the case of the exercise of the rights and obligations of the taxable persons, it is
important to know these principles which share the common point of their exercise as the
restriction of the (national) authority and at the same time guaranteeing the rights and
3

obligations of the taxable persons. With clear definitions, clear principles and clear norms,
we can reduce or even eliminate the reasons for eventual litigation procedures and thereby
establish an environment of legal certainty and justice.
Key words: the basic principles, the importance of the fundamental principles, VAT –
value added tax, action by the tax authority, arbitrary behavior, fiscal control, taxable
person, violations of the fundamental principles of Council Directive 2006/112/EC, control
of the proceeding by the tax authority, the rights and obligations of taxable persons.
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1

UVOD

S pristopom Republike Slovenije k EU se je za slovenski pravni red pojavila nova situacija,
kjer je slednji soočen s pravili in razlagami, ki izhajajo iz uporabe evropskega pravnega
reda,1 ki postaja vse bolj obsežen in vse težje obvladljiv sistem pravil. Navedeno velja tudi
na davčnem področju, ki je bilo do njenega pristopa v pristojnosti izvrševanja nacionalne
suverene oblasti.2 Ob določeni izgubi nacionalne suverenosti pa se še danes pred organi
oblasti postavlja vprašanje, kako učinkovito povezati evropsko in nacionalno pravo v
učinkovit, nepristranski davčni sistem, ki bi zagotavljal pravno varnost davčnih
zavezancev? Prav tako je na mestu vprašanje, kolikšni so še lahko dopustni posegi v
pravice posameznikov oziroma davčnih zavezancev?3 V tej magistrski nalogi sem se omejil
na področje DDV, zato se navedeni vprašanji smiselno zožita na vidik, kako zagotoviti
spoštovanje evropskega pravnega reda na področju DDV v okviru oblikovanja učinkovitega
in pravičnega nadzora s strani davčnega organa?
Ker se tudi sam poklicno ukvarjam z davčno problematiko na področju DDV kot davčni
svetovalec, se pri svojem delu pogosto soočam s primeri davčnih zavezancev, ki se
znajdejo pred milostjo ali nemilostjo davčnega organa, kjer slednji odloča o njihovih
obveznostih in pravicah. V magistrski nalogi sem se zato ukvarjal s vprašanjem pomena
temeljnih načel DDV, ki jih je razvilo SEU, v smeri hitrejšega in učinkovitejšega
uveljavljanja pravic davčnih zavezancev v postopkih davčnega nadzora DDV ter s

1

»Evropski pravni red temelji na skupnih pravnih virih in splošnih (pravnih) načelih pravnih redov večine
evropskih držav«. Tako Ferčič Aleš, Hojnik Janja, Tratnik Matjaž, Uvod v pravo Evropske unije, GV založba,
Ljubljana, 2011, str. 19.
2
Šturm Lovro, Arhar France, Komentar Ustave Republike Slovenije / [avtorji France Arhar … et al.],
Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, 2010, str. 978 in 979 (v nadaljevanju citirano kot: Šturm
Lovro, avtorji Arhar France … et al, str …). Šturm opredeljuje suvereno oblast kot »oblast, ki jo poseduje
država, ki daje pravico, da predpisuje davke in druge dajatve, ki ob premoženju, ki ga ima država,
predstavljajo finančni temelj za njeno delovanje«. Pri tem dodaja, da »sama davčna obremenitev različnih
subjektov daje pomembno informacijo o »potratnosti države. Z ostrejšo oziroma milejšo davčno prisilo ima
država v rokah enega najpomembnejših vzvodov ekonomske politike, s katerim na državni ravni kot tudi na
lokalnih ravneh vpliva na gospodarsko rast celotne ekonomije ali njenih posameznih delov«.
3

Prav tam, str. 975, kjer dodaja, da ima država legitimno pravico od udeležencev na trgu zahtevati, da ji
slednji plačujejo davke in dajatve, od države pa se na drugi strani pričakuje, da upravlja s premoženjem kot
dober gospodar, tako, da so finančni učinki optimizirani ter da so posegi države s predpisovanjem obveznih
dajatev čim manjši oz. minimalni.
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vprašanjem pomena, ki ga imajo temeljna načela DDV pri zagotovitvi pravilnega in
zakonitega pobiranja DDV s strani davčnega organa.
Presojanje pravilnosti in zakonitosti postopanja davčnega organa je pristop, ki mnogim
davčnim zavezancem, ki se znajdejo v davčnem nadzoru, predstavlja velik izziv, saj je
poznavanje temeljnih načel DDV ključnega pomena za takšno presojanje. Ne samo to, tudi
razlage SEU imajo odločilno vlogo pri preverjanju zakonitosti odločitev davčnega organa.
SEU namreč svoje razlage poda tako, da navede v preteklosti že sprejete razlage, nato pa v
posameznih primerih iz njih izhaja ter jih od primera do primera nadgrajuje oziroma
dopolnjuje. Kljub razlagi, ki jo poda SEU v posameznih primerih, pa je nevarnost drugačne
oziroma napačne razlage sodb SEU še vedno prisotna, sploh v primerih, kadar se slednje
nanašajo na specifične okoliščine posameznega primera. Vloga davčnega organa, kot tudi
slovenskih sodišč, v konkretnih zadevah že zahteva odgovore na številna, zelo specifična
vprašanja, ki segajo od razmerja med nacionalnim in evropskim pravom, pa vse do
novih/drugačnih načinov interpretacije pravnih norm.
O obravnavani tematiki temeljnih načel DDV je zapisanega zelo malo (pomanjkanje
strokovne literature), zato sem pri navajanju stališč izhajal iz velikega števila razlag SEU,
sodb slovenskih sodišč ter mnenj, ki jih je izdal davčni organ. Pri svojih spoznanjih pa sem
izhajal tudi iz lastnih izkušenj, pridobljenih z nekajletno prakso na področju davčnega
svetovanja. Naj opozorim, da problematika te magistrske naloge ni v naštevanju primerov,
kjer davčni organ ni postopal skladno s splošnimi in temeljnimi načeli DDV, temveč v
razmisleku o tem, ali bi lahko ob doslednem upoštevanju slednjih prišli do drugačnih
odločitev/zaključkov že v postopku davčnega nadzora, brez dragih in dolgih sodnih
postopkov. S tem želim predvsem povečati zavedanje pomena temeljnih načel DDV pri
izvajanju sistema DDV.

6

1.1

Predstavitev teme

Postopanje davčnega organa mora biti vselej v funkciji zaščite in spoštovanja temeljnih
pravic davčnih zavezancev, pri čemer je (bi naj bilo) vsako takšno odločanje utemeljeno z
zakonskim, racionalnim ter moralnim argumentom. Odločitve davčnega organa morajo biti
ne le strokovno utemeljene, temveč tudi vsebinsko razumne in argumentirane. Ne bi smeli
spregledati številnih razlogov, ki potrjujejo, da žal pogostokrat temu ni tako in da je celo
precej drugače. Takšno stanje potrjujejo neizpodbitna dejstva iz prakse o prenekaterih
očitnih in hudih kršitvah temeljnih pravic in obveznosti davčnih zavezancev oziroma o
popuščanju vladavine prava (pravne države) in nadomeščanju prakse pravičnosti in
enakosti s prakso protipravne arbitrarnosti.
Hkrati, predvsem na podlagi lastnih izkušenj iz prakse ter ob prebiranju slovenske sodne
prakse s področja DDV, se sprašujem, zakaj se kršitve temeljnih pravic in obveznosti
davčnih zavezancev v davčnih postopkih še vedno dogajajo, če pa imamo v Ustavi RS
zapisano, da je Republika Slovenija pravna država in v kateri ne primanjkuje (davčnih)
strokovnjakov in ko je možno morebiti neustrezen predpis ne le v praksi pravilno razlagati
in uresničevati, temveč tudi hitro spremeni? Odgovor na to vprašanje ni vedno enostaven,
pa vendar okoliščina, da v davčnih postopkih odločajo ljudje, takšni ali drugačni (po naravi
zmotljivi), kaj hitro pripelje do možnega odgovora.
Ne gre prezreti dejstva, da davčni organ pri vodenju davčnih postopkov, med drugim tudi
na področju DDV, deluje kot organ oblasti. Tako slednji odloča o pravicah, obveznostih in
pravnih koristih davčnih zavezancev in rezultat katerega je načeloma upravna (davčna)
odločba.4 S tem, ko državni organ na podlagi norm materialnega upravnega prava odloča o
pravnem razmerju, izrazi enostranski nastop tega organa.5 S takšno odločbo davčni organ
avtoritativno in enostransko odloči o konkretni pravici, obveznosti ali pravni koristi
posameznega davčnega zavezanca.6 Kot navajata Androjna in Kerševan:7 »možnost

4

O odločbi kot konkretnem upravnem aktu, s katerim se odloči o obstoju pravice, pravne koristi ali

obveznosti, tudi Rakočevič Slobodan, Sistem upravnega prava, upravni postopek in upravni spor, seminarsko
gradivo, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, s.l., 2011, str. 17.
5

Androjna Vilko, Kerševan Erik, Upravno procesno pravo: upravni postopek in upravni spor, GV založba,
Ljubljana, 2006, str. 53.
6

Prav tam, str. 63.

7

Prav tam, str. 46.

7

organov, da enostransko odločijo o pravici, pravnem interesu ali obveznosti pravnih ali
fizičnih oseb, pomeni temeljni kriterij razlikovanja nasproti drugim primerom oblikovanja
pravnih razmerij, kjer je za vzpostavitev ali spremembo pravnega razmerja potrebno
soglasje volje med vsemi udeleženci«.
Ker gre za avtoritativen,8 enostranski pristop k odločanju v konkretnih zadevah, so v
postopkih nadzora izvajanja DDV še posebej pomembna splošna pravna načela kot tudi
temeljna načela DDV, katerim je skupno to, da je njihovo upoštevanje in spoštovanje v
funkciji omejevanja oblasti, kar bi naj zagotavljalo varstvo pravic davčnih zavezancev.9
Oblastno oziroma arbitrarno ravnanje je nezaželeno in nedopustno, organi oblasti se morajo
pri odločanju o pravicah in obveznostih davčnih zavezancev takšnega ravnanja vzdržati
oziroma morajo odločati skladno z veljavnimi pravnimi predpisi ter splošnimi in temeljnimi
načeli, ki so jih dolžni upoštevati, spoštovati in izvajati.10
Nastanek samovoljnega postopanja davčnega organa, primeroma odvzem pravic in
nalaganje dodatnih obveznosti davčnim zavezancem, je po mojem mnenju posledica tega,
da v mnogih primerih same zakonske (in tudi podzakonske) določbe, povzročajo različno
interpretacijo,11 v določenih primerih tudi nezakonitost le-teh.12 Zagotovitev enotne
veljavnosti in razlage prava v vseh državah članicah EU pa je predpogoj, da lahko pravo
Unije deluje kot enoten pravni sistem. Tako pri pravilni razlagi določb na področju DDV,

8

Avtoritativno odločanje in ukazovanje je skrajna oblika samovoljnega (oblastnega) postopanja.

9

Cijan Rafael, Grafenauer Božo, Upravno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, 2002, str.

52 (v nadaljevanju citirano kot: Cijan Rafael, Grafenauer Božo, Upravno pravo, str. …). Naloga davčnega
organa je dvojna, saj je slednji dolžan varovati pravice strank (udeleženca v postopku) ob istočasnem varstvu
javnih koristi.
10
Kobal Aleš, Dokazni postopek kot bistvena sestavina DIN, seminarsko gradivo »Špikova davčna nebesa«,
Bilans trade, d.o.o., Maribor, 2011, str 93 (v nadaljevanju citirano kot: Kobal Aleš, Dokazni, str. …).
11
Ustavno sodišče RS je v Odločbi Ustavnega sodišča RS, št. U-I-302/98, Ur. 1. 72/98,
ECLI:SI:USRS:1998:U.I.302.98, točka 21, že navedlo, da mora zakonodajalec sprejeti jasne norme ter
določiti njihovo vsebino, pri čemer je nedopustno, če zakonodajalec prepušča določitev oziroma presojo
vsebine norme drugemu organu. V kolikor norma ni jasno opredeljena, je dana možnost različne uporabe
oziroma interpretacije zakona in s tem možnost arbitrarnosti državnih organov.
12
Takšen primer je bilo še pred nedavnim določilo 66.a člena ZDDV-1, ki je bilo v nasprotju z določili
Direktive Sveta 2006/112/ES in ki je opredeljevalo odlog pravice do odbitka DDV za transakcijo, dokler ta ni
plačana dobavitelju. Prav tako do začetka leta 2011 tudi nezakonito določilo 71. člena ZDDV-1, po katerem
davčni zavezanec ni mogel odbijati DDV od zalog blaga in osnovnih sredstev, nabavljenih z obračunanim
DDV, preden je razpolagal z identifikacijsko številko za DDV.
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ki so (bi naj bile) usklajene z Direktivo Sveta 2006/112/ES, pride v poštev predvsem bogata
sodna praksa SEU. SEU razsoja v sodnih sporih za vse države članice z zavezujočimi
pojasnili v sodbah,13 kjer razlaga in pojasnjuje posamezne določbe (direktive), pri čemer
uporabi splošna pravna načela14 in predvsem temeljna načela DDV.
V magistrski nalogi se torej ukvarjam s vprašanjem pravilnega postopanja davčnega organa
na področju DDV v duhu temeljnih načel DDV. Pri raziskovanju sem izhajal predvsem iz
sodne prakse slovenskih sodišč (Upravno in Vrhovno sodišče RS), kjer je razviden način
postopanja davčnega organa v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Primere sodb sem izbral po
naslednjih kriterijih:
 sodbe slovenskih sodišč na področju DDV, ki so na podlagi pritožbe davčnega
zavezanca utemeljene, predvsem na podlagi upoštevanja temeljnih načel DDV;
 sodbe slovenskih sodišč, ki se v svojih odločitvah naslanjajo na razlage SEU;
 sodbe SEU, v katerih je slednje podalo razlago temeljnih načel DDV.
Magistrska naloga uvodoma opredeljuje pojem samovoljnega, arbitrarnega, oblastnega
ravnanja državnih organov, ki ga je za nadaljnjo obravnavo tematike treba razumeti. V
nadaljevanju prvega dela pa so na kratko predstavljene le nekatere oblike nadzora nad
delovanjem državne oprave v smeri zakonitega in pravilnega pobiranja davkov.
Čeprav je rdeča nit magistrske naloge v opredelitvi pomena temeljnih načel DDV pri
preprečitvi samovoljnega postopanja davčnega organa, pa ne smemo pozabiti na splošna
načela ZUP in ZDavP-2, na katerih morajo temeljiti vse odločitve davčnega organa, zato
sem v prvem delu magistrske naloge pozornost posvetil prav slednjim. Ker bi podrobno
opredeljevanje le-teh presegalo okvirje te magistrske naloge, sem obravnaval le tri
najpomembnejša načela.
Osrednji del magistrske naloge je namenjen temeljnim načelom DDV. Pozornost sem
posvetil vsakemu načelu posebej, ki so ločeno predstavljena in podkrepljena s primeri

13

Pri odločitvah SEU velja predvsem načelo koristne razlage, kar pomeni, da mora ves postopek pripeljati k

temu, da bo nacionalnemu sodišču dejansko koristil pri uporabi evropskega prava v obravnavani zadevi.
14
Več o pravnih načelih tudi Pavčnik Marijan, Mavčič Arne, Ustavno sodstvo, Cankarjeva založba,
Ljubljana, 2001, str. 412, kjer pravna načela označita kot »vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko
opredeljevanje pravnih pravil in njihovo izvrševanje«.
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sodne prakse ali pojasnil FURS. Aktualnost tematike in prispevek magistrske naloge k
pravni teoriji in praksi je torej v analizi večjega števila sodb Upravnega in Vrhovnega
sodišča RS na področju DDV kot tudi razlag SEU ter v zadnjem delu magistrske naloge
samih pojasnil davčnega organa v smeri razlage pomena in upoštevanja temeljnih načel
DDV.

1.2

Cilji magistrske naloge

Cilj magistrske naloge je na osnovi bogate sodne prakse SEU in določil Direktive Sveta
2006/112/ES ugotoviti, kako lahko na podlagi poznavanja temeljnih načel DDV in skozi
njihovo interpretacijo preprečimo (ali vsaj omejimo) samovoljno postopanje davčnega
organa v postopkih davčnega nadzora DDV. Pri odgovoru na to vprašanje nisem izhajal le
iz objavljenih sodb slovenskih sodišč, temveč tudi iz objavljenih pojasnil davčnega organa,
na podlagi katerih se v praksi ravna velika večina davčnih zavezancev (kljub temu, da je
pojasnilo lahko v nasprotju z določili ZDDV-1 oziroma Direktivo Sveta 2006/112/ES).
Cilji magistrskega dela so tako:
 opredeliti pomen temeljnih načel DDV pri zagotovitvi pravilnega in zakonitega
pobiranja davkov s strani davčnega organa;
 opredeliti pomen temeljnih načel DDV pri preprečevanju samovoljnega postopanja
davčnega organa;
 opredeliti pomen temeljnih načel DDV v smeri hitrejšega in učinkovitejšega
uveljavljanja pravic davčnih zavezancev v postopkih davčnega nadzora s strani
davčnega organa;
 izpostaviti dejavnike, ki vplivajo na (so)oblikovanje davčne prakse v Sloveniji. S tem
mislim na vpliv pojasnil, ki jih izdaja davčni organ in Ministrstvo za finance RS na
področju DDV;
 oceniti ustreznost orodij, ki jih ima Evropska komisija pri zagotovitvi upoštevanja
temeljnih načel DDV na ravni Unije;
 oceniti stanje v slovenskem pravosodnem sistemu pri upoštevanju temeljnih načel DDV
pri svojih odločitvah;
 opredeliti pomen in koristnost vsebine sodb SEU, ki so sicer naslovljene na druge države
članice, za slovenske davčne zavezance in slovenski davčni organ;
 opredeliti način, kako organi oblasti pa tudi davčni zavezanci in strokovna javnost
razlagajo iz izvršujejo davčne predpise v smislu utemeljenosti s temeljnimi načeli DDV;
10

 opredeliti, ali praksa davčnega organa v zadostni meri in na ustrezen način upošteva
stališča SEU v zvezi s temeljnimi načeli DDV;
 predstaviti posledice, ki jih povzroči davčni organ z izdajo nekorektnih pojasnil na
področju DDV, s katerim zavede davčnega zavezanca – tj. ga usmeri k ravnanju, ki ni
skladno z davčnim predpisom.

1.3

Osnovne trditve raziskovanja

Teza 1: Davčni organ Republike Slovenije v postopkih davčnega nadzora DDV postopa
samovoljno, kar pomeni postopanje v nasprotju s temeljnimi načeli sistema DDV.
Teza 2: Ne glede na temeljna načela sistema DDV, ki so namenjena med drugim tudi
zagotavljanju hitrejšega in učinkovitejšega uveljavljanja pravic davčnih zavezancev v
postopkih davčnega nadzora DDV, so slednji v Republiki Sloveniji pri uveljavljanju svojih
pravic (tako z vidika učinkovitosti, kot z vidika hitrosti) v slabšem položaju, kot bi sicer
glede na namen temeljnih načel DDV morali biti.
Teza 3: Davčno prakso s področja DDV v Republiki Sloveniji med drugim oblikujejo
pojasnila davčnega organa, ki odstopajo od temeljnih načel DDV.
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2

OPREDELITEV TEMELJNIH NAČEL DDV

2.1

Način postopanja davčnega organa v postopkih nadzora DDV

Davčni organ v davčnem postopku (davčnem nadzoru) odloča o pravicah in obveznostih
davčnih zavezancev, prav tako pa lahko sprejema različne (represivne) ukrepe in opravlja
različna dejanja, ki tako ali drugače posegajo v interese davčnih zavezancev oz. v njihovo
premoženje. Prav zaradi takšnih, za davčne zavezance občutljivih pooblastil, mora biti
davčni organ pri svojem delovanju pravno vezan, kar pomeni, da morajo posamezne
odločitve in represivni ukrepi, s katerimi posega v pravice in obveznosti davčnih
zavezancev, temeljiti na zakonskih predpisih in drugih predpisih (splošnih pravnih aktih).15
Davčni nadzor na področju DDV obsega med drugim nadzor davčnih obračunov pri
davčnem organu in davčni inšpekcijski nadzor.16 Davčni organ z določenimi oblikami
davčnega nadzora (kot na primer ustna navodila v postopku nadzora in kontroliranja
davčnih obračunov ali ustna navodila v davčno inšpekcijskem nadzoru pred izdajo
zapisnika), pogostokrat nalaga davčnim zavezancem dodatne obveznosti s področja DDV.
Te oblike davčnega nadzora so lahko precej sporne, saj se namreč mnogokrat dogaja, da
navodila s strani davčnega organa (referentov) delujejo precej avtoritativno, oblastno, brez
vsebinske ter zakonske podlage ter posledično davčnemu zavezancu prepove oziroma
nalaga določena dejanja, ki niso skladna z zakonsko normo, s sodno prakso SEU ali celo
temeljnimi načeli DDV.
Pravne predpise, s katerimi so urejena posamezna področja, med drugim tudi področja
glede obdavčitve, lahko glede na vsebino ločimo na materialne predpise in procesne
predpise.17 Skladno z materialnim predpisom (na področju DDV je to ZDDV-1), se
davčnim zavezancem priznavajo določene pravice oziroma koristi (npr. pravica do odbitka

15

Rakočevič Slobodan, n. d., str. 15.

16

Glej 127. člen ZDavP-2.
Več o ločevanju materialnih in procesnih predpisov Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 50. Slednja

17

med drugim označita materialne predpise kot abstraktne akte, ki sicer ne urejajo konkretnih upravnih zadev,
temveč vsebujejo pravila za ravnanje velikega in nedoločenega števila posameznikov v abstraktno določenih
primerih. Določena upravna zadeva pa po njunem mnenju postane šele takrat, ko se določena oseba obrne na
pristojni organ z zahtevo po priznanju določene pravice.
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DDV, oprostitev plačila DDV, itd.), prav tako pa se z neizpolnjevanjem pogojev te pravice
oz. koristi odvzemajo ali določajo druge obveznosti (sankcije, globe, itd.). Z materialnimi
predpisi določene pravice in pravne koristi lahko pridobi vsak davčni zavezanec, ki to želi
in ki izpolnjuje v materialnih predpisih za to določene pogoje. Enako velja tudi za
obveznosti, ki se lahko naložijo davčnim zavezancem, ki jim glede na določbe teh
predpisov tudi gredo. Slednje je potrebno v vsakem posameznem primeru na ustrezen
način, po določenem postopku, jasno in nedvoumno ugotoviti ter o tem tudi odločiti. Pri
tem je treba opraviti aktivnosti in dejanja, ki so med seboj povezana in si sledijo v
določenem redu in pri katerih sodelujejo različni udeleženci. Posledično tvorijo poseben, s
posebnimi predpisi urejen pravni postopek. Predpisi, ki urejajo celoto teh aktivnosti in
dejanj, ki pomenijo določen pravni postopek, so procesni predpisi.18
Pomembno je izpostaviti, da lahko davčni organ sprejema samo takšne odločitve in ukrepe,
za katere obstaja zakonska oz. pravna podlaga (materialni predpis) in sicer po določenem
postopku (procesni predpis). Tak postopek je tudi splošni upravni postopek, s katerim so
podrobneje opredeljene pravice in dolžnosti upravnih ter drugih državnih organov, kakor
tudi pravice posameznikov oz. drugih udeležencev. Odločitve davčnega organa so
podvržene tudi sodni presoji zakonitosti, predvsem v obliki upravnega spora. Splošni
upravni postopek je tako eden ključnih in najpomembnejših pravnih instrumentov pri
delovanju državne uprave, prav tako pa pomeni omejevanje samovoljnega oziroma
oblastnega nastopanja državnih organov.19

18

Rakočevič Slobodan, n. d., str. 7-8.

19

Prav tam, str. 15, kjer Rakočevič še dodaja, da je splošni upravni postopek v vlogi omejevanja oblastnega in
enostranskega postopanja državnega organa, pomemben pa je tudi kot element v sistemu učinkovitega varstva
pravic davčnih zavezancev. Rakočevič navaja, da je široka uporaba teh pravil močno orodje proti
samovoljnemu delovanju oblastnega organa, hkrati pa krepi zaupanje v pravno varnost posameznikov, kadar
se slednji pojavljajo pred državnimi organi. Prag za ugotavljanje arbitrarnega ravnanja mora biti po mnenju
Rakočeviča nujno visok, zato je splošni upravni postopek pomembno orodje za ugotavljanje takšnega
ravnanja. Brez združenih pravil splošnega upravnega postopka bi se tako povečala samovolja državnih
organov, kar bi posledično pomenilo najhujšo kršitev pravic, ki izhajajo iz pravne države.
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2.2

Temeljna načela DDV skozi sodno prakso SEU

Tolmačenje vsebine Direktive Sveta 2006/112/ES, posledično tudi določil ZDDV-1, se na
podlagi temeljnih načel DDV odraža v sodni praksi SEU, kar vpliva tudi na slovensko
davčno in sodno prakso in preprečuje oziroma vsaj omejuje samovoljo davčnega organa pri
nekaterih presojanjih korektnosti ravnanj davčnih zavezancev.20 SEU je razvilo naslednja
temeljna načela DDV, ki jih uporablja pri razlagi vsebine določil Direktive Sveta
2006/112/ES.
Temeljna načela DDV, na katera se sklicuje SEU v svojih sodbah, so:
 načelo nevtralnosti;
 načelo enakosti in enakega obravnavanja;
 načelo varstva legitimnega pričakovanja;
 načelo sorazmernosti;
 načelo pravne varnosti, varstva zaupanja v pravo ter jasnosti zakonov;
 načelo učinkovitosti;
 načelo neposredne uporabe.
Predvsem prva tri načela se pogosteje pojavljajo oziroma so pogosteje uporabljena in
citirana v sodbah SEU. Sodbe SEU na področju DDV predstavljajo nepogrešljiv
pripomoček nacionalnim sodiščem za interpretacijo nacionalnih predpisov skladno z
določili Direktive Sveta 2006/112/ES. V kolikor je nacionalno pravo v nasprotju z
evropskim pravom21 lahko evropska direktiva s področja DDV pod pogojem, da je ta

20

Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za zahtevnejše uporabnike, seminarsko gradivo, Davčna hiša Bilans,
d.o.o., Maribor, 2015, str. 39 (v nadaljevanju citirano kot: Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za
zahtevnejše, str. …).
21

Takšen primer je bil 66.a člena ZDDV-1, ki več ni v uporabi (v veljavi in uporabi je bil približno leto dni),
na podlagi katerega je je zakonodajalec poskušal sankcionirati tiste davčne zavezance, identificirane za
namene DDV v Sloveniji, ki svojim dobaviteljem/izvajalcem za izvedene transakcije niso plačevali v
razumnih rokih. V primeru 66.a člena ZDDV-1 je le-ta vplival na višino odbitka oz. presežka odbitka DDV v
določenem obdobju in s tem določal obdobje dejanskega vračila v odvisnosti od opravljenega plačila, kar je
bilo v nasprotju z načelom nevtralnosti sistema DDV. Ob upoštevanju načela nevtralnosti in neposrednega
učinka se je navedena določba prenehala uporabljati – črtanje navedene določbe, ki je bila v nasprotju z
Direktivo Sveta 2006/112/ES.
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predpis za davčnega zavezanca ugodnejši, v postopkih učinkuje neposredno,22 za
tolmačenje predpisov pa se lahko uporabljajo tudi sodbe SEU.23 Brez enotne razlage pravil
EU in uporabe le teh, EU kot takšna ne more obstajati.

2.3

Temeljna načela OECD

V povezavi s sistemom DDV v EU se uporabljajo tudi načela OECD - Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic Co-operation and
Development):24
 načelo nevtralnosti: cilj obdavčitve mora zasledovati nevtralnost in nepristranskost med
posameznimi transakcijami. Nevtralen davek bo prispeval k učinkovitosti z
zagotovitvijo optimalne razporeditve proizvodnih sredstev. Poslovne odločitve morajo
temeljiti na podlagi ekonomskih in ne na podlagi davčnih okoliščin. Davčni zavezanci,
ki opravljajo enake transakcije/dejavnost, morajo biti obdavčeni po enaki stopnji;
 načelo učinkovitosti: treba je zmanjšati stroške za podjetja in upravne stroške za davčne
organe;
 načelo varnosti in enostavnosti: zakonska določila morajo biti jasna in preprosta za
razumevanje, tako da lahko davčni zavezanci predvidijo davčne posledice prihodnjih
transakcij, vedoč kdaj, kje in kako je treba obračunati dajatve;
 načelo učinkovitosti in pravičnosti: obdavčitev mora temeljiti na pravi davčni osnovi
in ob pravem času, pri čemer je treba upoštevati, da ne pride do dvojnega obdavčevanja
oz. nenamernega neobdavčevanja. Možnosti za davčne utaje in izogibanja davkom je
treba zmanjšati z ukrepi, sorazmernimi s tveganji. Praktična izvršljivost davčnih

22

To, da se pravo Unije uporablja neposredno in, da posamezne določbe neposredno učinkujejo, če so dovolj

jasne, natančne in nepogojne – torej, da so pravno popolne, je eden izmed večjih posegov, ki ga je storilo
SEU.
23

Špes Damijan, DDVpoznavalec.si, Komentar ZDDV-1 s praktičnimi primeri od 01.07.2013 naprej, Davčna

hiša Bilans, d.o.o., Maribor, 2013, str. 28 (v nadaljevanju citirano kot: Špes Damijan, DDVpoznavalec.si
2013, str. …).
24

OECD, International VAT/GST Guidelines, Guidelines on place of taxation for business-to-consumer
supplies of services and intangibles, str. 9, URL: https://www.oecd.org/ctp/consumption/discussion-draftoecd-international-vat-gst-guidelines.pdf (obiskano 10.03.2016); OECD, Addressing the Tax Challenges of
the Digital Economy, Fundamental principles of taxation, OECD publishing,, 2014, Chapter 2, str. 30-31,
URL:

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-

the-digital-economy_9789264218789-en#page31 (obiskano 10.03.2016).
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predpisov je pomembna predvsem pri sprejemanju zakonodaje. Ker vpliva na izterljivost
in administrativnost obdavčitve, je izvršljivost ključnega pomena, da se zagotovi
učinkovitost in pravičnost davčnega sistema;
 načelo prilagodljivosti: davčni sistemi morajo biti prilagodljivi in dovolj dinamični, da
lahko sledijo tehničnemu in komercialnemu razvoju. Pomembno je, da je davčni sistem
dovolj dinamičen in prilagodljiv na trenutne proračunske (prihodkovne) potrebe držav
ob hkratnem prilagajanju na spreminjajoče se potrebe na trajni osnovi. To pomeni, da
morajo biti strukturne lastnosti sistema dovolj trpežne na spreminjanje političnih
okoliščin, hkrati pa dovolj prožne in dinamične, da se državam omogoči odziv na
tehnološki in trgovinski razvoj.

2.4

Metode za preprečitev samovoljnega postopanja davčnega organa

Pri preprečitvi samovoljnega postopanja državnega organa je treba izpostaviti načelo
zakonitosti. Kršitev tega načela bi se lahko primeroma odražala v pravnem ugovoru, da so
določila proučevanih predpisov skoraj brezmejno zapletena in nejasna, s čimer je
omogočeno upravnemu (državnemu) organu oblastno, arbitrarno in predvsem poljubno
odrejanje pomena določil ter po drugi strani vzbuditi prizadetim osebam, davčnim
zavezancem, očitek o kršitvi ustavno varovanega načela pravne države.25
Iz vezanosti upravnih organov na Ustavo RS in na dolžnost upoštevanja pravic davčnih
zavezancev namreč izhaja, da morajo upravni (državni) organi opozoriti nadrejeni (višji
instančni) organ, če bi pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih morali
uporabiti po njihovem mnenju protiustaven zakon. Nadrejeni organ pa bi moral v
nadaljevanju predlagati ustrezno ukrepanje najvišjim organom izvršilne oblasti, ki so

25

Stupica Žiga, Carina in davek v mednarodni trgovini, raziskava 2007-2013, Ljubljana, 2013, str. 28, URL:
http://www.dajatve.com/wp-content/uploads/2015/05/carina-in-davek-v-mednarodni-trgovini-2013.pdf
(obiskano 10.03.2016). Stupica dodaja, da je po ustavnosodni presoji nedopustno poljubno (enostransko)
odrejanje pomena zakonskih določil. V kolikor je predpis zapisan na način, da povprečen, prava nevešč
posameznik, ne more zanesljivo razbrati svojega pravnega položaja, je v takšnih primerih po mnenju Stupice
kršeno eno izmed temeljnih načel, tj. načelo pravne države.
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pristojni in odgovorni za to, da predlagajo spremembe oz. dopolnitve protiustavnih
predpisov ali pa vložijo zahtevo za presojo zakona na Ustavno Sodišče RS.26
Zakoni o obdavčevanju, tj. materialni zakoni, ki na abstraktni in splošni ravni določajo
vsebino pravic in obveznosti ter upravnopravno delovanje na posameznih področjih, se
uresničujejo z uporabo v konkretnih in posamičnih primerih. Slednje pa omogočajo
procesni predpisi, ki določajo pot, obliko in način za uresničitev zakonskih norm. Procesni
predpisi zagotavljajo, da bodo državni organi, tj. tisti, ki neposredno uporabljajo pravo in
odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov oz. subjektov, pri tem
delali na vnaprej predvidljiv način ter z vso potrebno pozornostjo in premišljenostjo. To pa
hkrati preprečuje možnost samovoljnega in oblastnega ravnanja pri postopanju in odločanju
in je tudi element samoomejevanja27 oblasti.
Davčni organ med drugim skrbi za nadzor pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in
plačevanja davkov (prispevkov, trošarin in drugih dajatev), ki jih plačujejo davčni
zavezanci in tako pomenijo vir proračunskih sredstev države. Skladno z določili Direktive
Sveta 2006/112/ES so v smeri preprečevanja davčnih utaj na področju DDV državam
članicam Unije (tj. nacionalnim davčnim organom) dana nekatera pooblastila kot orodje za
preprečevanje davčnih utaj, na podlagi katerih bi moral davčni organ postopati za
zagotovitev javne koristi (ob hkratnem varstvu temeljnih pravic davčnih zavezancev).
Odgovor na vprašanje, zakaj je obseg kršitev teh pooblastil še vedno relativno visok,
najdemo v diskrecijski pravici, ki jo ima davčni organ, in v njegovih pooblastilih, ki so tako

26

Več o predlaganju sprememb oz. dopolnitvah protiustavnih predpisov tudi Stupica Žiga, n. d., str. 28, kjer
navaja, da je odprava ali dopolnitev protiustavnosti predpisov predvsem odgovornost upravnih organov.
Slednje pa po njegovem mnenju ne pomeni pristojnosti upravnih organov za presojo pravne pravilnosti
predpisov, kar je še vedno v rokah pristojnosti Ustavnega sodišča RS (člen 21 ZUstS). Pristojnost za presojo
pravne pravilnosti konkretnih upravnih aktov in realnih aktov pa imajo najprej instančni upravni organi, nato
pa Upravno sodišče RS oz. Vrhovno sodišče RS. Podobno tudi Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 7879, kjer navajata,da »zaradi spoštovanja načela zakonitosti ne more upravni organ oz. uradna oseba po lastni
presoji odkloniti uporabe nižjega predpisa, ki bi bil po njegovem mnenju v nasprotju z višjim predpisom …«
in dodajata, da je »upravni organ upravičen nižje predpise le interpretirati na način, ki bo po njegovem
mnenju zagotovil njihovo skladnost z višjimi predpisi, pri čemer pa velja izjema glede uporabe prava
Evropske unije, za katerega veljajo posebna pravila«.
27

Načelo samoomejevanja zaradi spoštovanja ustaljene sodne prakse ima pri posamičnih sodnih aktih

bistveno manjšo vlogo kot velja to za upravo. Šturm Lovro; avtorji Arhar….et al., str. 178.
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specifične narave, da v določenih okoliščinah dopuščajo njihovo uporabo v zakonsko
določenih mejah. Vendar, pri takšnih pooblastilih davčni organ v davčno inšpekcijskih
nadzorih pogostokrat preseže ta pooblastila, ko gre za vprašanje med zakonitostjo in
nezakonitostjo pooblastil ali njegovega ravnanja. Poraja se tudi vprašanje, ali lahko v
nekaterih davčnih postopkih sam cilj opravičuje prekoračitev pooblastil z namenom, da bi
dosegel upravičen (višji) cilj, tj. preprečitev oškodovanja državnega proračuna? Vemo, da
ima davčni organ z zakonom določene omejitve, ki sicer dopuščajo nekatere ukrepe, kjer
posegi v nekatere pravice niso prepovedani, vendar morajo takšni ukrepi izpolnjevati
določene procesne in materialne pogoje. Pri uporabi ukrepov pa mora davčni organ
upoštevati temeljna načela, ki se medsebojno dopolnjujejo.
Ukrepi na področju DDV, ki bi zmanjšali samovoljno, lahkomiselno in nestrokovno
ravnanje davčnega organa, bi morali vedno biti naravnani k spoštovanju temeljnih načel
DDV. Da bi se slednje lahko dosledno upoštevalo, je po mojem mnenju treba slediti
naslednjim ciljem:
 vzpostavitev ustrezne organizacijske politike davčnega organa. Sodobne finančne
uprave pri opravljanju svojih nalog morajo slediti kvalitetnim in inovativnim storitvam,
tudi z uporabo novih tehnologij, da lahko učinkovito pobirajo dajatve, pri čemer mora biti
davčnim zavezancem prav tako omogočeno, da lahko svoje obveznosti enostavno in
učinkovito izpolnjujejo. Vendar, organiziranost in modernizacija ne sme biti usmerjena le v
pobiranje dajatev, temveč mora slediti tudi modernizaciji notranjega sistema (notranji
komunikacijski sistem) v smeri medsebojnega sodelovanja znotraj posameznih finančnih
uradov RS.28
V praksi, predvsem pa na področju DDV, se pogosto pojavi situacija, ko davčni organi v
enakih zadevah ne odločijo enako. Davčni organ (davčni inšpektor) bi o enakih zadevah
moral odločati enako, njegove odločitve pa bi morale biti znane vnaprej, a je to načelo v

28

Glede na podatke Finančne uprave RS, Letno poročilo FURS za leto 2015, str. 6, URL:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/O_financni_upravi/Letna_porocila/FURS/LP_FURS_2015.pdf
(obiskano 10.03.2016), so v finančnih uradih znotraj sektorjev za davke organizirane notranje organizacijske
enote po sistemu delitve na posredne in neposredne davke, kamor spada tudi nova organiziranost oddelkov za
DDV.
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praksi prepogosto spregledano.29 Ni namreč redkost, da se mnenja davčnih inšpektorjev, pa
tudi mnenja med finančnimi uradi RS o razlagi določenih določb ZDDV-1, vsebin sprejetih
sodb SEU itd., med seboj razlikujejo. Ne samo, da se v določenih primerih razlikujejo
mnenja in delovanje med davčnimi inšpektorji in finančnimi uradi RS, razlikujejo se celo
mnenja in ravnanje med posameznimi inšpektorji znotraj istega finančnega urada RS.
Največ škode ali koristi imajo pri tem davčni zavezanci, saj so na milost ali nemilost
prepuščeni odločitvam določenega davčnega organa.
 nenehno usposabljanje zaposlenih. Zavedati se moramo, da v sedanjem času
podjetje ne more konkurirati na trgu, če so pri njem zaposleni delavci premalo izobraženi in
niso usposobljeni za naloge, ki jih zahteva določeno delo. Znanje je temeljna kategorija
uspešnega podjetja, česar bi se morala zavedati tudi davčni organ. Strokovno izobraženi in
usposobljeni kadri so tisti element, ki prispevajo h kakovosti in uspešnosti organizacije, pa
naj bo to zasebno podjetje ali državni organ. Če torej davčni organ želi slediti nenehni
dinamiki na davčnem področju, ki je posledica globalizacije in hitrega razvoja, pri tem pa
slediti zakonitosti in pravičnosti pobiranja dajatev, je nenehno usposabljanje zaposlenih
ključno.30 S takšnim pristopom bodo pravice davčnih zavezancev spoštovane na visoki
ravni, s čimer se lahko v veliki meri zmanjša število pritožbenih postopkov in nepotrebnih
dodatnih stroškov.
 zagotovitev sodelovanja med davčnim organom in strokovno javnostjo. Strokovna
javnost, predvsem davčno-finančna stroka, lahko pomembno pripomore k sprejemanju
takšnih ukrepov davčnega organa na področju DDV, ki so skladni z določili evropskega
pravnega reda in temeljnimi načeli. Davčni organ bi moral strokovno javnost jemati kot
nepogrešljivega partnerja v smeri zagotavljanja in uresničevanja spoštovanja teh načel.

29

Dogaja se, da davčni organ deluje brez osnovnih pravil, meril in prioritet. Deluje kot organ, kjer velja, da v

enakih primerih deluje arbitrarno različno, kjer vsak davčni inšpektor po lastni osebni percepciji uporablja
zakon, kjer se v enih postopkih opravljajo potrebna pravno-tehnična opravila, v drugih pa ne.
30
Glede na podatke Finančne uprave RS, Letno poročilo FURS za leto 2015, str. 8, je bilo v letu 2015 v
organizaciji Finančne uprave RS izvedenih 226 izobraževalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 8.783
uslužbencev. Ob upoštevanju udeležb na usposabljanju pri zunanjih izvajalcih na trgu, za potrebe opravljanja
strokovnih izpitov na Upravni akademiji in na usposabljanju v tujini, je skupno število vseh udeležencev
9.022. V poročilu je prav tako navedeno, da je v letu 2015 bilo realiziranih 10.263 izobraževalnih dni.
Kazalnik, število izobraževalnih dni/zaposlenega v Finančni upravi RS, za leto 2015 znaša 2,9. Delež
uslužbencev, ki so se v letu 2015 udeležili vsaj enega usposabljanja, znaša 66,5 %.
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 zagotovitev stabilne davčne politike. Zaradi represivne narave davčnih prihodkov
mora država oblikovati davčni sistem na določenih načelih, ki zagotavljajo zanesljiv in
učinkovit sistem pobiranja dajatev. Slednji mora biti oblikovan tako, da čim manj posega v
odločitve posameznikov in v sam ekonomski sistem.31 Na področju DDV imamo danes več
kot 70 predpisov, ki se posredno ali neposredno nanašajo na izvajanje sistema DDV, kar po
mojem mnenju kaže na to, da je Slovenija v zakonodajnem smislu »prenormirana«
država.32 Slednje je predvsem stroškovno drago za državo in davčne zavezance in ne
prispeva k zmanjšanju administrativnih postopkov, saj država prepogosto sprotne težave
rešuje z novimi zakoni, ki se nato hitro spreminjajo in dopolnjujejo.33 Takšna
spremenljivost zakonodaje zmanjšuje zaupanje v pravno državo in jasnost zakonov, prav
tako pa ne prispeva k pravni gotovosti.

2.4.1 Nadzor nad postopanjem davčnega organa
Odgovornost države za varstvo temeljnih pravic in obveznosti davčnih zavezancev je eden
izmed konceptov demokratičnega nadzora. Takšno obveznost davčnemu organu nalagajo
določbe mednarodnega prava in mednarodne institucije. Ker se davčni organ nahaja v vlogi
izvrševalca ukrepov, predstavlja slednje nevarnost, da se preobrazi v središče izvrševanja
oblastne moči, zato skušamo na različne načine in s pomočjo različnih mehanizmov
zagotoviti ustrezen nadzor in s tem vplivati na njegovo potencialno samovoljno postopanje
oziroma vsaj omejiti njegov vpliv.

31

Klun Maja, Davčni sistem, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2011, str. 18. Klun navaja, da bi moral dober

davčni sistem temeljiti še na nekaterih lastnostih, kot so administrativna enostavnost in preglednost,
fleksibilnost, demokratičnost pri sprejemanju odločitev, povezanih z davki, itd.
32

V smislu zagotavljanja večje pravičnosti se je skozi leta povečalo število davčnih olajšav, izjem in
oprostitev, kar pa povzroča večjo kompleksnost (prenormiranost) zakonodaje.
33

Potreba po uvajanju dajatev za točno določene namene ali za podporo vodenju določene ekonomske

politike povzroča nenehno spreminjanje zakonodaje.
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2.4.1.1 Notranji nadzor
Nadzor nad odločbami in sklepi, ki se izdajajo v okviru upravnega postopka, se opravlja že
v okviru upravnih organov samih. V takih primerih govorimo o notranjem nadzoru nad
delom organa uprave, ki pa vselej ne zadovoljuje in ne zagotavlja uresničevanja načela
zakonitosti pri delu in odločanju v upravnih zadevah o pravicah, obveznostih in pravnih
koristih davčnih zavezancev. Ena izmed pomanjkljivosti notranjega nadzora je v tem, da ga
opravljajo organi javne uprave, med katerimi pa obstaja določena solidarnost in enakost v
pojmovanju posameznih ciljev. Prav tako pa je delo slednjega večkrat pod vplivom navodil,
smernic in pojasnil hierarhično nadrejenega organa o tem, kako je treba razumeti zakonsko
normo v konkretnem primeru oziroma kako postopati v določenih primerih davčnega
nadzora. Takšen nadzor zato ne daje zadostnega in korektnega jamstva za pravilno in
zakonito reševanje konkretnih upravnih zadev.34 Glede na dejstvo, da s strani davčnega
organa pogosto prihaja do kršitev procesnih in materialnih pravil, je nujno, da se predvidijo
in uresničujejo ukrepi za zavarovanje zakonitosti in pravilnega dela davčnega organa.
Glede na pomanjkljivost notranjega nadzora, ki je zaradi prej omenjene solidarnosti znotraj
javne uprave dokaj enoten, se takšna pomanjkljivost oblastvenega delovanja uprave rešuje s
t.i. zunanjim (sodnim) nadzorom, ki ga opravljajo od organov javne uprave organizacijsko
ločeni in neodvisni organi. Slednji so v zadevi neprizadeti in nepristranski, prav tako pa
niso v nobenem hierarhičnem razmerju do stranke niti do organa javne uprave, ki je s
svojimi odločitvami posegel v pravno varovani položaj posameznika.35

2.4.1.2 Sodni nadzor
Z nadzorom uprave skušamo doseči pravilnost dela upravnega organa, preprečitev ali
odpravo nepravilnosti, v primeru večje nepravilnosti pa tudi kaznovanje kršitev. Naloga
takšnega nadzora je torej, da se zagotovi uresničevanje upravnih ciljev, ki so opredeljeni in
urejeni v posameznih pravnih normah.36

34

Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 635.

35

Prav tam, str. 635.

36

Cijan Rafael, Grafenauer Božo, Upravno pravo, str. 111 in 112.
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Sodni nadzor je v našem pravnem sistemu zaupan neodvisnim sodnikom, ki so vezani zgolj
na ustavo in zakon. Takšen nadzor imenujemo tudi nadzor nad delovanjem uprave, ki
zajema vse odločitve in dejanja upravnih organov, ki posegajo v pravice in zakonite
interese državljanov in organizacij. Takšen sodni nadzor se opravlja prek institucije
upravnega spora,37 s katerim se zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih interesov
posameznikov (pravnih oseb in drugih oseb, če so slednji lahko nosilci pravic in
obveznosti) proti odločitvam in dejanjem upravnih oziroma v skladu z zakonom drugih
državnih organov.38

2.4.1.3 Neformalni nadzor
Ne glede na zgoraj naveden notranji in sodni nadzor, ki spadata v t.i. formalni nadzor, ki ga
izvajajo državni organi v predpisanih postopkih, je pomembno omeniti tudi neformalni
nadzor, ki ga izvajajo vsi drugi subjekti, ki nimajo oblastnih značilnosti. To so subjekti
civilne družbe, mediji, različne organizacije in strokovna javnost. V okviru tega nadzora po
mojem mnenju najbolj izstopa nadzor strokovne javnosti, ki s svojo prisotnostjo in
kritičnim presojanjem prispeva k spoštovanju evropskega pravnega reda ter upoštevanju
splošnih in temeljnih načel. S takšnim nadzorom se kaže moč neformalnega nadzora, saj
lahko pogoste kritike močno vplivajo na delovanje davčnega organa.

2.4.2 Postopek predhodnega odločanja
S ciljem zagotavljanja učinkovitosti in enotne uporabe zakonodaje EU ter posredno kot
orodje za preprečitev nezakonite oz. nekorektne interpretacije, se lahko (v določenih
primerih pa morajo) nacionalna sodišča (pri nas praviloma Vrhovno sodišče RS)39 odločijo
za pomoč SEU s predlogom za razjasnitev določene razlage prava EU oziroma njegove

37
38

Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 636.
Cijan Rafael, Upravni postopek in upravni spor: gradivo za študij in za pripravo na strokovni izpit,

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, 2001, str. 273 (v nadaljevanju citirano kot: Cijan Rafael,
Upravni, str. …).
39

Če o neki zadevi na najvišji instanci odloča neko drugo sodišče, pa velja dolžnost zastavitve predhodnega

vprašanja tudi za to sodišče.
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notranje (nacionalne) skladnosti s tem pravom. Takšen postopek imenujemo predhodno
odločanje, ki ga ureja 267. člen PDEU.40
Namen slednjega je, da SEU poda razlago,41 preden o konkretni zadevi odloči nacionalno
sodišče v državi članici, torej predstavlja vmesni postopek v okviru postopka, ki ga vodi
posamezno sodišče v državi članici.42 Nacionalno sodišče države članice tako postavi
predhodno vprašanje, če je v dvomu, kako naj razlaga neko pravilo prava EU ali predhodno
vprašanje glede (ne)veljavnosti sekundarnih predpisov, kot so uredbe, direktive, sklepi.
V zvezi s tem je treba opozoriti, da je v okviru sodelovanja med SEU in nacionalnimi
sodišči, določenim v 267. členu PDEU, le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in ki mora
prevzeti odgovornost za sodno odločitev, tisto, ki ob upoštevanju posebnosti zadeve presodi
potrebo po izdaji predhodne odločbe, da bi lahko izdalo sodbo, in tudi upoštevnost
vprašanj, ki jih predloži SEU. Kadar se torej postavljeno vprašanje nanaša na razlago prava
Unije, mora SEU načeloma odločiti.43
Nacionalno sodišče v državi članici ima tako možnost postaviti predhodno vprašanje vedno,
kadar meni, da je to nujno potrebno za rešitev spora, ki ga obravnava oziroma je k uporabi
slednjega vezano, kadar se dvom o razlagi oziroma veljavnosti predpisa EU pojavi pri
sodišču, ki rešuje spor na najvišji instanci. Slednjemu ni treba postaviti vprašanja za
predhodno odločanje, če lahko na podlagi sodne prakse SEU prepričljivo (tj. brez dvoma)
razlaga pravila EU in jih uporabi neposredno oziroma preko konsistentne razlage, ne da bi

40

Slednji določa, da je SEU pristojno za predhodno odločanje o vprašanjih glede razlage Pogodb, veljavnosti

in razlage aktov institucij, organov, uradov ali agencij Unije.
41
Zahteva po predhodnem odločanju o vprašanjih, povezanih s pravom Unije, privede do izdaje odločbe
Sodišča. Ta odločba je praviloma izdana v obliki sodbe. Sodba SEU, s katero to odgovori na referenčno
vprašanje nacionalnega sodišča, je končni cilj celotnega postopka iz 267. člena PEU. Varanelli Luigi,
Predhodno odločanje v evropskem pravu, Scientia iustitia 16, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana,
2010, str. 111.
42
Vrhovno sodišče RS se je od dneva pristopa Republike Slovenije k polnopravnemu članstvu v EU do danes
na področju DDV za takšen postopek predhodnega odločanja poslužilo le dvakrat (primer sodbe SEU, št. C209/14 v zadevi NLB Leasing d.o.o. proti Republiki Sloveniji, dne 02.07.2015, ECLI:EU:C:2015:440 in
primer sodbe SEU, št. C-331/14 v zadevi Kezič Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma proti Republiki Sloveniji,
dne 09.07.2015, ECLI:EU:C:2015:456).
43

Glej podrobneje sodbo SEU, št. C-40/15 v zadevi Minister Finansów proti Aspiro SA, dne 17.03.2016,

ECLI:EU:C:2016:172, točka 17.
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pri tem tvegalo drugačna stališča. Razlaga prava EU, ki jo da SEU v odgovor na predhodno
vprašanje, ni obvezujoča le za predložitveno sodišče, temveč tudi za nacionalna sodišča
drugih držav članic, ki bodo obravnavala isto zadevo na podlagi rednih ali izrednih pravnih
sredstev.44 Tako lahko davčni organ in davčni zavezanci uporabljajo razlage SEU, ki so
sicer naslovljene na druge države članice, tudi pri interpretaciji določb nacionalnega
predpisa (primeroma Direktive Sveta 2006/112/ES).

2.4.2.1 Obseg učinkov odločbe (sodbe) SEU v postopku pred nacionalnim sodiščem45
Odločba (sodba) SEU postavlja za nacionalno sodišče pozitivno zavezo, tj. da slednje
spoštuje odločitev oz. izrek sodbe, prav tako pa postavlja negativno zavezo, tj. prepoved
nacionalnemu sodišču, da ponovno sproži postopek za reševanje enakega predhodnega
vprašanja.46 Takšna odločba (sodba) je za nacionalno sodišče obvezujoča.47 Nacionalno
sodišče mora po sprejetju odločbe SEU spoštovati izrek slednje, ki je formalno namenjen
odgovoru na postavljeno vprašanje, pri čemer narava postopka predhodnega odločanja
narekuje tudi dolžnost nacionalnemu sodišču, da upošteva in izpolni izrek sodbe v smislu
obrazložitve.

44

Ferčič Aleš, Hojnik Janja, Tratnik Matjaž, n. d., str. 107-112.

45

Varanelli Luigi, n. d., str. 115-117.
Prav tam, str. 117, kjer Varanelli dodaja, da je koncept istega predhodnega vprašanja vezan na določene

46

parametre veljavnosti oziroma na določeno prakso. Slednje pomeni, da v kolikor je na primer sodišče SEU
postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ki ima za predmet veljavnost akta v luči določenih načel ali norm
prava Unije, lahko nacionalno sodišče ponovno sproži postopek za oceno istega akta, vendar le pod pogojem,
da gre za merila presoje, ki jih SEU ni obravnavalo v kateri izmed preteklih sodb. Enako velja tudi za
vprašanje za predhodno odločanje, ki ima za predmet razlago akta Unije. Varanelli pa opozarja, da večkratna
sprožitev postopa predhodnega odločanja o isti zadevi krši načelo ekonomičnosti postopka, saj slednje
pomeni podaljšanje postopka za več let. Slednje pa po mojem mnenju ne zagotavlja zaupanja v pravo.
47

Slednje je izrecno določeno tudi v šestem odstavku 113.a člena ZS, kjer je zapisano, da je predhodna

odločba SEU za sodišče obvezujoča.
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3
POMEN
TEMELJNIH
NAČEL
DDV
PRI
SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA

3.1

PREPREČITVI

Samovoljno postopanje davčnega organa v postopkih davčnega nadzora DDV48

V 2. členu Ustave RS je zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država. S tem sama
Ustava RS prepoveduje samovoljo državnih organov (torej tudi davčnega organa) pri
postopanju oziroma odločanju o pravicah in obveznostih davčnih zavezancev, prav tako pa
prepoveduje samovoljno postopanje pri izvajanju nalog, ki so jim zaupane. Davčni organ,
ki vstopa v upravnopravna razmerja, pri vodenju davčnih postopkov namreč deluje kot
organ oblasti, zato je omejevanje samovoljnega postopanja slednjega še posebej pomembno
pri varovanju interesov (in premoženja) davčnih zavezancev.49
Samovoljno postopanje davčnega organa pomeni, da lahko davčni organ (primeroma
uradna oseba – davčni inšpektor, davčni kontrolor oz. referent) v davčnem nadzoru
DDV sprejema odločitve, ki so brez zakonske podlage oziroma brez upoštevanja
splošnih načel ZUP, ZDavP-2 ter v vsebinskem smislu temeljnih načel DDV. Hkrati
samovoljno postopanje pomeni, da lahko davčni organ sprejema odločitve poljubno,
skladno s svojimi prepričanji in interpretacijo ter odreja pomen zakonskih norm.
Takšno postopanje je lahko posledica namernega odločanja (tj. subjektivno odločanje)
oziroma odločanja brez znanja o konkretni zadevi in/ali konkretni pravni normi.
Samovoljno postopanje je podano tudi takrat, kadar davčni organ ravna lahkomiselno, tudi,
ko se vede oblastno, pri čemer se samovolja kaže pri kršitvi načel, ki so določena z Ustavo
RS in drugimi zakoni. Prav tako je samovolja podana, v kolikor gre za odstop od
standardnega upravnopravnega odločanja brez obrazložitve.50 Dodatno pa je lahko
samovoljno postopanje posledica nejasnosti določb materialnega zakona, ki omogoča
arbitrarno odločanje davčnega organa v nasprotju z načelom stroge vezanosti uprave na
zakon pri davčnih obremenitvah.

48

V nadaljevanju besedila pojem »samovoljno« enačim s pojmi, kot so: oblastno, arbitrarno, avtoritativno,

itd., tj. nezaželeno in nedopustno odločanje.
49
Kobal Aleš, Davčni postopek – danes in v letu 2016: Mala in velika davčna šola 2015, Davčna hiša Bilans,
d.o.o., Maribor, 2015, str. 8 (v nadaljevanju citirano kot: Kobal Aleš, Davčni, str. …).
50

Šturm Lovro; avtorji Arhar …et al., str. 176.
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Oblastno in enostransko odločanje o pravicah in obveznostih posameznikov je prisotno v
vseh področjih človekovega življenja, ki ga ureja javno pravo.51 Javno pravo je s svojim
zgodovinskim razvojem postalo pravo, ki posameznike v razmerju do oblasti varuje in jim
zagotavlja učinkovito možnost pravnih poti za zaščito njihovega pravnega položaja v
postopkih, v katerih se znajdejo.52 Ker je temu tako, so v takšnih postopkih še posebej
pomembna določena splošna (nekatera celo ustavno zagotovljena) načela, katerih skupni
imenovalec je, da je (oziroma bi naj bilo) njihovo upoštevanje in spoštovanje v funkciji
omejevanja oblasti državnih oziroma upravnih organov, kar bi naj zagotavljalo varstvo
pravic in svoboščin oseb, ki se nahajajo pod pristojnostjo teh organov (med drugim tudi
davčnih zavezancev). Razumno odločanje53 v davčnih zadevah, to je odločanje na podlagi
argumentov, dokazov, dejstev, slovenske sodne prakse kot tudi sodne prakse SEU, in ne na
podlagi oblastnih dejanj, morajo zagotoviti pravna načela, kot npr. načelo pravne države,
načelo pravne varnosti, načelo varstva zaupanja v pravo, načelo enakosti, itd. (in kot takšna
niso zapisana niti v ZDavP-2 niti v ZUP, temveč se izvajajo neposredno na podlagi Ustave
RS, določena procesna načela zapisana v ZDavP-2 ali ZUP pa so njihova neposredna
posledica).54

3.1.1 Varstvo pravic davčnih zavezancev in varstvo javnih koristi
Skrb za uveljavljanje in zavarovanje javne koristi oziroma interesov je ena izmed bistvenih
značilnosti postopanja in odločanja davčnega organa. Hkrati, in kar je v praksi na področju
DDV večkrat spregledano, pa je tudi obveznost davčnega organa, da omogoči uveljavitev
pravic in obveznosti davčnih zavezancev, ki izhajajo iz zakonov in drugih podzakonskih
predpisov.55 Problem slednjega je v veliki meri ta, da so interesi davčnih zavezancev in
davčnega organa največkrat diametralno nasprotni, v primeru kolizije interesov pa se
skladno s splošnimi načeli upravnega prava odloči v skladu z javnim interesom in nanj upre

51
52

Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 66.
Prav tam.

53

Z razumnim odločanjem mislim na odločanje v postopkih davčnega nadzora, ki mora temeljiti na zakonih
in predpisih, ki urejajo zakonski opis davčnega dejanskega stanja, pravice in obveznosti davčnih zavezancev,
poseg v ekonomske kategorije davčnih zavezancev itd.
54
Kobal Aleš, Davčni, str. 8.
55

Naloga davčnega organa je dvojna, saj je slednji dolžan varovati pravice strank ob istočasnem varstvu

javnih koristi.
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odločitev. Slednje pomeni, da je v takšnem razmerju javni interes primaren in stoji pred
interesi davčnih zavezancev,56 kar pomeni, da pristojni upravni organ nastopa v njem z
močnejšo voljo, avtoritativno.57 Vendar, uradna oseba, ki vodi upravni postopek, ne more
samovoljno opredeljevati javnega interesa v konkretnem primeru, izhajajoč samo iz svojega
razumevanja tega interesa, ampak se mora opredeljevati predvsem na ustrezne predpise,
njihove cilje in namen.58
Na pravnem področju (tudi davčnem) velja rek »nevednost ni izgovor«. Slednje pomeni, da
morajo davčni zavezanci načeloma sami poznati svoje pravice in obveznosti, nepoznavanje
predpisov pa davčnih zavezancev ne zavaruje pred odločitvami davčnega organa, ki
posegajo v njihovo premoženje (primeroma dodatna odmera DDV). Davčni zavezanci torej
sami varujejo svoje pravice, ne nazadnje pa jim je organ, ki vodi postopek in v njem
odloča, dolžan omogočiti čim lažje zavarovanje in uveljavitev teh pravic. Takšna dolžnost
izhaja neposredno iz določil 7. člena ZUP, ki določa, da morajo organi pri postopanju in
odločanju omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice ter
poskrbeti, da slednji ne uveljavljajo svojih pravic v škodo pravic drugih in ne v nasprotju z
javno koristjo (prvi odstavek 7. člena ZUP). Prav tako pa mora uradna oseba, kadar
ugotovi, da ima stranka v postopku podlago za uveljavitev kakršne koli pravice, slednjo na
to opozoriti (drugi odstavek 7. člena ZUP). Nevednost in neukost davčnih zavezancev pa
nima absolutnega učinka, saj je upravni organ v takšnih primerih nepoznavanja pravic
slednjih dolžan skrbeti, da nevednost in neukost nista v škodo pravic, ki jim gredo po
zakonu (četrti odstavek 7. člena ZUP).

3.2
Izpostavljena splošna pravna načela (ZUP in ZDavP-2) v postopku nadzora
DDV
S pridružitvijo Slovenije k EU se je Slovenija pri izvajanju svojih pristojnosti zavezala
spoštovati ter upoštevati splošna načela prava, ki so del pravnega reda EU. V tej smeri
morajo biti zakoni in drugi predpisi skladni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega
prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Na področju DDV

56

Cijan in Grafenauer, Upravno pravo, str. 10 in 11.

57

Cijan Rafael, Upravni, str. 21.

58

Prav tam, str. 22.
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usklajenost nacionalnih določb z evropskim pravnim redom izhaja že iz 1. člena ZDDV-1.59
Da morajo biti zakoni, ki jih sprejme Slovenija, usklajeni z mednarodnimi pogodbami, prav
tako določa Ustava RS.60
V zapletenem davčnem okolju pa lahko obstaja več interpretacij (razlag) pravnih norm, kar
privede tako do razhajanj med davčnimi zavezanci samimi, kot tudi do razhajanj med
davčnimi zavezanci in FURS, prav tako pa do takšnih razhajanj prihaja med finančnimi
uradi znotraj FURS. Predvsem splošna in temeljna načela lahko odigrajo pomembno vlogo
pri enotni interpretaciji »spornih« ali ohlapnih določb.
Načela, ki so določena v ZUP, veljajo tudi v vseh posebnih upravnih postopkih, prav tako
pa veljajo za ureditev cele vrste drugih vprašanj postopka. V ZUP so zbrana vsa splošna
pravila upravnega postopka in predstavlja skupek pravil postopka v enem zakonu.61
Posledično tako tudi ZDavP-2 kot procesni predpis vsebuje t.i. temeljna načela obdavčitve,
to je načela, po katerih bi moral potekati postopek ugotavljanja, odmere, pobiranja, plačila
itd. davčnih obveznosti in katerih namen je zagotoviti zakonito in pravično obdavčitev.
Načela so torej sredstvo (v kolikor se seveda upoštevajo) s katerimi bi se naj
omejevala oblast državne oblasti in na ta način zagotavljalo varstvo pravic in
svoboščin posameznikov oziroma organizacij (davčnih zavezancev). Načela so tista, ki
bi naj v prvi vrsti zagotavljala razumno odločanje namesto oblastnega oziroma
avtoritativnega, arbitrarnega odločanja v konkretnih zadevah, ki je podprto še s celo
vrsto represivnih ukrepov in sredstev, ki bi naj omogočala čim hitrejšo in
učinkovitejšo realizacijo »javnega interesa«. Večina splošnih načel ZUP in ZDavP-2 je
usmerjena k upravnemu organu oziroma k uradni osebi, saj vsebujejo predvsem opredelitve

59

Prvi odstavek 1. člena ZDDV-1 tako določa, da se z ZDDV-1 ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja

DDV v skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES, Direktivo Sveta 2008/9/ES ter Trinajsto direktivo Sveta
86/560/EGS.
60
Iz 8. člena Ustave RS izhaja, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene
mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.
61

Kobal Aleš, Dokazni, str. 8 in 9, kjer dodaja, da imajo načela dvojni pomen: pomenijo minimalne procesne
zahteve oz. standarde, ki morajo biti upoštevani oziroma izvedeni v vsakem davčnem postopku, hkrati pa
imajo razlagalni pomen pri uporabi posameznih postopkovnih institutov in tudi določb zakonov o obdavčenju
(npr. ZDDV-1).
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in napotila za njuno delo in ravnanje, ki bo zagotovilo pravilno izvrševanje zakonskih
določb ter zavarovanje pravic strank.62
ZDavP-2 v splošnem delu kot temeljna načela navaja oziroma izpostavlja naslednja
načela:63
 načelo zakonitosti v davčnih zadevah;
 načelo materialne resnice v davčnih zadevah;
 načelo sorazmernosti;
 načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči;
 načelo tajnosti podatkov;
 načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti;
 načelo dolžnosti dajanja podatkov.
Tudi splošni predpis s področja upravnega postopka (ZUP), ki se v davčnem postopku
uporablja subsidiarno kot temeljna načela:64
 načelo zakonitosti;
 načelo varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi;
 načelo materialne resnice;
 načelo zaslišanja stranke;
 načelo proste presoje dokazov;
 dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic;
 samostojnost pri odločanju;
 pravica do pritožbe;
 ekonomičnost postopka.
Ker bi opredeljevanje pomena vsakega posameznega načela ZUP oz. ZDavP-2 presegalo
okvir magistrske naloge, se bom pri razlagi pomena načel ZUP in ZDavP-2 pri preprečitvi
samovolje davčnega organa omejil le na pomen načela zakonitosti, materialne resnice in
načelo proste presoje dokazov. Slednja so po mojem mnenju pomembnejša v začetnih

62

Prav tam, str. 9.

63

Glej II. poglavje ZDavP-2 – načela davčnega postopka.

64

Glej I. poglavje ZUP – temeljna načela.
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postopkih nadzora davčnega organa na področju DDV, ki jih mora upoštevati davčni organ
in katerih kršitve je moč relativno hitro opaziti.

3.3

Načelo zakonitosti

Načelo zakonitosti65 je najpomembnejše načelo v upravnem postopku in temeljno načelo
celotnega pravnega reda, kateremu so podrejena druga temeljna načela upravnega postopka,
in ki izključuje kakršnokoli samovoljo upravnega organa. Da je Republika Slovenija pravna
država (2. člen Ustave RS) med drugim pomeni, da je država, v kateri je delovanje državnih
organov vezano na zakonske in podzakonske predpise. Slednje prav tako pomeni, da je
Republika Slovenija država, v kateri vlada pravo in ne samovoljno in arbitrarno postopanje
državnih organov. Pomeni vezanost državnih organov na pravo in njihovo podreditev
zakonom oz. splošnim aktom, ki so izdani za izvrševanje javnih pooblastil v formalnem in
v materialnem pogledu, pri čemer delo organov ni prepuščeno njihovi presoji,
lahkomiselnosti in prosti volji.66
Prav tako je načelo zakonitosti uzakonjeno v vrsti postopkovnih predpisov (tako splošnih
kot posebnih), kar preprečuje oziroma vsaj omejuje oblastno in samovoljno odločanje v
konkretnih zadevah. Oblastno oziroma samovoljno ravnanje državnega organa je na vseh
ravneh odločanja o posameznikovih pravicah in obveznostih nezaželeno in nedopustno.
Takšnega ravnanja oziroma postopanja se morajo državni organi vzdržati in odločati
skladno z veljavnimi (materialnimi in procesnimi) pravnimi predpisi. Na ta način je načelo
zakonitosti oziroma njegovo spoštovanje s strani državnega organa v funkciji zagotavljanja
pravne varnosti davčnih zavezancev, ki se znajdejo v postopkih davčnega nadzora.67 Prav
tako pa je kršeno načelo zakonitosti pri uporabi neustreznega materialnega zakona, drugega
predpisa oz. splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. Kršitev načela
zakonitosti se kaže tudi v uporabi sicer ustreznega materialnega predpisa, ki pa mu organ s
svojo razlago ni dal pravilnega smisla.68

65
66

4. člen ZDavP-2 in 6. člen ZUP.
Cijan Rafael, Upravni, str. 31; Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 78.

67

Kobal Aleš, Dokazni, str. 10.

68

Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 78.
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Po vsebini načela zakonitosti ločimo formalno in materialno zakonitost. Formalna
(procesna) zakonitost se kaže v spoštovanju in upoštevanju pravil o pristojnosti, izvajanju
predpisanega postopka pri izdaji upravnih odločb (v pravilni obliki ter sestavinah odločbe).
Materialni vidik zakonitosti pa pomeni, da morajo imeti izdane odločbe neposredno
podlago v zakonu. Na ta način se omejuje zloraba pooblastil in preprečuje samovoljno ali
diskriminatorno ravnanje,69 hkrati pa se preprečuje samovoljno razlastitev davčnih
zavezancev.70

3.3.1 Kršitev načela zakonitosti na področju DDV pri dobavi blaga znotraj Unije
Načelo materialne zakonitosti je kršeno zlasti v primeru, kadar davčni organ v davčnem
nadzoru dodatno odmeri DDV zaradi neizpolnjevanja pogojev za oprostitev plačila DDV
pri dobavi blaga znotraj Unije, pri čemer svojo odločitev utemeljuje s tem, da kupec blaga
(pridobitelj) nima pridobljene identifikacijske številke za namene DDV. Pri tem poudarjam,
da so z materialnim predpisom (ZDDV-1) obrazloženi pogoji, kdaj lahko transakcijo
obravnavamo kot dobavo blaga znotraj Unije, oproščeno plačila DDV skladno z določili 1.
točke 46. člena ZDDV-1, med katerimi pogoja glede pridobiteljeve identifikacijske številke
za namene DDV ne omenja.71

69

Prav tam, str. 77.

70

Škof Bojan, Pevec Aleksander, Omejitve načela zakonitosti v davčnem pravu s prikazom reševanja
nekaterih kolizij, Davčno – finančna praksa, št. 1, letnik XIII, Davčno – finančni raziskovalni inštitut,
Maribor, 2012, str. 13, kjer tudi dodajata, da uporaba načela zakonitosti privede do nasprotja z drugimi
(ustavno) pomembnimi načeli, pri čemer se to nasprotje, v kolikor gre za procesne norme, razrešuje preko
načela sorazmernosti. Ko pa gre za materialne norme, pa lahko izjemoma pride do rešitve neskladja, ki pa ima
sicer podlago v drugih ustavno veljavnih načelih. Škof in Pevec pa opozarjata, da lahko nasprotno prav ob
opiranju na načelo zakonitosti pride do samovolje, pred katerim naj bi navedeno načelo varovalo prav
davčnega zavezanca.
71
Ti pogoji so: (1) blago mora biti odpeljano iz ozemlja Slovenije v drugo državo članico; (2) za prevoz blaga
mora poskrbeti prodajalec ali kupec ali tretja oseba za račun prodajalca ali kupca; (3) pridobitelj blaga mora
biti davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, pri čemer eden (davčni zavezanec) ali drugi
(pravna oseba, ki ni davčni zavezanec) delujeta kot taka (kot davčna zavezanca, po sami vsebini) v tej drugi
državi članici.
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Iz v nadaljevanju obravnavane sodne prakse SEU je razvidno, da je potrebno vsebino 46.
člena ZDDV-172 v povezavi z dokazovanjem, da je blago zapustilo ozemlje posamezne
države članice oziroma je bilo odpremljeno na ozemlje druge države članice, širše
tolmačiti, ne glede na to, ali ima pridobitelj blaga v drugi državi članici pridobljeno
identifikacijsko številko za namene DDV ali ne.

ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-587/10 – VSTR73
Hčerinska družba družbe VSTR s sedežem v Nemčiji je družbi Atlantic s sedežem v ZDA
prodala blago (drobilnika kamenja). Družba Atlantic je imela svojo poslovno enoto na
Portugalskem, vendar slednja ni bila registrirana za namene DDV v nobeni državi članici.
Hčerinska družba družbe VSTR je družbo Atlantic pozvala, naj ji sporoči svojo
identifikacijsko številko za namene DDV, vendar ji je družba Atlantic pojasnila, da je
zadevno blago preprodala podjetju s sedežem na Finskem, in ji sporočila identifikacijsko
številko za namene DDV te finske družbe. Prevozno podjetje je nato po naročilu družbe
Atlantic to blago prevzelo v prostorih hčerinske družbe družbe VSTR (v Nemčiji) in ga
prepeljalo na Finsko. Hčerinska družba družbe VSTR je družbi Atlantic poslala račun za
dobavo blaga brez obračunanega DDV, na katerem je navedla identifikacijsko številko za
DDV finskega podjetja, ki mu je bilo blago preprodano ter s sklicevanjem na oproščeno
dobavo blaga znotraj Unije. Pri tem je davčni organ menil, da dobava blaga ne more biti
oproščena plačila DDV v Nemčiji, ker hčerinska družba družbe VSTR ni navedla
identifikacijske številke za DDV družbe Atlantic.
Posebnost navedene sodbe SEU je, da vključuje ameriško družbo, ki se znajde sredi
polemike pravnih pravil Unije s področja DDV, ne nazadnje pa navedena sodba prispeva k
dodatnemu razvoju prava Unije, vsaj za takšne transakcije, ki so predmet spora v
obravnavani zadevi (t.i. tristranske oz. večstranske dobave). Direktiva Sveta 2006/112/ES
ne vsebuje posebnih pravil glede tristranskih poslov, vsebuje pa mehanizem, ki
poenostavlja takšne transakcije. Na splošno se poenostavitev uporablja, kadar trije davčni
zavezanci, registrirani za namene DDV v treh različnih državah članicah, uporabijo dve
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Slednja se neposredno navezuje na določila 138. člena Direktive Sveta 2006/112/ES.
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Sodba SEU, št. C-587/10 v zadevi Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch

(VSTR) proti Finanzamt Plauen z dne 27.09.2012, ECLI:EU:C:2012:592.
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zaporedni transakciji in le en prenos blaga. Takšni definiciji VSTR primer ne ustreza, saj
ima družba Atlantic sedež zunaj Unije.
V času razvoja trgovine in globalizacije se sočasno razvijajo pravila glede takšnih
tristranskih dobav blaga na področju DDV. Najpomembnejši dogodki so primer sodbe SEU
v zadevi EMAG Handel Eder OHG74, ki mu sledi sodba SEU v zadevi Euro Tyre Holding
(ETH),75 katere odločitve so vplivale na razsodbo v zadevi VSTR. Navedeni primeri sodb
SEU dajejo smernice sedanjega razumevanja tristranskih dobav blaga. Tako je sodba VSTR
pomembna predvsem zaradi vključitve posrednika, kot je družba Atlantic, ki ji niso
priznane pravice glede poenostavitve sistema obdavčitve pri tristranskem poslu na področju
DDV zaradi svojega sedeža izven Unije.76 Jedro sodbe v zadevi VSTR je torej pomanjkanje
identifikacije za namene DDV družbe Atlantic v eni izmed držav Unije.
SEU je navedlo,77 da pogoj, naveden v Šesti direktivi (sedaj Direktiva Sveta
2006/112/ES), da je pridobitelj »davčni zavezanec, ki deluje kot tak v drugi državi
članici«, sam po sebi ne določa, da mora pridobitelj v okviru zadevne pridobitve imeti
identifikacijsko številko za namene DDV. Takšnih ukrepov tudi ni mogoče uporabiti
tako, da bi ogrožali načelo nevtralnosti DDV, ki je temeljno načelo skupnega sistema
DDV. Četudi direktiva dopušča državam članicam, da lahko slednje naložijo dobavitelju
blaga, naj predloži dokaz, da je pridobitelj davčni zavezanec, ki deluje kot tak v državi
članici, vendar le, če so spoštovana splošna pravna načela in zlasti zahteva sorazmernosti.
Hkrati SEU dodaja,78 da to, da je pravica do oprostitve plačila DDV za dobavo blaga
znotraj Unije v bistvu odvisna od spoštovanja postopkovnih (formalnih) zahtev, ne da bi se
upoštevale vsebinske zahteve, pri čemer se zlasti glede zadnjih ne sprašuje, ali so
izpolnjene, tako presega tisto, kar je nujno za pravilno odmero in pobiranje davka.
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Sodba SEU, št. C-245/04 v zadevi EMAG Handel Eder OHG proti Finanzlandesdirektion für Kärnten, dne

06.04.2006, ECLI:EU:C:2006:232.
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Sodba SEU, št. C-430/09 v zadevi Euro Tyre Holding BV proti Staatssecretaris van Financiën, dne
16.12.2010, ECLI:EU:C:2010:786.
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Ainsworth T. Richard, VAT triangulation with a US middleman – VSTR, C-587/10, Boston Univeristy
School of Law Working paper no. 12-55, December 14, 2012, str. 2, URL:
http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/americanstrappedinthevatupdated.pdf
28.05.2016).
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Sodba SEU, št. C-587/10, točka 47.
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Prav tam, točka 45 in 46.
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(obiskano

Prav tako iz razlage SEU izhaja, da dokaz nikakor ne more biti odvisen le od predložitve
identifikacijske številke za namene DDV, saj Direktiva Sveta 2006/112/ES v okviru
opredelitve davčnega zavezanca določa le, da je davčni zavezanec oseba, ki kjerkoli
neodvisno opravlja katerokoli gospodarsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat te
dejavnosti, ne da bi za ta status določal pogoj, da ima ta oseba identifikacijsko številko za
namene DDV. SEU sicer dodaja, da čeprav identifikacijska številka za namene DDV
dokazuje davčni status zavezanca in olajšuje nadzor nad transakcijami znotraj Unije,
pa gre le za formalno zahtevo, ki ne more omajati pravice do oprostitve plačila DDV,
če so izpolnjeni materialni pogoji dobave blaga znotraj Unije.
In kakšen vpliv ima sodba SEU v zadevi VSTR na neregistrirana podjetja (davčne
zavezance), s sedežem izven Unije? Vabljivo je brati navedeno sodbo VSTR kot odločitev
SEU, ki omogoča podjetjem, ki niso registrirana za namene DDV v Uniji, da sodelujejo v
tristranskih poslih znotraj Unije, brez da bi imeli kakršne koli obveznosti s področja DDV.
Vendar, kot pravi Ainsworth,79 to ni smisel (jedro) te sodbe. VSTR lahko uporabi
oprostitev plačila DDV znotraj Unije kljub dejstvu, da se družba Atlantic ni registrirala za
namene DDV v Uniji, vendar to ne pomeni, da je družba Atlantic brez drugih obveznosti na
področju DDV, ki izhajajo iz njene udeležbe kot posrednik v tristranski dobavi. Ker je
VSTR opravilo dobavo blaga znotraj Unije, oproščeno plačila DDV v Nemčiji, je družba
Atlantic morala opraviti obdavčeno pridobitev blaga na ozemlju Finske. Prav tako pa je
družba Atlantic opravila dobavo blaga finskemu davčnemu zavezancu na ozemlju Finske.
Posledično se je družba Atlantic dolžna registrirati za namene DDV na Finskem. Kazni za
zamude pri plačilih DDV so (s precejšnjo diskrecijsko pravico) med 1% in 50%
zamujenega plačila DDV. Te kazni pa se lahko dvignejo na največ 300% od davčne osnove
za DDV. Družba Atlantic bi se soočila s podobnimi kaznimi na ozemlju Nemčije, 80 če bi

79

Prav tam, str. 8.
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Več o razvoju nemškega kazenskega zakonika in njegovi skladnosti z DDV glej Meyer-Burow Jochen,

Ocka Stumm, Recent Developments in German Criminal Law and Their Impact on VAT Compliance, 2011
INT,
VAT
MONITOR
(maj/junij),
str.
165,
točka
8,
URL:
http://empcom.gov.in/WriteReadData/UserFiles/file/No_3%20A-4.pdf (obiskano 04.06.2016), kjer dodajata,
da v kolikor podjetja ugotovijo, da niso delovala skladno z DDV zakonodajo, bi morala prostovoljno
popravljati napake, da bi preprečila odmero dodatnih kazni. Ne nazadnje pa so podjetja, ki se ukvarjajo s
čezmejnimi transakcijami, dolžna zagotoviti, da so izpolnjene vse pravne zahteve s področja računovodenja in
dokumentiranja, da bi zaščitila svoje pravice, vključno s pravico do oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga
znotraj Unije.
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SEU odločilo, da se oprostitev plačila DDV znotraj Unije prisodi transakciji med družbo
Atlantic in finskim davčnim zavezancem (kot pa transakciji med VSTR in družbo
Atlantic).81
Prav tako pa lahko iz navedenega primera razberem drugo stran poenostavitve. Če bi
družba Atlantic izvedla svojo vlogo kot posrednik med VSTR in finskim kupcem pod
portugalsko identifikacijsko številko za namene DDV, potem se ji ne bi bilo treba
registrirati v državi članici prihoda blaga (na Finskem), niti ne bi bilo treba obračunati
DDV (na Finskem).
V kolikor se davčni zavezanec znajde v podobnem primeru, lahko s pomočjo sodne prakse
SEU in s sklicevanjem na načelo zakonitosti poda pritožbo na odločbo davčnega organa
zaradi napačne uporabe materialnega predpisa in kršitve temeljnega načela ZDavP-2 in
ZUP, tj. načela zakonitosti. Podane ugotovitve – zaključki davčnega organa niso in ne
morejo biti korektni, v kolikor neustrezne obrazložitve materialnega predpisa oziroma
podajanje zaključkov brez obrazložitev ne odražajo dejanskega stanja in/ali vsebine
materialnega predpisa, saj bi bil s tem kršen tudi procesni del prava.
Pri tem naj opozorim, da davčni organ mnogokrat izda odločbo o dodatni odmeri DDV,
kjer v sami obrazložitvi odločbe navaja določila ZDDV-1, ki niso podlaga za odmero
dodatne davčne obveznosti, hkrati pa z neustrezno obrazložitvijo ugotovljenega in
nekorektnega dejanskega stanja v smeri dodatne davčne obremenitve krši načelo
zakonitosti, pri čemer so kršena tudi druga temeljna načela (kot je načelo nevtralnosti,
sorazmernosti, materialne resnice itd.). Takšnih odločb ni mogoče preizkusiti, niti se o
sklepnih navedbah ni moč izreči, kar posledično pomeni, da je izdana odločba davčnega
organa nezakonita.

81

Ainsworth T. Richard, n. d., str. 8 in 9.
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3.4

Načelo materialne resnice

Načelo materialne resnice v davčnih zadevah82 nalaga davčnemu organu dolžnost
ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in pravilne odločitve, pri
čemer je dolžan z enako skrbnostjo ugotoviti tudi tista dejstva, ki so v korist zavezanca za
davek, če ni z ZDavP-2 drugače določeno. Katera dejstva so pomembna, da je odločba
davčnega organa pravilna in zakonita, je odvisno od materialnega predpisa, ki določa
pogoje za priznanje neke pravice ali naložitev določenih obveznosti.83
Objektivno, pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje je nujen pogoj, da je
materialno pravo pravilno uporabljeno. Nepravilno ali nepopolno (pomanjkljivo)
ugotovljeno dejansko stanje ne samo, da odstopa od načela materialne resnice, temveč
posledično pomeni nepravilno uporabo materialnega predpisa, kar pomeni, da je v končni
fazi odločba nepravilna oziroma nezakonita.84 Tako je načelo materialne resnice
pomembno v prvi vrsti v postopku pred izdajo odločbe, v katerem se ugotavlja dejansko
stanje in na katerem je potrebno zasnovati odločbo kot tudi pri sami izdaji odločbe.
Državni organ oziroma uradna oseba, ki vodita upravni postopek v konkretni upravni
zadevi, morata v ugotovitvenem postopku dognati resnično dejansko stanje stvari in v
ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo.85 Na
podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko odloči le, če tako določa zakon.

3.4.1 Kršitev načela materialne resnice v postopkih nadzora DDV
V nadaljevanju navajam primer dveh (izmed mnogih) sodb Upravnega sodišča RS s
področja DDV, kjer davčni organ v davčnem nadzoru pri iskanju materialne resnice ni

82
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Glej 5. člen ZDavP-2.
Cijan Rafael, Grafenauer Božo, Upravni postopek in upravni spor, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,

Maribor, 2002, str. 24 (v nadaljevanju citirano kot: Cijan Rafael, Grafenauer Božo, Upravni, str. …), pri
čemer dodajata, da »načelo materialne resnice pride do izraza v okviru ugotovitvenega postopka in
dokazovanja, torej postopka, ki se mora izvesti pred sprejemom odločitve oziroma izdajo odločbe«.
84
Cijan, Upravni, str. 34.
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Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 98 in naslednje, ko razlaga določilo 8. člena ZUP in dodajata, da

je pravilno in popolno ugotovljeno stanje nujen pogoj za pravilno uporabo materialnega prava.
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ugotovil dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za zakonito in pravilno odločbo v
upravnem postopku.

ZADEVA: sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 1792/2014 z dne 22.09.201586
V obravnavani zadevi je bil pri davčnem zavezancu opravljen postopek prenehanja
identifikacije za namene DDV (80. člen ZDDV-1),87 kjer je davčni organ presodil, da je
vloga davčnega zavezanca pri dobavi blaga v drugo državo članico (Italijo) takšna, da
verjetno omogoča zlorabo identifikacijske številke za namene DDV oziroma da je bila
slednja verjetno uporabljena pri goljufiji v zvezi z DDV.
Odločitev prvostopenjskega organa je slonela na naslednjih dejstvih:
 da so bili na podlagi mednarodnega upravnega sodelovanja na področju DDV
pridobljeni podatki, da italijanska družba ni izsledljiva;
 prevozne listine so neverodostojne;
 navedbe, da direktorju davčnega zavezanca (dobavitelja) kraj dobave ni bil poznan;
 davčni zavezanec je na svoj transakcijski račun v obdobju davčnega nadzora položil
velike zneske gotovine;
 davčni zavezanec je neskrben;
kar po mnenju davčnega organa kaže na sum zlorabe identifikacije za namene DDV
oziroma, da je tožnik identifikacijsko številko za namene DDV uporabljal tako, da je
drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočil odbitek DDV.
Upravno sodišče RS je zaključilo,88 da s tem, ko davčni organ davčnemu zavezancu
očita, da je bil neskrben, nikjer pa ne ugotovi niti ene konkretne okoliščine, na podlagi
katere bi lahko prišel do takšnega zaključka, da naj bi tožnik dejansko res vedel za te
zlorabe sistema ZDDV, ne zadostuje za zaključek, da obstaja sum zlorabe identifikacije
za namene DDV. Davčna organa nista pravno zadostno ugotovila obstoja tistih resnih
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Sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 1792/2014 z dne 22.09.2015, ECLI:SI:UPRS:2015:I.U.1792.2014.
Drugi odstavek 80. člena ZDDV-1 določa, da če davčni organ ugotovi, da obstaja sum zlorabe

identifikacijske številke za namene DDV oz. če ugotovi, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene
DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV, lahko odloči
o prenehanju identifikacije za namene DDV.
88

Glej predvsem odstavek 17 obrazložitve navedene sodbe.
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pokazateljev, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je vloga davčnega zavezanca v
obravnavani transakciji dobave blaga v drugo državo članico takšna, da verjetno omogoča
zlorabo identifikacijske številke za namene DDV oziroma, da je slednja verjetno
uporabljena v druge goljufive namene v zvezi z DDV.
Prav tako ne zadostuje takšen zaključek zaradi očitka, da davčni zavezanec ni vedel, kam je
bilo blago dobavljeno. Sodišče na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da je izpodbijana
odločba nepravilna in nezakonita, da materialno pravo ni pravilno uporabljeno in da
posledično dejansko stanje ni popolno ugotovljeno, saj niso navedeni vsi pokazatelji, ki
bi bili resni in ki bi kazali na obstoj tveganja v smislu cilja in namena 80. člena ZDDV-1 in
določbe drugega odstavka tega člena. Sodišče je zato izpodbijano določbo odpravilo ter
zadevo vrnilo prvostopenjskemu organu v ponoven postopek.
Iz analize zgornje sodbe Upravnega sodišča RS lahko podam zaključek, da sklicevanje
davčnega organa na verjetnost zlorabe identifikacijske številke za namene DDV ne
zadošča, kadar je v obravnavi odvzem identifikacijske številke za namene DDV
(davčni organ mora ugotoviti, da je identifikacijska številka dejansko uporabljena tako, da
drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogoča odbitek DDV, in ne v smislu
verjetnosti, da bo uporabljena za te namene). Skladno z določili ZDDV-1 namreč
predstavlja pridobitev identifikacijske številke za namene DDV za davčnega
zavezanca eno izmed njegovih temeljih obveznosti, prav tako pa tudi eno izmed
njegovih temeljnih pravic. Odvzem te pravice pa zahteva skladnost ugotovljenih
dejstev (ustrezanje objektivnemu dejanskemu stanju), pri čemer se v primeru očitane
zlorabe od davčnega organa zahteva še večja strogost dokazovanja in ugotavljanja
dejanskega stanja.89
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Davčni organ v praksi mnogokrat izda odločbo o prenehanju identifikacijske številke za namene DDV na
podlagi drugega odstavka 80. člena ZDDV-1 (tj. na podlagi suma zlorabe identifikacijske številke za namene
DDV oz. če ugotovi, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim
davčnim zavezancem neupravičeno omogoča odbitek DDV), vendar svoje odločitve temelji na neustreznih
okoliščinah, pri čemer pa pritožba zoper odločbo o prenehanju identifikacije za namene DDV ne zadrži njene
izvršitve. S tem se postavlja vprašanje, ali davčni organ z neupravičenim odvzemom identifikacijske številke
za namene DDV povzroča nezakonito postopanje davčnega zavezanca v smeri neobračunavanja DDV za
obdavčene transakcije oz. prekomerno posega v presojanje svobodne podjetniške pobude, pri čemer ne obstoji
niti en objektivni razlog na strani davčnega organa, s katerim bi lahko davčnemu zavezancu očital dokazljivo
zlorabo identifikacijske številke za namene DDV. O odgovornosti davčnega organa glej tudi točko 5.2
magistrske naloge.
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Čeprav se navedena odločitev Upravnega sodišča RS v zadevi št. I U 1792/2014 nanaša
zgolj na postopek odvzema identifikacijske številke za namene DDV, zaključki Upravnega
sodišča RS kažejo, da se v ospredje postavljajo splošna načela prava Unije ter sodbe SEU,
ki imajo v slovenski davčni praksi vedno večji (širši) pomen. Ta načela se torej lahko
uporabijo v vsaki situaciji, kjer davčni organ (davčni inšpektor, davčni referent itd.) izvaja
svojo funkcijo v smislu samovoljnega (enostranskega) postopanja brez materialne pravne
podlage in brez upoštevanja sodne prakse SEU.

ZADEVA: sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 956/2013 z dne 02.07.201390
V obravnavani zadevi je sporno, ali je davčnemu zavezancu priznan odbitek DDV po
računu za gradbene storitve, ki mu ga je izdal drug davčni zavezanec. Davčni organ
davčnemu zavezancu ni priznal te pravice iz razloga, ker davčni zavezanec:
 z verodostojnimi listinami ni izkazal, da mu je izdajatelj računa opravil zaračunano
storitev;
 ne razpolaga z drugimi izvirnimi listinami po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) in
Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, vsebini in načinu
vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču.
Računu je predložena tabela (obračun del), brez žiga in podpisa niti ni potrjena s strani
davčnega zavezanca, kar je v nasprotju s pogodbo;
 da nima začasnih gradbenih situacij, pa tudi, da ni bila predložena gradbena
dokumentacija (gradbeni dnevniki, knjiga obračunskih izmer);
 storitve so zaračunane v enkratnem znesku, kar v gradbeništvu ni običajno, prav tako pa
davčni zavezanec ni izvedel nadzora gradbišča.
Upravno sodišče RS v sodbi navaja,91 da se je davčni organ pri presoji upravičenosti do
odbitka DDV ukvarjal predvsem z vprašanjem, ali so bile storitve dejansko opravljene prav
s strani izdajatelja računa. Sodišče je navedlo, da v primeru, ko davčni zavezanec predloži
ustrezen račun in je storitev oziroma dobava blaga opravljena (pri čemer niti ni vedno
pomembno, ali je dobavo oz. storitev opravil izdajatelj računa, njegov podizvajalec ali
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nekdo drug, kot smiselno izhaja tudi iz sodbe SEU),92 je pravico do odbitka DDV mogoče
zavrniti, če davčni organ na podlagi objektivnih okoliščin dokaže, da je davčni zavezanec
vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri utemeljitvi
pravice do odbitka DDV, povezana z goljufijo izdajatelja računa ali drugega gospodarskega
subjekta višje v dobavni verigi.
Sodišče je poudarilo, da:
 davčni organ ne ugotavlja subjektivnega elementa in tega zato tudi ne obrazloži, saj
svojo obrazložitev utemelji predvsem na okoliščinah nepravilne in nepopolne
dokumentacije davčnega zavezanca, iz katere ni izkazano, da je slednjemu storitve
opravil davčni zavezanec, za katerega pa davčni organ ugotavlja, da gre za družbo tipa
»missing trader«;
 se davčni organ ne opredeli glede pogodbe o opravi posla, niti do specifikacije del, ki so
priloga računa, za katerega ugotavlja zgolj formalno pomanjkljivost (ni podpisana s
strani tožnika), ob tem pa ne pojasni kakšne posledice ima takšna pomanjkljivost na
samo pravico do odbitka DDV v konkretnem primeru;
 se davčni organ ni posebej ukvarjal z ugotavljanjem okoliščin, ki bi kazale na
subjektivni element oz. vedenje davčnega zavezanca, da s sporno transakcijo sodeluje
pri utaji DDV, saj iz upravnih spisov ni razvidno, kako se npr. davčni zavezanec obnaša
oz. kako vodi poslovno dokumentacijo v podobnih primerih oz. ali ima tudi sicer enake
plačilne pogoje oz. zapadlost v plačilo;
 davčni organ ni raziskal, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji je bila pogodba
sklenjena, saj se ne opredeli do pojasnil davčnega zavezanca, da je prejel več ponudb
glede oprave del;
 davčni organ ni raziskal, s kom konkretno je davčni zavezanec sodeloval oz. kako je
opravljal nadzor, na katerega se tudi v tožbi (in pritožbi) sklicuje.
Ker je v obravnavanem primeru zavrnitev pravice do odbitka DDV slonela na razlogih, ki
niso relevantni,93 zaradi česar je ostalo vprašanje glede nedobrovernosti davčnega
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zavezanca nepopolno ugotovljeno, saj se ta okoliščina s strani davčnega organa izkazuje
zgolj na okoliščinah vsebine samega računa ter na nezakonitosti na strani izdajatelja računa.
Prav tako niso pojasnjene objektivne okoliščine, ki naj bi v obravnavani zadevi dokazovale,
da je davčni zavezanec vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se
sklicuje pri utemeljitvi pravice do odbitka DDV, povezana z goljufijo izdajatelja računa ali
drugega gospodarskega subjekta višje v dobavni verigi, je nepravilno uporabljeno
materialno pravo, v posledici česar je ostalo tudi dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.
Na podlagi zgornjega primera lahko podam tudi naslednje zaključke, da:
 ostane pravica do odbitka DDV pridobljena takrat, kadar davčnemu zavezancu ni
mogoče očitati subjektivnega elementa oz. kadar je ravnal v dobri veri in je njegovo
sodelovanje v goljufiji na področju DDV izključeno;
 so okoliščine, da je davčni zavezanec deloval v dobri veri in razumno, kolikor je bilo v
njegovi moči ter da je njegovo sodelovanje pri goljufiji izključeno, pomembni dejavniki
pri odločanju o zavrnitvi pravice do odbitka DDV;
 zgolj nezakonitosti, ki so na strani izdajatelja računa, ne zadoščajo, da bi davčnemu
zavezancu lahko šel očitek, da je vedel ali bi moral vedeti, da sodeluje pri transakcijah,
ki so del utaje DDV (okoliščine na strani dobavitelja ne morejo biti prevladujoč razlog
za zaključek, da je davčni zavezanec vedel ali da bi moral vedeti, da sodeluje pri
goljufivih transakcijah, katerih namen je zloraba DDV);
 ugotovitve davčnega organa, ki se nanašajo na (ne)vodenje gradbenih dnevnikov po
ZGO-1 oz. Pravilnika, same ne zadoščajo za presojo (ne)dobrovernosti na strani
davčnega zavezanca v smislu sodne prakse SEU.
Takšnih primerov »nepopolno ugotovljenih dejstev« je v slovenski sodni praksi veliko, kar
po mojem mnenju vzbuja skrb in nezaupanje davčnih zavezancev v pravno državo. Davčni
organ tako zaradi lahkomiselnosti, po nekakšni variaciji načela ekonomičnosti postopkov94
in v določenih primerih zaradi pomanjkljivega znanja davčnih inšpektorjev (tudi
referentov), nalaga dodatne davčne obveznosti ali odvzema pridobljene pravice davčnim
zavezancem. S poznavanjem načela zakonitosti in materialne resnice pa lahko davčni
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zavezanci dosežejo dosledno uresničevanje njihovih pravic, če že ne v postopkih davčnega
nadzora, pa v pritožbenih postopkih pred ustreznimi organi.

3.5
Načelo proste presoje dokazov ter njegov vpliv na samovoljno presojanje
dokazov v davčnem nadzoru
Skladno z 10. členom ZUP je treba pred vsako izdajo odločbe ugotoviti dejstva, da je
odločba zakonita in pravilna. Ugotavljanje dejstev se opravi z dokazovanjem, pri katerem
so potrebna določena sredstva, to so dokazila. O tem, katere dejstva lahko štejejo za
dokazana, presodi uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka oz. odločanje v upravni
zadevi, po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej
in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka. Načelo proste presoje
dokazov pomeni, da organ samostojno in po svobodnem prepričanju presoja, ali se lahko
neko dejstvo na podlagi izvedenih dokazov šteje za resnično ali ne. To pomeni, da prosta
presoja dokazov ni samovoljna oz. oblastna presoja (arbitrarnost), niti presoja po prostem
preudarku, temveč kritična presoja, ker zahteva vestno in skrbno razčlenitev vsakega
dokaza posebej in primerjavo z nasprotnimi dokazi ter združitev vseh dokazov v smiselno
celoto.95
Dolžnost davčnega organa v upravnem postopku je, da se opredeli do vsakega s strani
davčnega zavezanca predloženega dokaza, kar pomeni, da mora organ presojo dokazov
utemeljiti v obrazložitvi odločbe. Tako mora navesti ugotovljeno dejansko stanje in dokaze,
na podlagi katerih ima posamezna dejstva za dokazana. Če določenih dejstev ni presodil za
dokazana, mora navesti razloge, ki utemeljujejo prepričljivo in logično sklepanje na
njihovo neresničnost (prvi odstavek 214. člena ZUP).
Če se ponovno vrnem na primer dobave blaga znotraj Unije, oproščene plačila DDV
skladno z določilom 46. člena ZDDV-1 (glej točko 3.3.1), je dolžnost davčnega zavezanca,
da dokaže, da je blago dejansko zapustilo ozemlje Slovenije. Prvi, drugi in tretji odstavek
79. člena PZDDV podrobneje določajo v povezavi z določili 46. člena ZDDV-1 nekatere
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izmed možnih96 načinov dokazovanja. Davčni zavezanec skladno z omenjenim členom
dokazuje, da je blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico z računom in
prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno,
da se nanaša na prevoz blaga iz računa. Pri tem naj izpostavim, da Direktiva Sveta
2006/112/ES nima posebne določbe, ki bi podrobneje določala način dokazovanja,97 da je
blago zapustilo posamezno ozemlje države članice oziroma da je bilo odposlano/odpeljano
z ozemlja posamezne države članice, temveč je to načeloma prepuščeno državam članicam,
vendar z ukrepi ne smejo presegati tistega, kar je nujno potrebno za pravilno pobiranje
DDV.
Špes98 poudarja, da je v praksi moč opaziti, da je precej prevoznih listin pomanjkljivo
izpolnjenih, pri čemer obstaja tveganje, da davčni organ (davčni inšpektor) v davčnem
nadzoru slednje označi kot neverodostojne. Pri tem se postavlja vprašanje, ali lahko davčni
zavezanec kako drugače (tj. s katerim ustreznim dokumentom) dokazuje dobavo blaga
znotraj Unije, oproščeno plačila DDV? Kot dokazilo oziroma dokazno sredstvo se lahko
namreč uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza
posameznemu primeru, kot to določa drugi odstavek 164. člena ZUP (razen, če zakon ne
določi za posamezno zadevo, da se določena dejstva lahko dokazujejo samo z določenimi
dokazi).99 Pri odgovoru na to vprašanje je lahko v pomoč tudi naslednja sodba SEU.
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ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-409/04 – Teleos plc in drugi100
V obravnavani zadevi je Teleos plc in drugi (s sedežem v Združenem kraljestvu) v letu
2002 prodal mobilne telefone španski družbi TT. V prodajnih pogodbah je bila kot
namembni kraj blaga določena večinoma Francija in v nekaterih primerih tudi Španija. V
skoraj vseh primerih so bile pogodbe sklenjene v skladu z eno od mednarodnih trgovinskih
klavzul, ki jih je vzpostavila Mednarodna trgovinska zbornica (klavzule, imenovane
»Incoterms 2000«), in sicer »franko tovarna« (»ex-works« ali EXW), kar pomeni, da so
morali Teleos in drugi dati blago na voljo družbi TT v skladišču, ki je bilo v Združenem
kraljestvu, pri čemer je bila ta družba nato odgovorna za prevoz v dogovorjeno državo
članico. Teleos in drugi so za vsako transakcijo od družbe TT nekaj dni po prodaji prejeli
ožigosan in podpisan izvirni izvod tovornega lista CMR (tovorni list), v katerem je bilo
opisano blago in navedeni naslov dobave, ime voznika in registracijska številka vozila. Tak
tovorni list, ki je imel podpis družbe TT, se je štel za potrdilo, da so mobilni telefoni
dospeli v predvideni namembni kraj.
Najprej je davčni organ sprejel te dokumente kot dokaz o dobavi blaga iz Združenega
kraljestva, tako da so bile navedene dobave oproščene DDV, Teleos in drugi pa so bili
upravičeni do vračila vstopnega DDV. Vendar je ob vnovičnih pregledih davčni organ
odkril, da je bil namembni kraj, naveden v tovornih listih CMR, lažniv, da prevozniki,
bodisi niso obstajali bodisi niso opravljali prevoza mobilnih telefonov ter da so navedene
registracijske številke vozil ustrezale neobstoječim vozilom ali vozilom, ki niso bila
primerna za prevoz takega blaga.
Davčni organ je glede tega zaključil, da mobilni telefoni nikoli niso zapustili Združenega
kraljestva, in so zato sprožili izterjavo DDV, ki izhaja iz navedenih dobav, pri čemer je
davčni organ navedel, da Teleos in drugi nikakor niso bili vpleteni v davčno utajo. Prav
tako pa je iz predložitvene odločbe izhajalo, da so obstajali dokazi, da je družba TT
pristojnim španskim organom predložila davčne obračune v zvezi s pridobitvijo mobilnih
telefonov znotraj Unije.
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Predložitveno sodišče je med drugim postavilo vprašanje za predhodno odločanje, in sicer,
ali se lahko dejstvo, da je kupec davčnim organom namembne države članice predložil
obračun v zvezi s pridobitvijo znotraj Unije, šteje za odločilni dokaz za namene oprostitve
dobave znotraj Unije DDV?
SEU je med drugim poudarilo, da ni mogoče, razen pogojev v zvezi s statusom davčnega
zavezanca, prenosom lastninske pravice na blagu in fizično premestitvijo blaga iz ene
države članice v drugo, zahtevati nobenih drugih pogojev za opredelitev določene dobave
blaga ali pridobitve blaga znotraj Unije. Prav tako je SEU navedlo, da morajo pristojni
davčni organi za zagotovitev pravilnega pobiranja DDV, neodvisno drug od drugega,
preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev blaga znotraj Unije ter oprostitev z njo
povezane dobave. To, da je kupec davčnim organom namembne države članice
predložil obračun v zvezi s pridobitvijo znotraj Unije, kot je ta sporna v postopku v
glavni stvari, je dodaten dokaz, na podlagi katerega se lahko ugotovi, da je blago
dejansko zapustilo ozemlje države članice dobave, vendar pa ni odločilen dokaz za to,
da bi se dobava znotraj Skupnosti oprostila DDV.
Sodba SEU v zadevi Teleos in drugi je ključnega pomena, saj je slednja opredelila pogoje
za dokazovanje dobave blaga znotraj Unije, oproščene plačila DDV. SEU je v svojih
razpravah v povezavi z obveznostjo plačila DDV dobavitelja mnogokrat poudarilo, da je
naloga držav članic preprečevanje davčnih goljufij, kjer se uporabljene metode lahko
upravičijo z višjimi zahtevami glede izpolnjevanja obveznosti, vendar tako, da je
porazdelitev tveganja, ki ga predstavlja neplačilo DDV, sorazmerno razdeljena med
dobaviteljem in davčno upravo.101Dokazno breme dobavitelja ni neskončno, temveč
nasprotno, omejeno je z načelom enotnega notranjega trga, po katerem je, ob odsotnosti
carinskih kontrol, tveganje porazdeljeno. Ni mogoče, da bi države umaknile svoj nadzor
nad državnimi mejami in prenesla finančna tveganja, povezana z odsotnostjo carinskih
kontrol, na ramena davčnih zavezancev. Poleg tega, kot je poudarilo SEU v sodbi Teleos
plc in drugi, bi taka razlaga bila v nasprotju z načelom sorazmernosti. Davčni zavezanci
morajo svoje poslovne aktivnosti načrtovati skrbno, saj drugače ne morejo dokazovati svoje
dobrovernosti (dobronamernosti), tj. da sprejemajo takšne razumne odločitve in ukrepe, ki
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ne pomenijo davčne utaje.102 Podobno je pri uveljavljanju interesov države članice (na
primer pravilno pobiranje DDV), pri čemer mora slednja sprejeti in upoštevati prej
navedena načela.103
Menim, da bi se moral davčni organ (in tudi sodišča) pri razlagi določb zakona o DDV,
zavedati dejstva, da »lahko v skladu določili Direktive Sveta 2006/112/ES države članice
določijo še druge obveznosti, za katere menijo, da so potrebne za pravilno pobiranje davka
in za preprečevanje davčnih utaj, pod pogojem, da v trgovini med državami članicami
takšne obveznosti ne zahtevajo formalnosti pri prehodu meja«.104 Skladno z navedenim sem
mnenja, da je v tej sodbi SEU nekoliko bolj zaščitilo davčne zavezance«, ki dosledno
izpolnjujejo svoje davčne obveznosti in nevede postanejo del davčne utaje na področju
DDV. V primeru dobave blaga znotraj Unije, kadar blago prevzame kupec (pridobitelj) pri
dobavitelju in sam ali tretja oseba za njegov račun odpelje blago v drugo državo članico,
davčni organ dobavitelju ne sme naprtiti dodatnega davčnega bremena, če je ta ravnal v
dobri veri in je opravil vse preverbe, ki so predpisane z nacionalno zakonodajo, in pridobil
vsa zahtevana dokazila. Pri tem naj dodam, da mora davčni organ, ki odloča, ali v
konkretnem primeru določenih dejstev ne presodi za dokazana, navesti razloge, ki
utemeljujejo prepričljivo in logično sklepanje na njihovo neresničnost in/ali
nepravilnost ter skrbeti za to, da presoja enega dokaza za neresničnega ne vodi do
izničenja vseh dokazov oz. dejstev v konkretnem primeru.
Davčni zavezanec (dobavitelj blaga) ne more biti odgovoren za plačilo DDV pri dobavah
blaga znotraj Unije, če se informacije kasneje izkažejo za neresnične. Sodba SEU v zadevi
Teleos plc in drugi tako pomeni odziv držav članic, ki se zoperstavljajo davčnim utajam,
vendar se vseeno želijo izogniti neupravičenemu obtoževanju nedolžnih davčnih
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zavezancev, ki so storili vse, kar je v njihovi moči, da se izognejo tem goljufijam. Vendar
pa mora davčni zavezanec zagotoviti, da je njegov poslovni partner (kupec) resen in, da cilj
preprečevanja goljufij upravičuje potrebo po preverjanju resnosti poslovnega partnerja. Ta
sodba je tako dragocena iz razloga, ko obravnavamo sistem davčnega vrtiljaka, saj temelji
na načelu omejene odgovornosti dobavitelja v položaju, kadar slednji v verigi predhodnih
dobav ne ve za goljufijo.105
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47

4
VLOGA TEMELJNIH NAČEL DDV PRI ZAGOTAVLJANJU VARSTVA IN
SPOŠTOVANJA PRAVIC DAVČNIH ZAVEZANCEV V POSTOPKIH
DAVČNEGA NADZORA
Sistem DDV je v okviru EU eno od področij, kjer je harmonizacija106 že precej
napredovala. Med akti EU so glede harmonizacije posebej pomembne uredbe in
direktive.107 Poenotenje prava, ki ga je EU dosega z uredbami, je pomembno, saj slednje
neposredno veljajo v državah članicah. Teh uredb na področju DDV ni prav veliko. Za
harmonizacijo prava na področju DDV pa so posebej pomembne direktive, ki zavezujejo
države članice, na katere so naslovljene, da jih povzamejo v svoj pravni red.108
Zagotavljanje spoštovanja prava Unije je osrednja naloga SEU,109 ki se lahko izpolni samo
tako, da se pravu Unije zagotovi njegova neposredna uporaba v državah članicah. Slednje
se ne kaže samo v sistemu sodnega varstva, temveč se kaže tudi pri vprašanju virov, pri
katerem se izraz »evropske volje« najbolj kaže z uredbami. Z uredbami se zagotavlja
neposredna uporabnost, saj so obvezujoče v državah članicah, torej lahko rečemo, da so
sredstvo poenotenja, zato njihova uveljavitev v nacionalnih pravnih sistemih ni potrebna.
Drugače od uredb so direktive naslovljene na državo članico in brez uveljavitve v
nacionalnem pravu niso neposredno uporabne za državne organe, sodišča in državljane.
Direktive same vsebujejo rok, do katerega se morajo uveljaviti.110 V primeru neuveljavljene
direktive ne gre sklepati, da ta nima nobenega učinka. SEU je že odločilo, da je
(nepravočasno) uveljavljena direktiva po poteku tega roka neposredno uporabna, tako, da
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Več o harmonizaciji sistema DDV tudi Terra Ben, Wattel Peter, European tax law, Kluwer Law
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The European Union: economics and policies (sixth edition), Financial Times/prentice Hall, Harlow (Velika
Britanija), 2001, str. 325, kjer navaja, da je pojem harmonizacije v preteklosti opredeljen kot davčno
usklajevanje, medtem ko je v integriranem okolju pojem harmonizacija treba razumeti kot združitev tako
osnov kot stopenj in predpostavljati, da je tudi vse ostalo v večji meri poenoteno.
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Oxford, 2008, str. 85.
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države članice ne morejo ravnati po nacionalni zakonodaji, pač pa skladno s še
neuveljavljeno direktivo.111
Nacionalna sodišča posamezne države članice Unije so dolžna pri razsojanju na področju
DDV upoštevati in slediti razlagi SEU. SEU, ki razlaga predpise s področja DDV, išče
razlago z uporabo specialnih določb DDV, ki urejajo posamezne primere. V kolikor takšnih
specialnih določb ni, pa se kot »korektiv« takšne razlage uporabljajo temeljna načela DDV
in splošno sprejeta pravna načela. Praksa SEU dokazuje, da temeljna načela DDV igrajo
pomembno vlogo pri presoji ukrepov držav članic (nacionalnih davčni organov), pri čemer
lahko ti ukrepi pomenijo tudi odstop od določenih splošnih pravil, kot tudi temeljnih načel
sistema DDV.112 Vsako takšno odstopanje pa lahko pomeni poseg v pravice in obveznosti
davčnih zavezancev, zato je pri sprejemanju le-teh potrebno postaviti meje, t.i. varovalke za
preprečevanje samovolje davčnega organa.

4.1

Temeljna načela DDV kot sredstvo za omejevanje samovolje davčnega organa

Pri pravilni razlagi določb ZDDV-1, ki so (bi naj bile) usklajene z Direktivo Sveta
2006/112/ES, pride v poštev predvsem bogata sodna praksa SEU. SEU razsoja v sodnih
sporih za vse države članice z zavezujočimi pojasnili v sodbah,113 pri čemer uporabi
splošna pravna (temeljna) načela. Ta načela v bistvu pomagajo ugotoviti omejitve
pooblastil oz. pristojnosti, ki jih ima pri pobiranju davkov davčni organ, oziroma
določitev zakonitosti posameznih določb in/ali ravnanja posamezne države članice
EU. Ker v preteklosti ni bilo pravil, ki bi sankcionirale državo, so pri preprečevanju

111
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samovolje davčnega organa v pomoč pravila, ki jih je SEU moralo izoblikovati, da bi
zagotovilo obstoj prava Unije na trgu.
Temeljna načela DDV pa igrajo pomembno vlogo ne samo takrat, ko je v razpravi
(primeroma pred sodiščem) eksplicitna uporaba pravil evropskega pravnega reda, ampak
tudi takrat, kadar je treba pojasniti oziroma razložiti posamezna nacionalna pravila.114 Pri
tem naj izpostavim, da je eno izmed najpomembnejših načel sodobne države načelo pravne
države. Bistvo tega načela je v vladavini prava, torej v vrhovnosti prava v delovanju
države. To pomeni, da država (tj. njene institucije) ne more delovati arbitrarno, temveč je v
svojem delovanju vezana na pravne predpise, predvsem na ustavo. Zato lahko državni
organi delujejo samo na podlagi pooblastil, ki so jim dana s pravnimi predpisi. Sodobna
pravna država torej zahteva, da celotna državna oblast temelji in se izvršuje izključno na
temelju ustave in zakonskih predpisov. Samo to lahko zagotavlja ustrezno upoštevanje in
varstvo pravic in svoboščin ter pravno varnost davčnih zavezancev.115
Odločitve SEU so večkrat zelo odmevne tudi pri razumevanju držav članic glede učinka
prava Unije. Seznam različnih potez SEU, s katerimi je poseglo v uporabo in spoštovanje
prava Unije pred državnimi organi in državnimi sodišči, je že kar obsežen, pri čemer so
temeljna načela DDV osnova za razumevanje in pravilno uporabo določil Direktive
Sveta 2006/112/ES (in posledično ZDDV-1), vendar niso pravila, ki bi veljala sama zase,
temveč se uporabljajo kot pomoč za razumevanje skupnega sistema DDV, dajejo
usmeritve za pravilno uporabo posameznih določb zakona, kar je posebej pomembno
pri odločanju o pravicah in obveznostih davčnih zavezancev v postopkih nadzora pri
davčnem organu in/ali postopkih pred sodiščem. Pravna država torej zahteva vrsto
pogojev, ki predstavljajo varovala pred zlorabo oblasti v vseh postopkih, še posebej v
davčnih postopkih pred davčnim organom, kjer se posega v posameznikovo premoženje.
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3, URL:
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Glavna značilnost temeljnih načel na področju DDV je, da jih pravo Unije s predpisi
ne ureja – niti s primarnimi niti sekundarnimi akti, temveč jih je razvilo in postavilo
SEU v različnih primerih predhodnega odločanja.116 Čeprav so obravnavana v
konkretnih primerih odločanja SEU, se temeljna načela DDV označujejo kot »nenapisana
načela«. Nenapisana temeljna načela, v številnih državah članicah poznana tudi kot splošna
načela upravnega prava, tvorijo del temeljnih pravic EU, kot so dobra vera, pravna varnost,
prepovedi retroaktivnosti, pravična obravnava, sorazmernost itd.117
Temeljna načela DDV imajo za davčnega zavezanca velik pomen, saj preprečujejo (oz.
omejujejo) samovoljo davčnega organa zoper njega. V zvezi s tem SEU poudarja,118 da v
skladu s temeljnimi načeli DDV ukrepi, ki jih imajo države članice pravico sprejeti, ne
smejo presegati tistega, kar je nujno potrebno za uresničitev ciljev, kot sta zagotovitev
pravilnega pobiranja davkov in preprečevanje davčnih utaj.

4.2

Načelo nevtralnosti DDV

Evropske pravne podlage s področja obdavčitve z DDV veljajo za vse države članice in so
pomembne za razumevanje razmerja med evropskim in nacionalnim davčnim pravom ter
uporabo prava v konkretnih primerih poslovne prakse. DDV se namreč obračunava in
plačuje v vsaki fazi proizvodnje in prodaje, pri čemer je njegova temeljna značilnost
nevtralnost sistema, ki se kaže v tem, da si lahko davčni zavezanec odbije DDV, ki ga je
moral plačati pri nabavi blaga oz. storitev v okviru opravljanja svoje ekonomske
dejavnosti.119
Davčna nevtralnost pomeni, da se z davki ne vpliva na odločitve davčnih zavezancev o tem,
kaj bodo proizvajali/prodajali ali katere storitve bodo opravljali. Hkrati pomeni davčna
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nevtralnost tudi to, da končni potrošniki zaradi davkov ne bodo sprejemali odločitev o tem,
kaj bodo kupovali. Prav tako pa je davčna nevtralnost zagotovljena takrat, ko davčni
zavezanci ne spreminjajo organizacijskih oblik ali metod poslovanja zaradi davkov in ko
potrošniki zaradi davkov ne spreminjajo odločitev o tem, ali bodo določen izdelek kupili ali
ne.120
Ker je DDV davek, ki bremeni končno potrošnjo, davčni zavezanci oziroma podjetja ne bi
smela nositi bremena DDV. Države članice morajo zato zagotoviti, da se načeloma
obdavčujejo vsi gospodarski posli ter da za podobno blago in storitve velja podobna
obravnava z vidika DDV.121 Načelo nevtralnosti torej zagotavlja, da DDV nima
kumulativnega učinka122 na število vmesnih stopenj v proizvodni in distribucijski verigi.
Slednje se uresničuje s pravico do odbitka DDV.
Način, kako davčni organ, kakor tudi davčni zavezanci ter strokovna javnost
razlagajo davčne predpise, mora vselej slediti načelu nevtralnosti DDV in pri tem
upoštevati, da mora biti praviloma DDV sorazmeren ceni blaga in storitev, ne glede na
število transakcij, ki so bile v proizvodnem ali distribucijskem procesu opravljene pred
fazo, v kateri se davek obračuna.
Načelo nevtralnosti je torej konkretizirano s pravico do odbitka DDV, ki je vezana na
pogoje, predpisane v prvem odstavku 63. člena ZDDV-1 in prvem odstavku 67. člena
ZDDV-1. Davčni zavezanec sme praviloma pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti
DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji
pogoji:123
1. da se DDV nanaša na dobavo blaga oziroma storitev, ki so dejansko bile opravljene;
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2. da ima davčni zavezanec ustrezen račun;
3. da gre za uporabo tega blaga ali storitev za namene njegovih obdavčenih transakcij;
4. da ne gre za goljufijo ali zlorabo sistema DDV oziroma, da davčni zavezanec ni vedel ali
moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri utemeljitvi pravice do odbitka,
povezana z goljufijo, ki jo je storil izdajatelj računa ali drug gospodarski subjekt više v
dobavni verigi.
Navedeni pogoji so ključni pri uresničevanju načela nevtralnosti sistema DDV, ki so
izpeljani iz določil Direktive Sveta 2006/112/ES ter evropske sodne prakse.124 Prav tako pa
naslednji odstavki uvodne izjave Direktive Sveta 2006/112/ES opredeljujejo temeljne
koncepte v smeri preprečitve »izkrivljanju konkurence« in predvsem spodbujanja davčne
nevtralnosti:
»(4) Uresničitev cilja o vzpostavitvi notranjega trga je pogojena z uporabo zakonodaje o
prometnih davkih v državah članicah, ki ne izkrivlja pogojev konkurence in ne ogroža prostega
pretoka blaga in storitev. Zato je treba doseči uskladitev zakonodaje o prometnih davkih s
sistemom davka na dodano vrednost (DDV), ki bi odpravil, kolikor je mogoče, dejavnike, ki
lahko izkrivljajo pogoje konkurence na nacionalni ravni ali na ravni Skupnosti.
[…]
(6) Treba je napredovati po fazah, saj bo uskladitev prometnih davkov v državah članicah
povzročila spremembe davčne strukture in imela precejšne posledice na proračunskem,
gospodarskem in socialnem področju.
(7) Skupni sistem DDV bi moral, kljub temu da stopnje in oprostitve niso popolnoma usklajene,
voditi v nevtralnost konkurence, kar pomeni, da bo imelo podobno blago na ozemlju vsake
države članice enako davčno obremenitev ne glede na število proizvodnih in distribucijskih faz«.
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Davčna nevtralnost torej pomeni, da ima DDV vedno enak vpliv na vsakega davčnega
zavezanca, ki opravlja enako ekonomsko dejavnost. Če katera koli oseba zaradi DDV nosi
večje breme od druge osebe, ki opravlja enako ekonomsko dejavnost in s katerim ta oseba
neposredno konkurira, bi davek izkrivljal konkurenco in škodoval pravilnemu delovanju
prostega trga blaga in/ali storitev. V sodnih postopkih pred SEU se slednje običajno izreče
proti nečemu, ki ustvarja razliko med dvema konkurenčnima dejavnosti, ne glede na to, da
je razlog za neenakost posledica nacionalne ureditve. Načelo nevtralnosti DDV tako
nasprotuje zlasti temu, da se podobno blago ali storitve, ki je v medsebojni konkurenci,
obravnava drugače z vidika DDV ter da se gospodarski subjekti, ki opravljajo enake
transakcije, glede plačila DDV obravnavajo različno.125
Tako lahko rečemo, da se z nevtralnostjo DDV med drugim zagotavlja tudi, da:126
 ne prihaja do dvojne obdavčitve za eno in isto transakcijo;
 je pravica do odbitka DDV ena temeljnih pravic davčnih zavezancev;
 se država ne sme neupravičeno obogatiti.

4.2.1 Pretekle določbe ZDDV-1 v povezavi s kršitvijo načela nevtralnosti DDV
V nadaljevanju magistrske naloge podajam nekatere primere preteklih določb ZDDV-1, ki
niso upoštevale načela nevtralnosti DDV, kar je v praksi povzročalo nezakonito
(samovoljno) postopanje davčnega organa v postopkih davčnega nadzora DDV ter hkrati
kršilo temeljne pravice davčnih zavezancev, pomenilo pa je tudi neupravičeno obogatitev
državnega proračuna na račun kršenja tega temeljnega načela DDV.

4.2.1.1 Nezakoniti 66.a člen ZDDV-1
Danes že črtan 66.a člen ZDDV-1 (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih), ki
se je uvedel z novelo ZDDV-1D127 ter uporabljal v letu 2011 in 2012 (tj. od 16.03.2011 do
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25.05.2012 – več kot leto dni), je bil sprejet zaradi ukrepa ekonomske prisile, ki bi naj
vplival na izboljšanje plačilne discipline med davčnimi zavezanci, ki so identificirani za
namene DDV v Sloveniji.128 Utemeljitev tega ukrepa je bila, da je davčni zavezanec,
identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavitelju ni plačal računa v roku, določenim
z ZPreZP, moral povečati svojo davčno obveznost v višini uveljavljenega zneska odbitka
DDV, če je že uveljavil odbitek DDV, in sicer na način zmanjšanja zneska odbitka DDV.
Kljub opozorilom strokovne javnosti, da je takšen ukrep v nasprotju z določili
Direktive Sveta 2006/112/ES in v nasprotju z načelom nevtralnosti DDV,
zakonodajalec ni odpravil nezakonite določbe, vse dokler Slovenija ni prejela
uradnega opomina129 s strani Evropske komisije o kršitvi. Evropska komisija je namreč
zavzela stališče, da Slovenija z ukinitvijo ali omejitvijo pravice do odbitka DDV v
primerih, ko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavitelju v
roku, določenem z ZPreZP, računa ne plača ali ga plača le delno, ni izpolnila svojih
obveznosti iz 167. člena130 Direktive Sveta 2006/112/ES. Temeljni argument Komisije je
bil, da se z določbo 66.a člena ZDDV-1 krši načelo nevtralnosti DDV.131 Pri slednjem je
šlo za (začasno ali trajno) neutemeljeno bogatitev države na škodo davčnih
zavezancev s kršitvijo načela nevtralnosti.132

127

Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.03.2011.
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Že od priprave navedene spremembe ZDDV-1 in tudi po uveljavitvi novega člena ZDDV-1 so se s strani
strokovne javnosti vrstili očitki, da navedeni člen ZDDV-1 ni skladen z določili Direktive Sveta 2006/112/ES.
Vendar, zakonodajalec je naveden nezakonit ukrep odpravil šele po enem letu njegove uporabe, kar pomeni,
da je davčni organ v davčno-inšpekcijskih nadzorih, postopal v nasprotju s temeljnim načelom DDV. Pri tem
so davčni strokovnjaki svetovali, da se davčnim zavezancem navedenega nezakonitega določila ni treba
upoštevati, sklicujoč se na neposredno uporabo določil Direktive Sveta 2006/112/ES, ki takšen nezakonit
ukrep prepoveduje.
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Uradni opomin – kršitev št. 2011/4182 z dne 28. februarja 2012.
Slednji določa, da pravica do odbitka nastane v trenutku, ko nastane obveznost za obračun odbitnega davka

(enako tudi 62. člen ZDDV-1).
131
132

Predlog Zakona o spremembah ZDDV-1, št. 007-145/2012/24 z dne 16. marec 2012.
Špes Damijan, (Ne)evropsko DDV vstajenje, seminarsko gradivo, Bilans Trade, d.o.o., Maribor, 2011,

poglavje C, str. 23. Podobno tudi Špes Damijan, Kodrič Matjaž, ZPreZP v povezavi s spremenjenimi določili
ZDDV-1 (novela ZDDV-1D), seminarsko gradivo, Bilans Trade, d.o.o., Maribor, 2011, str. 6, kjer navajata,
da neupravičeno bogatenje države predstavlja začasna omejitev pravice do odbitka DDV (neupravičeno
začasno financiranje države) ali dokončni odvzem pravice do odbitka DDV (primer davčnih zavezancev, ki so
šli v stečaj ali likvidacijo), pri čemer gre tudi za kršitev druge zakonodaje s tem, ko je država – davčni organ
primarno »poplačana« pred ostalimi upniki, saj se kot upnik sploh ne pojavlja.
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V evropskem prostoru takšni »nezakoniti« ukrepi s strani držav članic niso nobena
posebnost/redkost. Da je bil 66.a člen ZDDV-1 nezakonit, je pripomogla tudi naslednja
sodba SEU, št. C-274/10 v zadevi Evropska komisija proti Madžarski.133 Komisija je
namreč Republiki Madžarski očitala,134 da je presegla pravice, ki jih imajo države članice
na podlagi člena 183 Direktive 2006/112, ker je določila, da je povračilo »presežka DDV«,
izkazanega v obračunu DDV, izključeno, če davčni zavezanec še ni plačal protivrednosti,
vključno z DDV, dolgovane za transakcijo, iz katere izvira odbitni DDV. Republika
Madžarska s tem, ko je določila, da morajo davčni zavezanci, katerih davčni obračun za
katero koli davčno obdobje odraža presežek v smislu 183. člena Direktive Sveta
2006/112/ES, ta presežek ali njegov del prenesti v naslednje davčno obdobje, če dobavitelju
niso plačali celotnega zneska zadevne pridobitve, ni izpolnila svojih obveznosti iz te
direktive.135
Nazadnje, glede na to, da 183. člen Direktive Sveta 2006/112/ES omogoča le prenos
presežka DDV enkrat na naslednje davčno obdobje, je izpodbijana madžarska zakonodaja
kršila prej naveden člen, ker ne določa, da dobi davčni zavezanec vrnjen presežek
najpozneje ob koncu drugega davčnega obdobja. Še več, madžarska zakonodaja niti ni
jamčila, da bo davčni zavezanec nekoč dobil vrnjen presežek. Če namreč davčni zavezanec
preneha s svojo dejavnostjo, ne da bi plačal vse pridobitve, ker je postal plačilno
nesposoben, ne obstaja možnost vračila DDV, ki je naložen na neplačane transakcije,
ampak ostane državi.
V zvezi s vprašanjem glede kršitve načela nevtralnosti DDV je tudi SEU pritrdilo Evropski
komisiji, ki je zaradi pogojevanja vračila presežka DDV sprožila postopek (tožbo) zoper
Madžarsko s predlogom, da sodišče ugotovi, da Madžarska z omejevanjem uveljavitve
pravice do odbitka DDV v določenih primerih, če vstopni DDV ni bil plačan dobaviteljem,
ni izpolnila svojih obveznosti iz Direktive 2006/112/ES.136 Komisija je v tožbi Madžarski
očitala, da je presegla pravice, ki jih imajo države članice na podlagi 183. člena Direktive
2006/112/ES, ker je določila, da je povračilo presežka DDV, izkazanega v obračunu DDV,
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Sodba SEU, št. C-274/10 v zadevi Evropska komisija proti Madžarski z dne 28.7.2011,
ECLI:EU:C:2011:530.
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Prav tam, točka 37.
Zaradi te obveznosti so bili nekateri davčni zavezanci, ki so imeli pogosto »presežek« v davčnem

obračunu, ta presežek dolžni večkrat prenesti v naslednje davčno obdobje.
136

Glej točko 52 in 56 navedene sodbe SEU.
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izključeno, če davčni zavezanec še ni plačal protivrednosti, vključno z DDV, dolgovane za
transakcijo, iz katere izvira odbitni DDV.
Tako kot Madžarska, je tudi Slovenija kaznovala tiste davčne zavezance, identificirane za
namene DDV, ki svojim dobaviteljem niso plačevali v razumnih rokih. Sicer pri omejitvi
pravice do odbitka DDV skladno z nezakonito določbo 66.a člena ZDDV-1 ni šlo za enak
primer kot je Madžarska, zato sodbe SEU za Slovenijo (vsaj neposredno) ne moremo
uporabiti, vendarle pa sta primera podobna, saj je 66.a člen ZDDV-1 vplival na višino
odbitka oz. presežka odbitka DDV v določenem obdobju in s tem določal obdobje
dejanskega vračila v odvisnosti od opravljenega plačila. 137 S tem pa je bilo kršeno temeljno
načelo sistema DDV, tj. načelo nevtralnosti, ki je bilo sanirano s tem, da je zakonodajalec z
novelo ZDDV-1F138 odpravil nezakonito odločbo, odpravil kazenske določbe, ki so se
nanašale na neizpolnjevanje obveznosti po 66.a členu ZDDV-1, prav tako pa so se z
navedeno novelo ustavili vsi nedokončani postopki o prekrških, ki so bili začeti nad
davčnimi zavezanci zaradi kršitve 66.a člena ZDDV-1.
Pri tem se sprašujem, ali gre pri tako sprejetih določilih za napako strokovne narave
ali le za lahkomiselni in nedorečeni zakonski ukrep zakonodajalca ter koliko stroškov
je nastalo zaradi takšnega ukrepa pri davčnih zavezancih? Menim, da nedomišljene
zakonske norme povzročajo (pre)pogoste popravke in dopolnitve zakona, kar
posledično zahteva (pre)pogoste spremembe v ravnanju davčnih zavezancev, slednje
pa ima tudi negativni vpliv na zaupanje v pravno državo. Z upoštevanjem opozoril
strokovne javnosti o nedorečenosti in nezakonitosti navedene določbe in ob doslednem
upoštevanju vsebine načela nevtralnosti DDV, bi se sprejetje takšnega samovoljnega
ukrepa lahko preprečilo.
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Prezelj Tamara, Bo 66.a člen ZDDV-1 vendarle odpravljen? Revija Denar, št. 404, letnik 2011, Maribor,

2011, str. 13.
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Uradni list RS, št. 38/12 z dne 25.05.2012.
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4.2.1.2 Nezakoniti 72. člen ZDDV-1139
72. člen ZDDV-1 je bil prav tako v neskladju z Direktivo Sveta 2006/112/ES, saj se je
pravica do popravka (povečanja) odbitka DDV na podlagi odločitve davčnega organa pri
kupcu blaga oziroma naročniku storitve pogojevala s plačilom povišanega zneska računa
dobavitelju blaga oziroma izvajalcu storitve.
Na podlagi opomina Evropske komisije je Slovenija zaradi neizpolnitve obveznosti iz 167.
člena Direktive Sveta 2006/112/ES, kjer je Evropska komisija opozarjala Slovenijo, da z
vsebino določila 66.a člena ZDDV-1 krši načelo nevtralnosti DDV, brisala navedeni člen
ZDDV-1. Ker se je navedeni opomin po svoji vsebini v smeri kršenja načela nevtralnosti
DDV posredno nanašal tudi na določila 72. člena ZDDV-1, je zakonodajalec popravil tudi
vsebino navedenega člena.140
S tem se je odpravila določba ZDDV-1, ki ni spoštovala načela nevtralnosti DDV, saj
je pogojevanje pravice do odbitka DDV s plačilom davčnemu zavezancu, ki je opravil
transakcijo, presegalo tisto, kar je potrebno za zagotovitev nevtralnosti sistema DDV.
Takšna ureditev, tj. pogojevanje pravice do odbitka DDV s plačilom davčnemu
zavezancu, je skladno z določili Direktive Sveta 2006/112/ES dovoljena le v okviru
posebne ureditve po plačani realizaciji.141

4.2.1.3 Nezakoniti 71. člen ZDDV-1142
Ob črtanju 71. člena ZDDV-1 lahko glede na davčno prakso ter vsebino in
razumevanje Direktive Sveta 2006/112/ES z gotovostjo trdim, da je bil ukinjen
nezakoniti člen ZDDV-1. V času njegove veljavnosti in uporabe je bilo davčnim
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Le ta se je uporabljal do 31.12.2012 (črtan z novelo ZDDV-1G, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS z
dne 06.11.2012).
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Špes Damijan, Kako bomo čivkali po novem letu – spremembe ZDDV-1 od 01.01.2013 naprej,
seminarsko gradivo, Bilans Trade, d.o.o., Maribor, 2012, str. 15.
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Slednje določa b) točka prvega odstavka 66. člena v povezavi s 167.a členom Direktive Sveta
2006/112/ES.
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Le ta se je uporabljal do 31.12.2010 (črtan z novelo ZDDV-1C, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS z

dne 29.10.2011).
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zavezancem kršeno temeljno načelo nevtralnosti DDV. Na podlagi 71. člena ZDDV-1
namreč malim davčnim zavezancem, ki so v času uporabe posebne ureditve za male davčne
zavezance nabavili blago, po tem pa so se identificirali za namene DDV (ker so presegli
mejni znesek obdavčljivih transakcij iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1) ali so
prostovoljno vstopili v sistem DDV skladno z določili tretjega odstavka 94. člena ZDDV-1,
niso smeli uporabiti določil glede popravka odbitka DDV.
Takšno postopanje, ki je bilo v nasprotju z načelom nevtralnosti DDV, je davčni organ
zagovarjal mnoga leta, pri čemer se je postavljalo vprašanje, kako je s pravico do odbitka
DDV od nabav, opravljenih pred pridobitvijo identifikacijske številke za DDV? Davčni
organ je zavzemal stališče, da davčni zavezanec v zvezi z odbitkom DDV od blaga in
storitev, nabavljenih pred identifikacijo za namene DDV (tudi po mnenju Ministrstva
za finance, zapisanem tudi v dopisu št. 423-141/2007 z dne 23. 11. 2007), pravice, da
zaračunani DDV odbije, nima.
Naknadno je davčni organ objavil pojasnilo, v katerem povzema navedbe MF, št. 423195/2008/8 z dne 12.11.2009, s katerim je nadomestil prej omenjeno (nekorektno)
pojasnilo, v katerem je med drugim zapisalo, da je odbitek DDV pred registracijo davčnih
zavezancev mogoč v postopkih davčnega nadzora, če davčni organ ugotovi, da bi se davčni
zavezanec moral registrirati, pa se ni ter da se ta pravica do odbitka DDV v primerih
davčnega nadzora obravnava enako, ne glede na vrsto nadzora oziroma morebitne
naknadne predložitve obračuna DDV (samoprijava, prepozno predložen obračun). Hkrati
pa je MF navedlo, da bo s spremenjeno prakso lahko tudi davčni zavezanec, ki se (še) ni
dolžan identificirati za namene DDV, ker še ne dosega praga za obvezno identifikacijo, ali
se po pomoti ni identificiral za namene DDV (davčni zavezanec, ki nima sedeža v
Sloveniji, za katerega predpisani prag ne velja), uveljavljal odbitek DDV za nabave pred
identifikacijo za namene DDV, vendar le, če bo davčni organ po natančnem pregledu
vseh okoliščin ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za odbitek DDV ter, da
davčni zavezanec ni deloval z goljufivim namenom.
V povezavi s spremembo 71. člena ZDDV-1 je davčni organ izdal tudi pojasnilo, št. 4230172/2010-2, z dne 3. 6. 2010, v katerem je izpostavljeno vprašanje, ali lahko odbija DDV
od zalog blaga in osnovnih sredstev (računalnika), nabavljenih z obračunanim DDV,
preden je razpolagal z identifikacijsko številko za DDV? V zvezi z navedenim je davčni
organ odgovoril, da lahko davčni zavezanec odbije DDV od nabav blaga, ki ga ima na
zalogi in osnovnih sredstev, ki jih je nabavil preden je razpolagal z identifikacijsko
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številko za DDV, če še ni potekel rok za uveljavljanje odbitka DDV – zadnji dan
davčnega obdobja koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je nastala pravica do odbitka.
Takšni razlagi davčnega organa je sledilo tudi Upravno sodišče RS v sodbi, št. I U
1124/2010, v kateri je bilo sporno ali gre davčnemu zavezancu pri prehodu iz oprostitve
obračunavanja DDV (posebna ureditev za male davčne zavezance) na obračunavanje DDV
(splošna ureditev) pravica do popravka odbitka DDV od osnovnih sredstev, ki jih je davčni
zavezanec imel na zalogi, ko se je ponovno identificiral za DDV. Tako se je Upravno
sodišče RS pri svoji razlagi uprlo na temeljno načelo nevtralnosti DDV, ki ga prvostopni
organ ni upošteval ter slednjemu naložilo, da v ponovnem postopku ugotovi, ali so
izpolnjeni vsi predpisani pogoji za popravek odbitka DDV ter ali je davčni zavezanec
deloval z goljufivim namenom ali ne.
Skladno z zgoraj navedenim menim, da so zaključki, ki davčnemu zavezancu niso
priznali odbitka DDV, več let bili v nasprotju s sodno prakso SEU in temeljnim
načelom nevtralnosti DDV.143 Prav tako pa menim, da bi moral davčni organ v teh
primerih, kadar je slednji odločal o pravicah, obveznostih in pravnih koristih davčnih
zavezancev, pri čemer je uporabljal protizakonito določbo zakona, takoj na to
opozoriti Ministrstvo za finance RS, ta pa v nadaljevanju predlagati ustrezno
ukrepanje. Da so davčni zavezanci v teh primerih imeli pravico do odbitka DDV, potrjuje
sam cilj ureditve odbitka DDV, tj., da se davčnega zavezanca v celoti razbremeni DDV, ki
ga je dolžan plačati ali ga je plačal v okviru gospodarske dejavnosti in se s tem zagotovi
nevtralnost DDV. Neuporaba mehanizma popravka DDV v primeru, ko se je investicijsko
blago sprva uporabilo za namene neobdavčenih transakcij in kasneje za namene
obdavčljivih transakcij, bi imelo za posledico, da bi za blago in storitve, katerih vrednost je
vsebovana v investicijskem blagu, veljala večkratna obdavčitev z DDV, kar je v nasprotju z
načelom nevtralnosti DDV.
Glede na zgoraj omenjene primere lahko rečem, da gre za zaskrbljujoče primere
nezakonitih določb ZDDV-1, katerih vsebina ni upoštevala temeljnega načela
nevtralnosti DDV. Pri tem je treba opozoriti, da bi se lahko davčni zavezanci pri
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Podobno tudi Petauer Boštjan, Odbitek DDV pred identifikacijo za namene DDV, Davčno – finančna
praksa, št. 2, letnik IX, Davčno – finančni raziskovalni inštitut, Maribor, 2008, str. 11, ki navaja, da je stališče
MF, katerega povzema tudi FURS, v nasprotju z navedeno odločitvijo SEU, saj ne zagotavlja polne
nevtralnosti DDV.
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uveljavljanju svojih pravic v postopkih davčnega nadzora lahko sklicevali na načelo
nevtralnosti DDV ter načelo neposrednega učinka, tj. na določbe Direktive Sveta
2006/112/ES. Slednje načelo je za davčne zavezance uporabno takrat, kadar davčni organ v
postopku davčnega nadzora postopa samovoljno oz. v nasprotju z zakonskimi normami, ter
tudi takrat, kadar je Direktiva Sveta 2006/112/ES za davčne zavezance ugodnejša v smislu
izpolnjevanja obveznosti in predvsem uveljavljanja pravic. Več o tem temeljnemu načelu
DDV v točki 4.7 (načelo neposrednega učinka) magistrske naloge.

4.2.2 Izpolnjevanje formalnih pred vsebinskimi zahtevami glede pravice do odbitka
DDV
Davčni organ je v davčno inšpekcijskih nadzorih (v mnogih primerih tudi Upravno sodišče
RS v sodnih postopkih) kar nekaj časa v povezavi z ustreznostjo računa in pravico do
odbitka DDV striktno upošteval le ozko razlago zakonskih določb brez upoštevanja
namena, vsebine in ciljev, ki jih zasleduje Direktiva 2006/112/ES v povezavi z DDV ter
njegovimi temeljnimi načeli. Šele, ko so zadeve prispele do Vrhovnega sodišča RS, je
slednje, med drugim tudi ob upoštevanju sodne prakse SEU, pravilno in korektno razlagalo
pogoje glede pravice do odbitka DDV, v kolikor je bil v zadevi sporen formalno
»nepopolni« račun. V nadaljevanju bom izpostavil le nekaj izmed takšnih primerov.

ZADEVA: sodba Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 307/2013 z dne 13.11.2014144
V obravnavani zadevi je bilo sporno, ali je bil davčnemu zavezancu (revidentu) utemeljeno
zavrnjen odbitek DDV. V obrazložitvi izpodbijane sodbe je prvostopenjsko sodišče povzelo
dosedanji potek postopka, obrazložilo pogoje za priznanje odbitka DDV in presodilo, da
davčni zavezanec ne poseduje formalno ustreznih računov, tj. ne vsebujejo podatkov iz 6.
točke,145 deloma pa tudi iz 7. točke146 prvega odstavka 82. člena ZDDV-1, prav tako pa teh
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Sodba Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 307/2013 z dne 13.11.2014, ECLI:SI:VSRS:2014:X.IPS.307.2013.
Obvezni podatki na računu – količina in vrsta dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih

storitev.
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Obvezni podatki na računu – datum, ko je bila opravljena dobava blaga oz. storitev.

61

podatkov po mnenju davčnega organa in Upravnega sodišča RS ni bilo mogoče razbrati iz
drugih dokumentov, ki se navezujejo na račune.
Upravno sodišče RS je presodilo, da je zavrnitev odbitka DDV zaradi formalnih
pomanjkljivosti računa skladna s stališči SEU, pri čemer se je sklicevalo na sodbo SEU z
dne 22. 12. 2010 v zadevi Dankowski, C-438/09, s katero je SEU odločilo, da ima davčni
zavezanec pravico do odbitka DDV, če računi vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva
Direktiva o DDV, zlasti tiste, ki so potrebni za identifikacijo osebe, ki je te račune izdala, in
vrste opravljenih storitev. Stališče davčnega organa, da je ključni razlog za zavrnitev
odbitka DDV ta, da davčni zavezanec ni uspel dokazati, da je zaračunane storitve opravil
prav izdajatelj računov, po mnenju Upravnega sodišča RS sicer ni pravilno, vendar je
menilo, da to ne vpliva na pravilnost odločitve o zavrnitvi odbitka DDV.
Odločitev Vrhovnega sodišča RS v postopku revizije je bila, da formalnosti, ki jih
predpisuje zakonska norma, ne smejo presegati tistega, kar je nujno potrebno za pravilno
obračunavanje in pobiranje davka oziroma izvrševanja nadzora,147 ter da je treba odbitek
DDV odobriti, če so izpolnjene vsebinske zahteve oz. okoliščine. Postopanju davčnega
organa v davčnem nadzoru in presoji Upravnega sodišča RS je tako moč očitati zmotno
uporabo materialnega prava. Prav tako pa so bila določila ZDDV-1 v postopku davčnega
nadzora preozko tolmačena, saj ni upošteval stališč SEU.
Seveda je po mojem mnenju treba opozoriti, da le izpolnjevanje vsebinskih zahtev brez
formalnih zahtev še ne daje pravice do odbitka DDV. Navsezadnje je potrebno tudi
poudariti in izpostaviti, da je DDV izredno administrativen davek (zaradi te lastnosti tudi
po mojem mnenju najlažje nadzorovan). Za izpolnitev obveznosti in pravic davčnih
zavezancev morajo biti izpolnjene tiste minimalne predpisane administrativne podrobnosti,
ki so potrebne za identifikacijo obsega in vrste opravljene transakcije. Tako sodna praksa
Vrhovnega sodišča RS kot tudi praksa SEU s področja DDV v nadaljevanju potrjujeta moj
zapis.
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Glej točko 13. navedene odločitve Vrhovnega sodišča RS, kjer se je slednje uprlo na številne sodbe SEU,

skladno s katerimi se je uveljavilo stališče, da je treba odbitek DDV odobriti, če so izpolnjene vsebinske
zahteve, tudi če davčni zavezanci nekaterih postopkovnih zahtev niso izpolnili.
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ZADEVA: sodba Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 332/2013 z dne 13.11.2014148
V obrazložitvi izpodbijane sodbe149 je Upravno sodišče RS povzelo dotedanji potek
postopka, obrazložilo pogoje za priznanje odbitka DDV in presodilo, da davčni zavezanec
ne poseduje formalno ustreznih računov. Sporni računi po mnenju davčnega organa in
Upravnega sodišča RS niso vsebovali podatkov iz 6. točke 82. člena ZDDV-1, saj iz opisov
na računih namreč ni bila razvidna vrsta in obseg opravljenih storitev, prav tako pa računov
ni bilo moč povezati s konkretnimi storitvami. Ker je zavrnitev odbitka DDV utemeljena že
iz tega razloga, se do tožbenih ugovorov davčnega zavezanca, ki se nanašajo na
izpolnjevanje drugih pogojev za odbitek DDV, Upravno sodišče RS ni opredeljevalo.
Odločitev Vrhovnega sodišča RS v postopku revizije je bila, da je bilo materialno pravo
zmotno uporabljeno, saj opisi na računih, ki so bili sporni v navedenem primeru, niso
preprečevali nadzora nad pravilnostjo obračunanega zneska davka.
Zatrjevanje kršitev materialnega prava v navedeni sodbi Vrhovnega sodišča RS je po
mojem mnenju odraz razvoja sodne prakse SEU, saj je slednje v mnogih sodbah
izpolnjevanje formalnih pogojev postavilo za vsebinskimi pogoji. Menim, da v sedanjem
času do takšnih zaključkov davčnega organa in Upravnega sodišča RS načeloma zelo težko
pride, saj se, kljub dokaj sveži slovenski sodni praksi, obravnavani primeri nanašajo na čas
pred sprejetjem ključnih razsodb SEU, s tem pa uveljavitev sodne prakse, ki je vpeljala nov
pogled na posedovanje ustreznih računov (slovenska sodna praksa je tako nekako historični
prikaz preteklih določb in prakse davčnega organa).

ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-368/09 - Pannon Gep Centrum150
V navedeni zadevi je nastal spor med družbo Pannon Gep Centrum in davčnim organom,
pri kateri je slednji v postopku nadzora ugotovil določene pomanjkljivosti v povezavi z

148
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Sodba Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 332/2013 z dne 13.11.2014, ECLI:SI:VSRS:2014:X.IPS.332.2013.

Glej sodbo Upravnega sodišča
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Sodba SEU, št. C-368/09 v zadevi Pannon Gép Centrum Kft proti APEH Központi Hivatal Hatósági
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računi, na podlagi katerih je družba Pannon Gep Centrum uveljavila pravico do odbitka
DDV.
SEU je odločilo, da je Direktivo Sveta 2006/112/ES treba razlagati tako, da
nasprotujejo nacionalni ureditvi oziroma praksi, na podlagi katere nacionalni organi
davčnemu zavezancu ne priznajo pravice do odbitka DDV z utemeljitvijo, da je
prvotni račun, ki ga je imel ob odbitku, vseboval napačen datum končanja
opravljenih storitev in da račun, ki je bil pozneje popravljen, in dobropis, s katerim se je
razveljavil prvotni račun, nista bila zaporedno oštevilčena, če so materialni pogoji za
odbitek izpolnjeni in je davčni zavezanec davčnemu organu pred sprejetjem odločbe
predložil popravljen račun, na katerem je naveden pravilen datum, ko je bilo navedeno
opravljanje storitev končano, čeprav ta račun in dobropis, s katerim je prvotni račun
razveljavljen, nista zaporedno oštevilčena.
Podobnost med napako in nenamerno nepravilnostjo računa se presoja v odvisnosti od
položaja, v katerem se znajde davčni zavezanec. V položaju, v katerem se je znašlo podjetje
Pannon, je bila napaka ta, da je prvotni račun, ki ga je imel ob odbitku, vseboval napačen
datum končanja opravljenih storitev in da račun (ki je bil pozneje popravljen) ter dobropis,
s katerim se je razveljavil prvotni račun, nista bila zaporedno oštevilčena. Na podlagi
dejstva, da Direktiva Sveta 2006/112/ES omogoča, da lahko davčni zavezanci račune tudi
popravijo in da slednja posebej ne predpisuje, da imajo dobropisi enako zaporedno
številčenje kot popravljeni računi, je SEU odločilo v korist davčnega zavezanca. Zadeva
Pannon je tako pomembna za ohranjanje nevtralnosti DDV, po kateri napaka, ki ni
vsebinska, ne more ogroziti pravice do odbitka DDV.
Vendar pa je bil drug položaj v zadevi Petroma.151 Napaka je bila v tej zadevi ta, da računi
niso imeli bistvenih podatkov skladno z belgijskim nacionalnim predpisom. Po zavrnitvi
zahtevka za vračilo DDV v luči zgoraj omenjene neskladnosti so se računi dopolnili z
dopolnitvijo manjkajočih podatkov, vendar belgijski davčni organ ni sprejel popravkov, ker
je podjetje Petroma slednje posredovalo prepozno, s čimer se je strinjalo tudi SEU. Ta
navzven nepravična odločitev SEU sloni na dejstvu, da so bili računi popravljeni prepozno
in zato niso omogočali pravilnega pobiranja DDV s strani davčnega organa.
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Sodba SEU, št. C-271/12 v zadevi Petroma Transports SA in drugi proti Belgijski državi z dne 08.05.2013,

ECLI:EU:C:2013:297.
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Čas, v katerem se izvede popravek računa, je torej ključnega pomena za uresničevanje
nevtralnosti DDV v primerih, ko gre za napake na računih. V zadevi Pannon je v času, ko je
davčni organ že sprejel končno odločitev v povezavi z upravičenostjo odbitka DDV, račun
že bil popravljen, s čimer se je situacija nevtralizirala (izenačila), medtem ko je v zadevi
Patroma popravek sledil po končni odločitvi davčnega organa in posledično prepozno za
izenačitev situacije.

ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-90/02 - Gerhard Bockemühl152
Nemška davčna uprava davčnemu zavezancu ni priznala pravice do odbitka DDV v
primeru obrnjenega davčnega bremena za storitve posredovanja delovne sile zaradi
nepopolne vsebine računa. Davčni zavezanec (naročnik storitev) je namreč prejel račun za
storitve posredovanja delovne sile s strani izdajatelja računa (izvajalca storitev), ki nima
sedeža v državi naročnika storitve. Skladno z nemško zakonodajo je bil kraj opravljanja
storitev pri naročniku storitve, pri čemer je moral davčni zavezanec (naročnik storitev)
izkazati obveznost za obračunani DDV in ob izpolnjevanju pogojev tudi uveljavi pravico
do odbitka DDV. Nemški davčni organ je tej pravici oporekal, saj prejeti računi niso
vsebovali vseh predpisanih podatkov.
SEU je odločilo, da davčni zavezanec, ki je plačnik DDV kot prejemnik storitve, ni
zavezan, da razpolaga s prejetim računom za opravljeno storitev, kot ga po vsebini
predpisuje nacionalna (nemška) zakonodaja, da lahko uveljavi pravico do odbitka DDV.
Pri teh primerih je pomembno izpostaviti, da v kolikor obstajajo zadostni podatki za
izpolnitev obveznosti obračuna DDV na podlagi obrnjene davčne obveznosti,
obstajajo tudi zadostni podatki za uveljavitev pravice do odbitka DDV.
Naj dodam, da je tudi ZDDV-1 do 31.12.2012 (preden je vstopila v veljavo novela ZDDV1G)153 pri pridobitvah blaga znotraj Unije (pri kateri velja obrnjena davčna obveznost)
določal, da je potrebno za uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri teh transakcijah
pridobiti račun, izdan skladno z določili 81. do 84. člena ZDDV-1. V praksi se je dogajalo,
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Sodba SEU, št. C-90/02 v zadevi Finanzamt Gummersbach proti Gerhard Bockemühl z dne 01.04.2004,
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Uradni list RS, št. 83/12 z dne 06.11.2012.
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da je slovenski davčni zavezanec (pridobitelj blaga) prejel račun, ki je bil izdan skladno z
določili nacionalne zakonodaje dobavitelja blaga (v drugi državi članici) in ne skladno z
določili ZDDV-1. V davčnih inšpekcijskih nadzorih je tako obstajalo tveganje (glede na
samostojnost in neodvisnost inšpektorja), da se davčnemu zavezancu (pridobitelju blaga) ne
prizna pravica do odbitka DDV. Od 1.1.2013 naprej več ne obstoji zakonska določba, da je
potrebno za uveljavljanje pravice do odbitka DDV pridobiti račun, izdan skladno z
določili ZDDV‐1, saj mora v teh primerih davčni zavezanec za uveljavitev pravice do
odbitka DDV imeti račun, kot to določa točka c) prvega odstavka 67. člena ZDDV‐1.
Na navedeno sodbo SEU se je v slovenski davčni praksi neuspešno skliceval davčni
zavezanec, ko je zaprosil za mnenje davčni organ glede pogojev za uveljavljanje pravice do
odbitka DDV v sistemu obrnjene davčne obveznosti pri pridobitvah blaga znotraj Unije.154
Davčni organ je v svojem mnenju pojasnil, da mora davčni zavezanec za uveljavljanje
pravice do odbitka DDV izpolnjevati formalnosti, ki jih določi vsaka država članica (gre za
predpisane podatke v skladu z 81. do 84. členom ZDDV-1) ter zavrnilo sklicevanje na
sodbo SEU davčnega zavezanca kot napačno (neutemeljeno).155 Pozneje je davčni organ
navedeno stališče dopolnil z novim pojasnilom,156 kjer je pojasnil, da sodišče v zaključku
sodbe SEU podaja obrazložitev, da prejemniku storitev, identificiranemu za namene DDV,
ki je določen kot plačnik DDV, ni treba imeti računa, sestavljenega v skladu s členom 22(3)
Šeste direktive za njemu opravljeno storitev, da bi lahko uveljavil pravico do odbitka
DDV.157
Razlaga SEU je bila za te primere podana pred mnogimi leti, preden je zakonodajalec
navedeno »sporno« določilo spremenil oz. popravil. Pri tem ugotavljam, da je
zakonodajalec določilo Direktive Sveta 2006/112/ES nepravilno prenesel v c) točko prvega
odstavka 67. člena ZDDV-1. Direktiva158 se namreč ni sklicevala na to, da ima davčni

154

Glej pojasnilo FURS, št. 4230-50/2007-2 (01032-07), z dne 16.03.2007.
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Glej pojasnilo FURS, št. 4230-50/2007-2, z dne 31.12.2007.
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Davčni organ je v navedenem pojasnilu prav tako navedel, da je glede na sodbo SEU v zadevi Bockemühl
spremenil in dopolnil PZDDV (sprememba 107. člena PZDDV, objavljena v Uradnem listu RS, št. 52/07 z
dne 12.06.2007), v skladu s katero mora davčni zavezanec za uveljavitev pravice do odbitka DDV v primerih,
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drugim dokumentom, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV.
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Glej c) točko prvega odstavka 178. člena Direktive Sveta 2006/112/ES.
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zavezanec račun, izdan v skladu z nacionalnimi določbami posamezne države članice,
temveč na splošno določilo, da mora davčni zavezanec imeti račun, izdan v skladu z
določili Direktive, ki določajo obvezne podatke na računu. Navezovanje obveznih
podatkov, kot jih določa izključno ZDDV-1, je po mojem mnenju posledica napačne
interpretacije navedene določbe Direktive, kar je v praksi povzročilo tudi napačno
interpretiranje navedene zakonske norme pri postopanju davčnega organa v davčnem
nadzoru.

4.2.3 Zavrnitev pravice do odbitka DDV zaradi sodelovanja v goljufiji na področju
DDV
V slovenski sodni praksi je veliko sodb v povezavi z davčnimi postopki, v katerih je davčni
organ trdil, da so dobavitelji davčnega zavezanca »neplačujoči gospodarski subjekti«159 oz.
»missing traderji« in da je davčni zavezanec o tem vedel ali bi vsaj moral vedeti. Pri tem je
davčni organ le navajal okoliščine160 oziroma indikatorje, ki bi naj kazali na to, da je
dobavitelj »neplačujoči gospodarski subjekt« ter na podlagi teh okoliščin odločil, da davčni
zavezanec nima pravice do odbitka DDV. Posledično se davčni organ ni opredeljeval do
tega, ali je davčni zavezanec dejansko sodeloval v kakršni koli goljufiji na področju DDV
oziroma ali je bil seznanjen s tem, da je njegov dobavitelj »neplačujoči gospodarski
subjekt«, ki je deloval z goljufivim namenom.
Glede na prakso davčnega organa, v določenih primerih pa tudi Upravnega sodišča
RS, lahko z gotovostjo trdim, da slednja v množici primerov nista ravnala skladno z
vsebino razlag SEU. Pri tem je potrebno še posebej opozoriti, da je zavrnitev pravice do
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Neplačujoči gospodarski subjekt oz. »missing trader« je subjekt, registriran za namene DDV, ki z morebiti

goljufivim namenom pridobi ali namerava pridobiti blago ali storitve, ne da bi plačal DDV, ter to blago in
storitve dobavi z DDV, vendar pobranega DDV ne plača nacionalnemu davčnemu organu.
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FURS (takrat DURS) je dne 11.01.2008 objavil pojasnilo (brez številke) pod naslovom »Poslovanje z
neplačujočimi gospodarskimi subjekti in odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih davčnih
obveznosti«, kjer je zapisal okoliščine oz. indikatorje, ki bi naj kazali na goljufivega dobavitelja. Navedeno
pojasnilo je nato bilo odstranjeno iz spletne strani ter na novo objavljeno v avgustu 2014. URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Inspekcijski_nadzor/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaj
a_DDV_Poslovanje_z_neplacujocimi_gospodarskimi_subjekti_in_odgovornost_gospodarskih_subjektov_za_
placilo_utajenih_davcnih_obveznosti.pdf (obiskano 10.03.2016).
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odbitka DDV izjema od uporabe temeljnega načela DDV, ki ga sestavlja ta pravica, in da
mora davčni organ pravno zadostno dokazati objektivne dejavnike, na podlagi katerih je
mogoče ugotoviti, da davčni zavezanec ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev pravice do
odbitka DDV (objektivni dokazi so še posebej pomembni pri zavrnitvi te pravice,
kadar je v središču spora goljufija s področja DDV).
S sodno prakso SEU161 pa so se takšne sodbe že na ravni drugostopnega organa vrnile v
ponovno odločanje na podlagi upoštevanja sodb SEU ter ob upoštevanju temeljnih načel
DDV, ki je na koncu pripeljalo do utemeljenosti pritožbenih ugovorov davčnega zavezanca,
s čimer se je tako začela spreminjati praksa slovenskih sodišč (tudi davčnega organa),
saj se pri odločanju v zadevah z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« naslanjajo
predvsem na sodno prakso SEU.162
Ena izmed takšnih sodb v slovenskem prostoru je prav sodba Vrhovnega sodišča RS, št.
X Ips 453/2011 z dne 8.11.2012, v kateri je davčni zavezanec izpodbijal sodbo Upravnega
sodišča RS zaradi bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu kot tudi zaradi
zmotne uporabe materialnega prava. Med drugim je Upravnemu sodišču RS očitano, da
nima razlogov o navedbah, zakaj je dobavitelja opredelil kot »neplačujočega
gospodarskega subjekta« ter da ni upoštevano pravilo o dokaznem bremenu iz drugega
odstavka 76. člena ZDavP-2.163 Davčni organ je med drugim odločil, da je dobavitelj
davčnega zavezanca »neplačujoči gospodarski subjekt«, saj ni imel dovolj zaposlenih, da bi
lahko opravilo naročene transakcije,164 niti ni imel dokumentacije, da je izvedbo transakcij
zaupal podizvajalcem, ni vodil davčnih evidenc, prav tako pa v davčnem postopku
zavezanec ni predložil listin, iz katerih bi izhajalo, da je storitve dejansko opravil izdajatelj
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Glej sodbo SEU v zadevi C-80/11 in C-142/11 (že navedena sodba) in zadevo C-324/11 (že navedena
sodba).
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Glej npr. sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 2270/2011 z dne 15.01.2013, kjer je Upravno sodišče RS

izhajalo iz novejše sodne prakse SEU – tj. da gre zavrnitev pravice do odbitka lahko le v primeru, kadar je
ugotovljen subjektivni element na strani davčnega zavezanca.
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Slednji določa, da mora davčni organ dokazati dejstva, na podlagi katerih davčna obveznost nastane ali ne
nastane oziroma se poveča ali zmanjša. Treba je poudariti, da je glede na postopanje davčnega organa v
davčnih inšpekcijskih nadzorih v povezavi z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« slednji skušal del svoje
funkcije, neobjektivno in nekorektno prenesti na davčne zavezance.
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Menim, da davčni organ oz. davčni inšpektorji niso strokovno usposobljeni za podajanje takšnih

zaključkov.
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računov. Na podlagi teh okoliščin je davčni organ zaključil, da gre za navidezne posle ter
da je davčni zavezanec vedel, da gre za goljufijo oziroma utajo DDV.
Vrhovno sodišče RS je nasprotovalo stališčem Upravnega sodišča RS, da je davčni
zavezanec dolžan dokazati, da je storitve opravil prav izdajatelj računa – takšen
zaključek je materialnopravno napačen.165 Prav tako Upravnemu sodišču RS očita, da
se ni opredelilo do nekaterih dokaznih predlogov, zaradi česar izpodbijane sodbe
Upravnega sodišča RS ni bilo mogoče preizkusiti, s čimer je bilo po mojem mnenju
kršeno tudi načelo zakonitosti in materialne resnice.
V povezavi z davčnimi goljufijami so v nadaljevanju predstavljene pomembnejše sodbe
SEU.

ZADEVA: sodba SEU v zadevah C-354/03 - Optigen, C-355/03 - Fulcrum in C-484/03
- Bon House166
Družbe Optigen, Fulcrum in Bond House so bili davčni zavezanci, ki so kupovali
mikroprocesorje od družb v Združenem kraljestvu, slednje pa so mikroprocesorje nadalje
prodale podjetjem s sedežem v drugih državah članicah. Družbi Optigen in Fulcrum je bil
zavrnjen zahtevek za vračilo DDV. V primeru Bond House pa je davčni organ najprej
zavrnil zahtevek za vračilo, naknadno pa vrnili le del DDV. Skupno vsem zadevam pa je
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Hojnik Janja, Pravica do odbitka DDV in goljufije v primeru poslovanja z neplačujočimi gospodarskimi

subjekti (»missing traderji«), Davčno – finančna praksa, št. 9, letnik XIII, Davčno – finančni rraziskovalni
inštitut, Maribor, 2012, str. 29, razlaga pomen odgovora SEU v zadevi C-80/11 in C-142/11 (Mahagében in
Péter Dávid), pri čemer poudarja, da je SEU v teh zadevah odločilo, da pravica do odbitka DDV ostaja,
goljufije v primeru poslovanja davčnega zavezanca z neplačujočimi gospodarskimi subjekti oz. missing
traderji pa še vedno dokazuje davčni organ. Hojnik v odgovoru na vprašanja iz zadeve Peter David poudarja,
da morajo v skladu s prakso SEU države članice preveriti napovedi davčnih zavezancev ter njihove izkaze in
dokumente, ki nastajajo pri poslovnih dogodkih, davčni zavezanci pa morajo voditi dovolj podrobne podatke,
ki omogočajo uporabo DDV in omogočajo nadzor davčnega organa. Iz slednjega pa po mnenju Hojnik izhaja,
da bi davčni organ v primeru, če bi zaradi nevarnosti zavrnitve pravice do odbika DDV davčnim zavezancem
naložil dodatne ukrepe, v nasprotju z Direktivo Sveta 2006/112/S svoje primarne naloge prenesel na davčne
zavezance.
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bilo, da njihove transakcije niso del gospodarske dejavnosti, saj so bile slednje označene
kot del goljufije na področju DDV in posledično neupravičene do vračila DDV.167
V primeru Optigen in Fulcrum je bilo prvo vprašanje precej podobno, in sicer ali
transakcije, ki same niso bile del goljufije z DDV, ampak so del verige dobave, v kateri je
druga predhodna ali naknadna transakcija del goljufije, ne da bi bil trgovec iz prve
transakcije seznanjen oziroma bi za to lahko vedel, pomenijo izvršene dobave blaga
davčnega zavezanca, ki deluje kot tak, in gospodarsko dejavnost v smislu členov 2, točka 1,
4 in 5(1) Šeste direktive in, po drugi strani, če se v teh okoliščinah lahko omeji upravičenje
trgovca do odbitka vhodnega davka?
SEU je razsodilo, da je potrebno sleherno transakcijo v večkratnih transakcijah
dobav blaga presojati posebej, in če je v teh transakcijah tudi davčni zavezanec, ki ni
vedel in ni mogel vedeti, da je na podlagi katerekoli druge transakcije prišlo do
davčne utaje, ima ta davčni zavezanec pravico do odbitka DDV.168
Glede na zgoraj navedeno je bilo sklenjeno, da na pravico do odbitka DDV teh družb ne bi
smela vplivati njihova vpletenost v goljufijo, kot je davčni vrtiljak, dokler te družbe ne
vedo oz. nimajo možnosti, da bi vedele, da so vpletene v takšno goljufijo. S pojmom
»negospodarske dejavnosti« je angleški davčni organ namreč poskušal povezati goljufije,
kot so davčni vrtiljaki in da transakcije v takšni verigi goljufije niso del gospodarske
dejavnosti za namene DDV. Posledično bi to pomenilo, da v verigi transakcij plačan DDV
ne more šteti kot odbiten, ker ni del sistema. Takšen argument je bil sprva sprejet, vendar
ga je kasneje zavrnil generalni pravobranilec,169 ki je menil, da so bile transakcije del
gospodarske dejavnosti in bi morale biti del sistema DDV.
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Več o dejanskem stanju v zadevi C-354/03 (Optigen) in C-355/03 (Falcrum) glej Wakounig Marijan,

Davčni vrtiljak kot del strateške davčne goljufije v EU pri davku na dodano vrednost, Davčno – finančna
praksa, št. 6, letnik VIII, Davčno – finančni raziskovalni inštitut, Maribor, 2007, str. 22-24.
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Špes Damijan, Davčni pirhi, seminarsko gradivo, Bilans Trade, d.o.o., Maribor, 2009, str. 7 (v
nadaljevanju citirano kot: Špes Damijan, Davčni, str. …).
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Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Poiaresa Madura, predstavljeni 16. februarja 2005 v združenih
zadevah C-354/03, C-355/03 in C-484/03, točka 31, ECLI:EU:C:2005:89, kjer je kot nestrinjanje navedel, da
trditev, da transakcije niso imele gospodarskega namena, temelji na vrsti okoliščin, ki niso dejavniki, ki
odločajo, ali transakcija v verigi spada na področje DDV ter da je treba vsako transakcijo obravnavati
posebej, ne glede na njen (nezakonit) namen ali rezultat.
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Kar je pomembno je dejstvo, da se posamezne transakcije obravnavajo neodvisno od
celotne verige in jih je treba analizirati posamično ob upoštevanju svoje funkcije. Na
podlagi slednjega se lahko nedolžni davčni zavezanci izognejo kaznim zaradi goljufij v
predhodnih transakcijah. Nezmožnost vedenja vsekakor nasprotuje načelu zakonitega
pričakovanja skladno s katerim bi morali davčni zavezanci organizirati svoje poslovanje v
duhu zakonitosti. Zahteva po spoštovanju te zahteve v vsakdanjem poslovnem življenju, za
vsako transakcijo, lahko postane zelo težavno, poleg tega pa davčni zavezanci ne bi bili
zagotovo prepričani, da njihove dejavnosti v celoti izpolnjujejo te zahteve.170
Zgornji primer tako dokazuje, da mora davčni organ narediti veliko več kot le nakazati
povezanost transakcij z neplačujočimi gospodarskimi subjekti v celotni verigi. Slednji
primer je tako ustvaril preizkus, ki se na splošno uporablja kot minimalni standard
dokazovanja za davčne organe v takšnih položajih.

ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-439/04 - Kittel in sodba SEU v zadevi C-440/04 –
Recolta171
Zadevi Kittel in Recolta sta primera, ko so se udeleženi davčni zavezanci zavedali svoje
participacije v goljufiji in bili za to kaznovani. Tako je v zadevi Kittel delniška družba
Computime Belgium kupovala in nato prodajala računalniške komponente v okviru svoje
dejavnosti v vedenju, da sodeluje v sistemu davčne goljufije. Shema goljufije je bila
nastavljena tako, da je družba Computime Belgium odbijala DDV na podlagi računov od
večkratnih transakcij z istim blagom, pri čemer družba blaga ni nikoli prejela. Zaradi tega
so oblasti zavrnile vračilo DDV tej družbi.
Nekoliko drugačna je bila zadeva Recolta, kjer je slednja kupila 16 luksuznih vozil od
dobavitelja (Ailliaud), ki jih je predhodno kupil od družbe Auto-Mail. Ailliaud ni bil dolžan
plačati DDV od teh nakupov, prav tako pa ni bil dolžan plačati DDV od prodaje teh vozil
družbi Recolta na ozemlju Belgije. Recolta pa je nato prodala ta vozila družbi Auto-Mail
brez obračunanega DDV ter prikazala slednje kot izvozno dobavo blaga iz Unije. Vendar
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Calmac Diana Maria, n. d., str. 34.
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Sodba SEU, št. C-439/04 in C-440/04 v združenih zadevah Axel Kittel proti Belgijski državi in Belgijska
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vozila niso zapustila ozemlja Belgije, saj so bila del goljufive verige, katere namen je bila
izognitev plačilu davka.
Oba primera sta zelo koristna za vse primere, ki so sledili obdobju po razlagi SEU v teh
primerih, saj odločitve SEU, ki so bile sprejete pred zadevo Kittel in Recolta, niso bile
popolne v smislu vedenja o vpletenosti v goljufije. Na podlagi teh dveh primerov je SEU
sklenilo, da so davčni zavezanci, ki se ne zavedajo in ne morejo zavedati svoje vpletenosti
v davčni vrtiljak, upravičeni do odbitka DDV, medtem ko tisti, ki so vedeli ali bi morali
vedeti za goljufijo, takšne pravice nimajo. Slednje pa je zelo težka naloga za davčni organ
(in sodišča), saj morajo njihovi zaključki temeljiti na objektivnih okoliščinah.172 Davčni
organ bi zato moral ugotoviti, kakšne informacije je imel na voljo davčni zavezanec v času
izvedbe transakcije in pri svoji odločitvi upoštevati le te informacije.173
Kot navaja Špes,174 je v primerjavi s prej navedeno sodbo SEU v tej sodbi nastopilo veliko
bolj ostro z namenom preprečevanja utaj (posledično pa v praksi povzročilo kar precej
nevšečnosti davčnim zavezancem zaradi samovoljnih interpretacij davčnega organa).
Strinjam se z mnenjem Špesa, da bi se moral davčni organ zavedati nepopravljivih
posledic v primerih, ko se neupravičeno poberejo davčne obveznosti pri davčnih
zavezancih, ki niso sodelovali pri davčnih utajah, saj se s tem slabša stopnja pravne
gotovosti in davčne kulture davčnih zavezancev. V nekaterih primerih pa takšna
ravnanja lahko povzročijo prenos dejavnosti iz Slovenije ali celo insolventno stanje
davčnega zavezanca.
Glede na to, da je prej navedena problematika že zelo znana in dolgo trajajoča tudi na ravni
Unije, lahko šele v današnjem času zaznamo, da postaja pomen sodb SEU pri odločitvah
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O zaključku sodbe v zadevi Kittel tudi Prezelj Tamara, Kako in zakaj je nastal Kitel?, Davčno – finančna

praksa, št. 9, letnik 2011, Maribor, 2011, str. 24-25., kjer sklepno ugotavlja, da je sodba SEU v zadevi Kittel
pomembna z drugega vidika, saj relativizira nekatere v preteklosti sprejete smernice in temeljna načela
sistema DDV, hkrati pa povečuje obveznosti ter otežuje administriranje davčnih zavezancev. Prezelj dodaja,
da je sodba SEU v tej zadevi pomembno orodje v rokah držav članic proti davčnim goljufijam, kjer pa zaradi
navzkrižja interesov med državo in davčnimi zavezanci Prezelj pričakuje odpiranje novih vprašanj glede
obsega še razumnih obveznosti in odgovornosti za plačilo v tujini obračunanega DDV, ki jih sme država
naložiti zavezancu.
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Calmac Diana Maria, n. d., str. 37.
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Špes Damijan, Davčni, str. 8.
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Vrhovnega sodišča RS zelo velik – gre za primere sodb Vrhovnega sodišča RS, ki je veliko
sodb Upravnega sodišča RS vrnilo v ponovno odločanje predvsem na podlagi upoštevanja
sodne prakse SEU in temeljnih načel DDV, kar je na koncu pripeljalo do utemeljenosti
pritožb davčnega zavezanca ter preprečitve samovolje davčnega organa zoper njega.
V t.i. davčnih vrtiljakih so nevede vpleteni tudi davčni zavezanci, ki dosledno in korektno
izpolnjujejo svoje davčne obveznosti. Prav je, da morajo davčni zavezanci prevzeti tudi del
odgovornosti za poslovanje s tako imenovanimi »missing traderji«, vendar le v primeru, če
pristojni organi (FURS) zagotavljajo ustrezne pogoje za poslovanje v sistemu DDV.175
Prelaganje odgovornosti na davčne zavezance zaradi opustitve dejanj državnih organov, v
večini primerov celo samega davčnega organa, ni samo neetično, temveč tudi v nasprotju s
sodbo Upravnega sodišča RS, št. sodbe U 1147/2001-7, ki opredeljuje, da bi moral davčni
organ ukrepati in storiti vse, da pri davčnemu zavezancu ne bi prišlo do eventualnih
škodljivih posledic. S tem, ko davčni organ skuša posledice pomanjkljivega delovanja
državnega organa prevaliti na davčnega zavezanca, davčni organ krši tudi določbo 2. člena
Ustave RS, po kateri je Slovenija pravna in socialna država.176

4.2.4 Popravek obračunanega DDV po prenehanju opravljanja dejavnosti
V današnjem času, kjer je prisotna visoka finančna nedisciplina, sodni spori pa precej
dolgotrajni, pogosto prihaja do situacij, kjer upniki niso poplačani (deloma ali v celoti)
zaradi insolventnosti njihovih dolžnikov (tj. postopkov prisilne poravnave oz. stečajnih
postopkov) ali drugih okoliščin. Skladno z določili ZDDV-1 je takšnim davčnim
zavezancem (upnikom) dana možnost, da zmanjšajo obračunani DDV na podlagi tretjega
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Eden izmed takšnih instrumentov (glej drugi odstavek 76.b člena ZDDV-1), s katerimi sicer davčni organ
preventivno poskuša »opozarjati« davčne zavezance o njihovi solidarni odgovornosti za plačilo DDV je, da
davčni organ obvesti davčnega zavezanca, ki sodeluje v teh transakcija. Šteje se namreč, da je od dneva
prejema obvestila davčnega organa davčni zavezanec vedel, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je
izogibanje plačilu DDV. Ne glede na navedeno pa je potrebno opozoriti, da se v praksi večkrat pojavljajo
težave zaradi nesorazmernega poseganja v s strani davčnega organa v pravice davčnih zavezancev glede
uveljavljanja pravice do odbitka DDV, upoštevajoč institut solidarne odgovornosti.
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ali četrtega odstavka 39. člena ZDDV-1.177 Gre za izpolnjevanje načela nevtralnosti DDV,
kjer davčni organ ne sme biti poplačan v višjem znesku, kot je poplačan davčni zavezanec.
Vendar, v praksi se pogosto dogodi, da upnik, ki je sicer prijavil terjatev v postopek zaradi
insolventnosti (ter ni popravljal (zmanjšal) obračunanega DDV od priznanih terjatev) ali v
postopek izvršbe, vendar pred samo izdajo pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem
postopku preneha z opravljanjem dejavnosti. Tako se postavlja vprašanje, ali ima davčni
zavezanec tudi po prenehanju opravljanja gospodarske dejavnosti oziroma po
prenehanju statusa davčnega zavezanca pravico popraviti (zmanjšati) znesek DDV, ki
ga je obračunal v času, ko je opravljal gospodarsko dejavnost in je bil davčni
zavezanec?
Po mnenju davčnega organa in tudi Upravnega sodišča RS, davčni zavezanec po
prenehanju opravljanja dejavnosti ne more več uveljavljati institutov, ki so vezani na
status zavezanca za DDV, kot je popravek obračunanega DDV po 39. členu ZDDV-1.
Takšno zmotno postopanje davčnega organa in posledično zmotno mnenje in
postopanje Upravnega sodišča RS, tj. je v nasprotju z načelom nevtralnosti DDV,
potrjuje tudi naslednja sodba Vrhovnega sodišča RS.

ZADEVA: sodba Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 165/2014 z dne 28.10.2015178
Davčni zavezanec (s.p.) je v obračunu za davčno obdobje april-junij 2007 obračunal DDV
na podlagi računov, izdanih v navedenem obdobju. Naslovnik je račune zavrnil in jih ni
plačal. Zoper dolžnika je davčni zavezanec – tedaj še s statusom s.p. – v letu 2007 podal
predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Postopek se je nadaljeval kot postopek s
tožbo, pri čemer je prvostopenjsko pravdno sodišče zahtevek sprva zavrnilo, po delni
razveljavitvi sodbe s strani višjega sodišča pa je ponovnemu postopku ugodilo zahtevku in
sicer le v delni višini skupnega tožbenega zneska (od skupnega zneska DDV je bilo
priznanega le približno 15% celotnega zneska DDV). Ta odločitev je postala pravnomočna
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Tretji odstavek 39. člena ZDDV-1 določa, da lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek

obračunanega DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem insolventnem postopku ni
bil poplačan, medtem ko četrti odstavek 39. člena ZDDV-1 daje možnost zmanjšanja obračunanega DDV že
ob uvedbi teh postopkov in sicer od vseh terjatev, ki jih je prijavil v postopek zaradi insolventnosti.
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v letu 2013. Medtem je davčni zavezanec (s.p.) zaradi upokojitve v letu 2010 prenehal z
opravljanjem dejavnosti in bil izbrisan iz registra davčnih zavezancev. S popravkom
obračuna, ki ga je kot fizična oseba (univerzalni pravni naslednik s.p.) davčnemu organu
predložil v letu 2013, je zahteval vračilo razlike med DDV, ki ga je v letu 2007 obračunal
in DDV, ki mu je bil priznan s pravnomočno sodbo v letu 2013.
Davčni organ je zahtevek za vračilo DDV na podlagi popravka obračuna DDV-O
zavrnil z obrazložitvijo, da davčni zavezanec ne more popraviti obračunanega DDV
zaradi neplačila računa, saj tretji odstavek 39. člena ZDDV-1 izrecno določa, da to
lahko stori le davčni zavezanec. Prav tako je davčni organ utemeljeval svojo obrazložitev
z določilom 54. člena ZDavP-2, da lahko davčni zavezanci popravijo davčni obračun le v
roku, ki ga določa naveden zakon, tj. v 12 mesecih od poteka roka za predložitev davčnega
obračuna. Slednje je po mnenju davčnega organa razlog, da fizična oseba ni upravičena do
popravka tudi zaradi zamude tega roka.179
Upravno sodišče RS180 se je v obrazložitvi izpodbijane sodbe strinjalo z odločitvijo in
razlogi davčnega organa prve stopnje.
V reviziji je ostajalo sporno, ali ima fizična oseba po prenehanju opravljanja gospodarske
dejavnosti oziroma po prenehanju statusa davčnega zavezanca pravico popraviti znesek
DDV, ki ga je obračunal v času, ko je opravljal gospodarsko dejavnost in je bil davčni
zavezanec, in posledično pravico do vračila presežka DDV, ki ga je izkazal v popravku
obračuna DDV?
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Vrhovno sodišče RS v sodbi prav tako navaja, da je davčni organ v odgovoru na revizijo predlagalo, da se
revizija zavrne kot neutemeljena, pri čemer je Vrhovno sodišče RS prav tako navedlo, da je iz odgovora
davčnega organa mogoče razbrati, da bistven argument za zavrnitev popravka obračunanega DDV ni ta, da
fizična oseba – tedaj še s statusom s.p. – ni več imela statusa davčnega zavezanca, temveč to, da ni izpolnila
formalnosti, ki so določene za uveljavljanje popravka – tj., da bi morala pisno obvestiti kupca o znesku DDV,
za katerega kupec nima pravice do odbitka.
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Vrhovno sodišče RS je podalo naslednje obrazložitve:
 davčni zavezanec je skladno z določili ZDDV-1 opredeljen izključno z vsebinskimi
merili. To pomeni, da vpis oz. ne vpis v register zavezancev za DDV ali v katerikoli
drugi register ni odločilen za presojo, ali neka oseba je ali ni davčni zavezanec;181
 fizična oseba v obravnavanem primeru ne želi na splošno uveljaviti pravic iz sistema
DDV, ki jih imajo lahko le davčni zavezanci, temveč uveljavlja pravico do popravka
davčne osnove tistih transakcij, ki jih je opravil še, ko je bil davčni zavezanec;
 v obravnavanem primeru ni pravilna pravna podlaga, da gre za položaj iz drugega
odstavka 39. člena ZDDV-1. Bistveno je, da je bilo v zvez s transakcijami, pri katerih se
je spremenila davčna osnova, pravnomočno odločeno s strani sodišča splošne
pristojnosti, take položaje pa ureja samo tretji odstavek 39. člena ZDDV-1, medtem ko
drugi odstavek istega člena ureja izvensodno spreminjanje pogodbenih obveznosti
oziroma davčne osnove;182
 sodba, s katero je po vsebini pravnomočno zavrnjeno plačilo izdanih računov, je več kot
listina, iz katere izhaja, da izvršba ni bila uspešna;
 treba je zavrniti stališče Upravnega sodišča RS, da je fizična oseba (prej davčni
zavezanec) popravek obračuna DDV vložila prepozno glede na določbo 54. člena
ZDavP-2. Po presoji Vrhovnega sodišča RS sta določba tretjega odstavka 39. člena
ZDDV-1 in določba 54. člena ZDavP-2 v medsebojnem razmerju splošna in specialna
določba, pri čemer je specialnejša določba ZDDV-1, po kateri se lahko vloži popravek
obračuna DDV, če so pravnomočno končani sodni postopki. Če bi ti postopki trajali dalj
kot 12 mesecev, kot je rok iz 54. člena ZDavP-2, bi to pomenilo, da bi bila pravica do
popravka DDV odvisna od trajanja teh postopkov, tj od bodočih negotovih okoliščin, kar
je nesprejemljivo;
 materialno pravo je bilo zmotno uporabljeno.
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Glej podrobneje 10. in 14. točko navedene sodbe, kjer SEU navaja, da so lahko skladno s sodno prakso

SEU tudi pripravljalne dejavnosti kot tudi dejavnosti namenjene končanju opravljanja gospodarske dejavnosti
del sistema DDV. Oseba, ki je opravila transakcijo v okviru gospodarske dejavnosti, v zvezi s to transakcijo
načeloma vselej šteje za davčnega zavezanca, torej tudi tedaj, ko dejavnosti ne opravlja več.
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Prav tam, 15. točka, kjer SEU dodaja, da tretji odstavek 39. člena ZDDV-1 ne določa pogoja, da mora
izdajatelj računa prejemnika računa po pravnomočni odločitvi sodišča še kakorkoli obvestiti o zmanjšanju
njegovega odbitka. Če je prejemnik računa sodeloval v sodnem postopku, v katerem je obravnavana prav
obveznost iz računa, in je kot stranka postopka dobil pravnomočno sodbo, je s tem v povsem zadovoljivi meri
obveščen tudi o zmanjšanju njegove pravice do odbitka.
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Vrhovno sodišče RS je prav tako pri svoji presoji upoštevalo razlago SEU in sicer sodbo
SEU v zadevi C-32/03 z dne 03.03.2005 – I/S Fini183, kjer je v 19. točki obrazložitve
navedlo, da je pojem davčnega zavezanca opredeljen v povezavi s to (preteklo)
gospodarsko dejavnostjo, pri čemer dejanski obstoj tovrstne dejavnosti upravičuje
kvalifikacijo davčnega zavezanca, ki mu je s Šesto direktivo priznana pravica do odbitka.
Da se davčni zavezanec opredeli v povezavi s preteklo ali prihodnjo gospodarsko
aktivnostjo (in ne glede na izpolnitev pogoja glede trenutnega statusa - opravljanja
dejavnosti, vpis v ustrezni register itd.), potrjuje navedena sodba SEU. Zadeve se tako na
tem področju kvalifikacije davčnega zavezanca spreminjajo, kar kaže sodba
Vrhovnega sodišča X Ips 165/14, ki je bila izdana v letu 2015, vendar še nima
pomembnejšega vpliva na davčne postopke s področja DDV, kajti davčni organ bolj
ali manj postopa skladno z ozko razlago pojma davčnega zavezanca in ekonomske
dejavnosti. Uveljavljanje pravic iz sistema DDV, ki izhajajo iz časa, ko je oseba še
delovala v smislu davčnega zavezanca, tako po mojem mnenju temeljijo na pravilih
(smernicah), ki jih opredeljujeta načeli nevtralnosti DDV in enakega obravnavanja davčnih
zavezancev.
Prav tako pa je Vrhovno sodišče RS svoje odločitve uprlo tudi na sodbo SEU, št. C-643/11
v zadevi LKV – 56 EOO z dne 31.01.2013,184 kjer je SEU v 49. točki obrazložitve navedlo,
da organi možnosti, da se davek, ki je bil na računu neupravičeno izkazan, popravi, če
izdajatelj računa dokaže, da je bil v dobri veri, ali pravočasno popolnoma odpravi nevarnost
izgube davčnih prihodkov, ne smejo izničiti s tem, da bi svoj nadzor opravljali sistematično
tako, da bi bila v postopku davčnega nadzora najprej izdana odločba izdajatelju računa in
da bi v nekaterih primerih ta odločba celo postala dokončna, preden bi bil nadzor opravljen
pri naslovniku tega računa. Slednje velja tudi v primeru kadar izdajatelj računa ob
popravku ni več registriran kot zavezanec za plačilo DDV.
Davčni organ pogosto skuša naložiti obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem DDV na kupca
oz. naročnika DDV, v kolikor teh ni izpolnil primarni dolžnik. Najpogosteje gre v takih
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Sodba SEU, št. C-32/03 v zadevi I/S Fini H proti Skatteministeriet z dne 03.03.2005,

ECLI:EU:C:2005:128.
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Sodba SEU, št. C-643-11 v zadevi LVK - 56 EOOD proti Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie
na izpalnenieto» - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, z dne 31.01.2013,
ECLI:EU:C:2013:55.
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primerih za zanikanje pravice do odbitka DDV z utemeljitvijo davčnega organa, da si kupci
oz. naročniki izberejo svoje poslovne partnerje in s tem sami nosijo tudi davčna tveganja v
povezavi s transakcijami, ki so opravljene med njima. Navedena analiza sodbe SEU v
zadevi C-643/11 pa vendarle kaže, da je treba davčno tveganje porazdelit med strankami in
davčnim organom, s čemer se sledi načelu legitimnega pričakovanja na področju
uveljavljanja pravice do odbitka DDV ter načelu pravne varnosti.
Kot je pojasnilo Vrhovno sodišče RS bi moralo Upravno sodišče RS izhajati iz tega, da
je fizična oseba v zvezi s transakcijami, glede katerih je bilo pravnomočno odločeno, v
vsebinskem smislu davčni zavezanec ter da ima kot taka pravico popraviti (zmanjšati)
znesek obračunanega DDV na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZDDV-1. S tem se pa
mojem mnenju uresničuje in spoštuje načelo nevtralnosti DDV, kot tudi načelo enakosti in
enakega obravnavanja.
Pri tem naj dodam, da se je v obravnavanem primeru fizična oseba sklicevala na
Direktivo Sveta 2006/112/ES ter načelo davčne nevtralnosti. Upravičenost takšnega
sklicevanja pa je prepoznalo šele Vrhovno sodišče RS, kar po mojem mnenju kaže na
to, da so davčni zavezanci pri uveljavljanju svojih pravic v slabšem položaju, kot bi
sicer glede na namen temeljnih načel DDV morali biti.
Po svoje je slabši položaj davčnih zavezancev pri uveljavljanju pravic in obveznosti v tej
zadevi posledica tudi tega, da niti določbe ZDDV-1 niti PZDDV ne dajejo izrecnega in
neposrednega odgovora na vprašanje iz obravnavanega spora. V takem primeru je (glej
točko 12 sodbe Vrhovnega sodišča RS) za razlago pojma davčni zavezanec za DDV
pomembna določba prvega odstavka 48. člena ZDavP-2, ki določa, da univerzalni pravni
naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega
prednika. Ta določba sicer ni pomembna zato, ker bi prišlo do nasledstva v pravicah in
obveznostih, da davčni zavezanec zaradi izbrisa iz registra kot pravni subjekt ni prenehal,
temveč zato, ker iz določbe izhaja splošno pravilo, da materialne davčne pravice in
obveznosti, ki izhajajo iz preteklih ravnanj prednika, preidejo na naslednika. Če to velja v
primeru prenehanja subjekta, mora to toliko bolj veljati v primeru, ko do prenehanja
subjekta sploh ne pride.
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V slovenski sodni praksi, predvsem Upravnega sodišča RS, je mnogo takšnih sodb,185 ki se
nanašajo na primer zmanjšanja obračunanega DDV po prenehanju opravljanja dejavnosti,
kjer pritožbenim razlogom ni ugodilo niti drugostopenjski upravni organ niti prva stopnja
sodne veje oblasti.

4.2.5 Razveljavitev finančnih lizing pogodb
V zadnjem času je vse več primerov, kjer prihaja do prekinitev lizing pogodb pred njihovim
pogodbenim iztekom. Slednje je predvsem posledica gospodarskega in finančnega stanja,
kjer je nastala splošna plačilna nedisciplina (insolventnost gospodarskih subjektov), slednja
pa je imela vpliv tudi na področje lizingov. Pri tem se lizing družbe soočajo s precej
različno davčno interpretacijo postopkov predčasne razveljavitve teh pogodb, kjer so
slednje za poplačilo svojih terjatev ob prekinitvi pogodb tudi odvzele predmet finančnega
lizinga. Pri tem je v praksi prihajalo do različnih primerov,186 kjer lizingodajalec
lizingojemalca:
 terja le za zapadle, a neplačane obroke;
 terja za zapadle, a neplačane obroke in še za vse nezapadle obroke, saj (zaseženega)
blaga ni mogel prodati;
 terja za zapadle, a neplačane obroke in za »razliko« med vrednostjo prodanega
(zaseženega) sredstva in vrednostjo preostalih nezapadlih (in neplačanih obrokov);
 nakaže »presežek« - razliko med vrednostjo prodanega blaga in zapadlih ter nezapadlih
(in neplačanih obrokov) itd.
Težava je predvsem popravek prvotno obračunanega DDV, ki so ga morale lizing družbe v
okviru sklenjenih finančnih lizing pogodb obračunati in plačati že ob sklenitvi pogodbe.187
V praksi se je torej poudarilo vprašanje, ali je lizing družba zaradi dejstva, da ji je bil
predmet lizinga zaradi kršitev določb pogodbe vrnjen, upravičena do popravka
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Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za zahtevnejše, str. 23.
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Skladno z drugim odstavkom 6. člena ZDDV-1 se dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu
za določeno obdobje ali o prodaji blaga z odloženim plačilo, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov
lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka (t.i. finančni lizing), šteje za dobavo blaga,
opravljeno za plačilo.
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(zmanjšanja) davčne osnove za namene DDV in posledično do popravka
obračunanega DDV skladno z 39. členom188 ZDDV-1?
V nadaljevanju bom predstavil stališča oziroma ravnanja davčnega organa in Upravnega
sodišča RS na primeru NLB Leasing, katerega primer je obravnavalo v nadaljevanju tudi
Vrhovno sodišče RS kot tudi SEU. Sodba SEU v tej zadevi predstavlja nasploh prvo sodbo
SEU na področju DDV za Slovenijo.189

4.2.5.1 Stališče davčnega organa in Upravnega sodišča RS
Davčni organ je zahtevku za popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV zaradi
prekinitve lizing pogodb nasprotoval, kar je posledično privedlo do pritožbenega postopka
lizing družbe pred davčnim organom in ne nazadnje tudi pred sodišči. Lizing družba se je
tako znašla pred vprašanjem, kako razveljaviti posamezno lizing pogodbo, saj je na eni
strani imela lizingojemalca, ki ni izpolnjeval svojih pogodbenih zahtev, na drugi strani pa je
prevzela negotovost glede popravka (zmanjšanja) DDV, saj je davčni organ temu
diametralno nasprotoval.190 Stališče davčnega organa in Upravnega sodišča RS je bilo,
da po njunem mnenju pogodba ni bila razveljavljena, kar posledično pomeni, da niso
izpolnjeni pogoji za zmanjšanje obračunanega DDV. Po mnenju obeh organov je šlo za
izpolnitev pogodbe z realizacijo zavarovanja, pri čemer je lizing družba nastopala v vlogi
zastavnega upnika in je predmet lizinga drugemu kupcu prodala za račun lizing družbe.

4.2.5.2 Stališče Vrhovnega sodišča RS in SEU
Zadeva je prišla vse do Vrhovnega sodišča RS, kjer je slednje menilo, da je za razlago 39.
člena ZDDV-1 v sklopu upravnega spora med NLB Leasing in Republiko Slovenijo treba
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Slednji določa, da se pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opravljeni dobavi davčna osnova

ustrezno zmanjša.
189
V tej povezavi glej podrobneje sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 476/2012 z dne 07.01.2016,
ECLI:SI:VSRS:2016:X.IPS.476.2012 in sodbo SEU, št. C-209/14 v zadevi NLB Leasing (že navedena
sodba).
190

S tem je po mojem mnenju jasno kršeno načelo nevtralnosti DDV, saj je davčni organ neupravičeno

zadržal denarna sredstva, kar pomeni, da je prišlo do neupravičene bogatitve državnega proračuna.
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vključiti SEU, pri čemer je Vrhovno sodišče RS na SEU posredovalo vprašanje za
predhodno odločanje. Gre za prvo sodbo SEU na področju obdavčitve s slovenskim
DDV in ponuja razrešitev dileme predčasne razveljavitve lizing pogodb in predvsem
postavlja temelj za popravek obračunanega DDV, ki naj bi bil ugodno razrešen za
lizing družbe.
Po mnenju Vrhovnega sodišča RS so pogodbene stranke v pogodbi zaradi razveljavitve
znova postavljene v položaj, v katerem so bile pred njeno sklenitvijo. Sodišče je zatrdilo, da
dejstvo, kdaj, za koliko in komu je bil predmet lizinga prodan naprej zaradi poplačila
terjatev lizingodajalca, ne bi smelo vplivati na upravičenost do zmanjšanja obračunanega
DDV, saj gre pri nadaljnji prodaji zaseženega predmeta za transakcijo, ki je ločena od
prvotnega pogodbenega razmerja.
Vrnitev predmeta lizinga lizingodajalcu pomeni vračilo blaga v smislu ZDDV-1. V pogodbi
o finančnem lizingu je opredeljena možnost lizingodajalca, da ob lizingojemalčevi kršitvi
obveznosti znova razpolaga s predmetom lizinga za namen njegove prodaje, pomeni, da ob
uresničitvi te pogodbene možnosti lizingodajalec razpolaga s predmetom lizinga kot lastnik
tudi v davčnopravnem smislu, kar tudi smiselno ustreza primerom dobave blaga skladno z
določili ZDDV-1. Zato je vrnitev predmeta lizinga nazaj lizingodajalcu treba šteti kot
vračilo blaga za potrebe obračuna DDV.

4.2.5.3 Komentar sodbe Vrhovnega sodišča RS in sodbe SEU
Ob prebiranju sodbe Vrhovnega sodišča RS, ki sledi stališču SEU, bi davčni organ (in
Upravno sodišče RS) na podlagi temeljnega načela DDV, to je načela davčne
nevtralnosti DDV, že veliko prej (tj. v davčnem nadzoru) lahko prišel do enake
odločitve. Iz sodbe SEU namreč izhaja, da načelo nevtralnosti DDV, ki je neločljivo
povezano s sistemom DDV, nasprotuje temu, da obdavčitev ekonomske dejavnosti
davčnega zavezanca povzroči dvojno obdavčenje. Ker je bila pogodba o finančnem
lizingu delno izpolnjena, se za obroke, ki jih je bil lizingojemalec dolžan plačati zaradi
uporabe predmeta lizinga, obračuna DDV. Slednje po pogodbi pomeni plačilo za odkupno
opcijo, zato po mnenju SEU pomeni podlago za popravek davčne osnove in DDV. Znesek,
ki pomeni znesek za realizacijo odkupne opcije, ni predmet obdavčitve z DDV. Z vidika
pravilne uporabe Direktive Sveta 2006/112/ES je SEU menilo, da je treba lizingodajalcu
omogočiti, da popravi obračun DDV na podlagi vračila predmeta lizinga.
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Povsem različna interpretacija DDV zakonodaje davčnega organa kot tudi Upravnega
sodišča RS je posledično povzročila dolgotrajen pravdni postopek, ki ga je v korist
NLB Leasing končalo šele Vrhovno sodišče RS po predhodnem odločanju SEU.
Stališče Vrhovnega sodišča RS na podlagi sodbe SEU je edino skladno z načelom
nevtralnosti DDV in sorazmernosti, na podlagi katere davčno osnovo za namene DDV
tvori dejansko prejeto plačilo. Davčna uprava namreč iz naslova DDV ne more prejeti
zneska, ki je višji od tistega, ki ga je prejel davčni zavezanec. Prav tako pa spremenljivost
pravne narave pogodb o finančnem lizingu ob nastopu določenih okoliščin in
neustrezna davčna interpretacija nedopustno posegata v načelo pravne varnosti.
Vztrajanje davčnega organa na podlagi neutemeljenih stališč, ki kršijo temeljna
načela DDV, pa ne nazadnje povzroča veliko škodo davčnim zavezancem, ki se
znajdejo v teh postopkih, prav tako pa ti postopki povzročajo nesorazmerne stroške v
breme davkoplačevalcev. Davčni postopki, ki se rešujejo na najvišji instanci (šele na
podlagi pritožbenih ugovorov davčnega zavezanca), pri čemer Vrhovno sodišče RS
zavzema povsem nasprotno stališče od davčnega organa in Upravnega Sodišča RS,
nedvomno rušijo zaupanje v pravično in neoblastno (nearbitrarno) delovanje
davčnega organa.

4.3

Načelo enakosti in enakega obravnavanja

Eno izmed temeljnih načel DDV je tudi načelo enakosti in enakega obravnavanja, v zvezi s
katerim je načelo prepovedi diskriminacije na ravni sekundarne zakonodaje EU in v
posebnem davčnem sektorju le njen poseben izraz. Načelo zahteva, da se primerljive
situacije ne smejo obravnavati različno, razen če je razlikovanje objektivno
utemeljeno.191 Navedeno načelo torej zahteva, da so različni gospodarski subjekti, ki
so v primerljivem položaju, zaradi preprečitve izkrivljanja konkurence na notranjem
trgu obravnavani enako.192

191

Na pomen načela enakega obravnavanja je treba biti pozoren v primerih, ko gre za podobne dogodke,
davčni inšpektor pa drugače odloči v primeru enega zavezanca. kot je pred odločitvijo sam ali drugi davčni
inšpektor odločil pri drugih zavezancih. V kolikor se davčni zavezanec znajde v takšnih situacijah, je lahko
prisotno samovoljno ravnanje. Škof Bojan, Pevec Aleksander, n. d., str. 13.
192

Glej sodbo SEU, št. C-480/10 v zadevi Evropska komisija proti Kraljevini Švedski z dne 25.04.2013,

ECLI:EU:C:2013:263, točka 17 in 18 in sodbo SEU, št. C-250/11 v zadevi Lietuvos geležinkeliai AB proti
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Pri tem je prvenstveno naloga samega davčnega organa, da presodi ali/in v kakšnih
pogledih sta dve področji/situaciji med seboj v tolikšni meri enaki, da je treba postopati
skladno z načelom enakosti oziroma enakega obravnavanja – ali obratno v primeru
različnosti. Navedeno še posebej velja v primeru sprejemanja ukrepov s strani
zakonodajalca, kjer mora biti zakonodajalcu omogočeno, posebej pri obravnavanju velike
množice razmerij, da generalizira, pavšalizira in tipizira. Tipizacija pa ne sme iti tako daleč,
da bi bilo z njo brez razloga prizadeto večje število primerov ali naslovnikov zakonske
norme. Zakonska strogost sme načeloma zadevati samo sorazmerno majhno število oseb in
poseg v enakost oziroma različnost ne sme biti zelo intenziven. Načelo enakosti in enakega
obravnavanja torej prepoveduje, da bi neko skupino oseb v primerjavi z drugimi naslovniki
pravne norme brez stvarnega razloga obravnavali drugače.193
Načelo enakosti in enakega obravnavanja prepoveduje samovoljo pri izvajanju
predpisov. To pomeni, da je za enaka stvarna razmerja treba izbrati enako davčno upravno
prakso.194 Prav tako mora davčni organ davčnega zavezanca obravnavati nepristransko. V
skladu z načelom enakosti in enakovrednosti nacionalna pravila o postopkih za izterjavo
terjatev (dajatev) ne smejo biti manj ugodna od tistih, ki urejajo podobne nacionalne
položaje.
Načelo enakosti in enakega obravnavanja torej ne zavezuje samo zakonodajalca,
temveč tudi izvršilno in sodno vejo oblasti. Gre za enakost v uporabi prava, zlasti na
področjih, kjer zakonodajalec dopušča upravnim organom možnost prostega
preudarka ali interpretacijo in uporabo nedoločenih pravnih pojmov. Izvršna oblast in
upravni organi so v vseh takih primerih vezani tudi na spoštovanje načela enakosti in

Vilniaus teritorinė muitinė in Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos z dne
19.07.2012, ECLI:EU:C:2012:496, točka 44. in 45.
193
Šturm Lovro; avtorji Arhar … et. al., str. 176. Ne glede na to, da Šturm navedeno načelo razlaga v smislu
ustavnega načela, lahko po mojem mnenju slednje smiselno tolmačimo tudi v smeri razlage načel na področju
izvajanja DDV.
194
Glej odločbo Ustavnega sodišča, št. Up-320/11-11 z dne 21.3.2013, ECLI:SI:USRS:2013:Up.320.11. V
tem smislu glej točko 7, v kateri je Ustavno sodišče RS zapisalo, da je ena izmed zahtev, ki izhaja iz 22. člena
Ustave in ki veže tudi upravne organe, ko gre za odstop od ustaljene prakse, je, da upravni organ strank ne
sme obravnavati tako, da bi v posamezni zadevi samovoljno odločil drugače, kot sicer redno odloča v
vsebinsko podobnih primerih. Ustava torej ne prepoveduje kakršnegakoli odstopa od ustaljene upravne
prakse, temveč le samovoljni odstop. Gre za zahtevo, da upravni organ, če odloči, da bo od uveljavljene
upravne prakse odstopil, razloge za to posebej obrazloži.
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enakega obravnavanja, kar pomeni, da je za enaka stvarna razmerja treba izbrati enako
upravno prakso.195
Vidik načela enakosti in enakovrednosti v povezavi s pravom Evropske unije v zadnjem
času dobiva nekatere nove vidike. Ti so vse pogosteje del slovenske davčne prakse, tako v
postopku sprejemanja zakonodaje, kot na izvršilni ravni in pri delu sodne veje oblasti. Ne
gre sicer za kakšno novo obveznost, ki nam bi jo nalagala Evropska unija, temveč o
nekaterih novih vidikih pri interpretaciji načela enakosti in enakega obravnavanja. Čeprav
se neupoštevanje načela davčne nevtralnosti lahko predvidi le med konkurenčnimi
gospodarskimi udeleženci, pa se načelo kršitve načela enakosti in enakega obravnavanja
lahko na davčnem področju izkaže prek drugih vrst diskriminacije, ki vpliva na
gospodarske udeležence, ki niso nujno konkurenti, ampak so v drugih pogledih
primerljivi.196
Države članice so pri prenosu določb Direktive Sveta 2006/112/ES morale upoštevati
načelo enakosti in enakega obravnavanja, tako kot druga splošna načela prava Unije, ki jih
zavezujejo, če delujejo na področju uporabe prava Unije. Tudi pri uporabi prava velja, da
temeljno načelo enakosti in enakega obravnavanja ni prizadeto, če je podan stvaren razlog
za neenako oz. za enako obravnavanje.
Spoštovanje načela enakosti in enakega obravnavanja pri izdajanju posamičnih aktov
v postopkih pred sodnimi in upravnimi organi, to je v postopku uporabe in
izvrševanja zakonov in drugih splošnih predpisov, pomeni, da je vse veljavne pravne
predpise treba uporabljati do vseh davčnih zavezancev na enak način.

195

Šturm Lovro; avtorji Arhar … et. al., str. 177. Slednji še dodaja, da je odstop od prakse davčnega organa

dopusten, če je bila dotedanja praksa pravno nedopustna.
196

Sodba SEU, št. C-309/06, točka 49.
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Šturm in Arhar sicer svojo razlago ravnanja upravnih organov presojata z vidika ustavne
dopustnosti, vendar lahko slednje uporabimo tudi pri preizkusu skladnosti posamičnega
akta z načelom enakega obravnavanja, ki ga je izdal upravni organ, pri čemer je načelo
enakega obravnavanja kršeno, če:197
 če gre za samovoljno obravnavanje, torej tedaj, kadar ni neko bodisi enako ali različno
obravnavanje niti potrebno niti upravičeno in se ponuja sklep, da temelji na presoji, ki ni
stvarno upravičena;198
 ima posamični akt temelj, ki je v neskladju z načelom enakosti;
 upravni organ zakonu zmotno pripisuje vsebino, ki je v neskladju z načelom enakosti; in
 gre za uporabo zakona, ki si je ni mogoče zamisliti, kar lahko pomeni indic za
samovoljo.
Upravnim organom ni dovoljeno samovoljno oblastno delovanje. To ne pomeni, da je vsak
pravno nepravilen posamičen akt ali napačna interpretacija v nasprotju z načelom enakega
obravnavanja in zato kršitev tega načela. Šturm in Arhar navajata, da se kot samovoljo
označuje ne samo tiste pravno nepravilne posamične akte, do katerih je prišlo namenoma,
ampak velja za samovoljo tudi ponovljeno neupoštevanje zakona v posameznem postopku
ali pri izdaji odločbe, pa tudi opustitev, da bi upravni organ ugotovil potrebno dejansko
stanje in zbral stvarne podatke (navezava načela enakega obravnavanja na načelo
materialne resnice).
Načelo enakosti in enakega obravnavanja na področju DDV prepoveduje samovoljo
davčnega organa pri izvajanju in interpretaciji določil ZDDV-1. Če se v postopku
davčnega nadzora DDV izda odločba, ki se opira na subjektivne razloge uradne osebe
(davčnega inšpektorja), ki je vodila postopek, je takšna odločba subjektivno
samovoljna. Slednje ni podano samo takrat, kadar davčni organ namenoma ravna
samovoljno, ampak tudi takrat, kadar ravna lahkomiselno, npr. tako, da se vede do zakona
popolnoma ravnodušno. Vsakega posamičnega akta, ki je pravno nepravilen, ni mogoče
označiti kot kršitev načela enakosti. Opredelitev samovoljnega ravnanja je podana le pri
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Šturm Lovro; avtorji Arhar … et. al., str. 178 in naslednje.
Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča IV, 121, U-I-92/94, Ur. 1. 8/96, ECLI:SI:USRS:1995:U.I.92.94,

točka 10, kjeri Ustavno sodišče RS navaja, da načelo enakosti ne preprečuje, da bi zakonodajalec različno
urejal pravna razmerja, ga pa zavezuje, da mora enaka razmerja urejati enako ter različna različno. Za kršitev
načela enakosti gre tedaj, kadar lahko zakonodajalčevo razlikovanje označimo kot samovoljno, torej takšno,
za katero ni stvarnega upravičenja.
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kvalificirani pravni nepravilnosti ali pri prekoračitvi prostega preudarka, kadar je davčni
organ pooblaščen za tako odločanje. Samovolja je podana tudi pri kršitvi splošnega načela
vestnosti in poštenja, vendar sprememba ustaljene prakse upravnega organa, če so za to
podani stvarni razlogi, ne nasprotuje načelu enakosti, pač pa je samovolja podana, če gre za
odstop od standardnega upravnopravnega odločanja brez obrazložitve.199
V nadaljevanju podajam še dva primera, kjer je Ustavno sodišče RS podalo obrazložitev
načela enakosti, ki sicer izhaja iz 14. člena Ustave RS, pa vendarle smiselno pomembno
tudi za področje izvajanja sistema DDV v smeri preprečitve samovoljnega postopanja
davčnega organa in sodišč.
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. Up-66/95 z dne 22. 11. 1995200
»6. Enakost pred zakonom iz 2. odst. 14. člena pomeni nearbitrarno uporabo predpisa v
odnosu do vsakega posameznika, kar v postopku pred sodišči pomeni, da so sodišča, ki
uporabljajo zakon v konkretnih primerih, dolžna enaka stanja obravnavati enako in
torej dosledno uporabljati zakon, brez upoštevanja posebnih okoliščin, ki v pravnem
pravilu niso navedene kot odločilne. Ob povsem enakem stanju ne sme priti do različne
odločitve.«
Načelo enakosti pred zakonom tako ne zavezuje le zakonodajno vejo oblasti, temveč tudi
izvršilno in sodno vejo, pri čemer je načelo kršeno takrat, kadar organ oblasti zakonu
zmotno pripisuje vsebino (napačno interpretira določeno zakonsko normo), ki je v
neskladju z načelom enakosti. Navedena odločba iz leta 1995 tako nalaga dolžnost organu,
da mora enaka dejanska stanja obravnavati enako, različna pa različno, brez upoštevanja
okoliščin, ki v pravnem pravilu niso navedene kot pomembne in odločilne.
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-393/96 z dne 6. 3. 1997201
»3. Načelo enakosti pred zakonom pomeni predvsem zahtevo po nearbirarnosti uporaba
prava do pravnih subjektov, zavezuje pa tudi zakonodajalca k zagotavljanju enakosti
subjektov pri zakonodajnem normiranju. US je že večkrat pojasnilo, da načela enakosti
ni mogoče pojmovati kot enostavno splošno enakost vseh, pač pa enakopravno
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Več o tem Šturm Lovro; avtorji Arhar … et. al., str. 178 in 179.
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Odločba Ustavnega sodišča IV, št. Up-66/95 z dne 22.11.1995, ECLI:SI:USRS:1995:Up.66.95.
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Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-393/96 z dne 6. 3. 1997, ECLI:SI:USRS:1997:U.I.393.96.
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obravnavanje enakih dejanskih stanj. Različnost dejanskih stanj ustreza normativna
različnost. Za kršitev načela enakosti gre, kadar zakonodajalčeva razlikovanje označimo
kot samovoljno, torej takšno, za katero ni stvarnega razloga.«
V navedeni odločbi Ustavnega sodišča RS je slednje podalo zahtevo po nearbitrarnosti
(nesamovoljni) uporabi prava do pravnih subjektov, s čimer se uresničuje načelo enakosti
in enakega obravnavanja. V kolikor gre za odločitev organa oblasti, ki nima podlage v
materialnem smislu, gre za očitno kršitev načela enakosti in samovoljno odločanje.

4.3.1 Kršitve načela enakosti in enakega obravnavanja pri določitvi davčne osnove
Na tem mestu naj omenim določbo sedmega odstavka 36. člena ZDDV-1, za katero menim,
da njegova implementacija nima podlage v Direktivi Sveta 2006/112/ES, prav tako pa
nasprotuje tudi načelu enakosti in enakega obravnavanja. Omenjena določba ZDDV-1
glede davčne osnove za namene DDV določa, da je pri dobavi blaga oziroma storitev, ki jo
opravi davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, davčna osnova predstavlja vse, kar
predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo prejemnik blaga oziroma storitev moral izvršiti
dobavitelju«.
Če se omejim samo na opravljanje storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki v Sloveniji
nima sedeža (torej ga lahko ima v drugi državi članici ali v tretji državi), in se slovenski
davčni zavezanec šteje za plačnika DDV,202 hkrati pa izvajalec storitev obračuna DDV
skladno z določili njegove (nacionalne) zakonodaje, se postavi vprašanje glede oblikovanja
davčne osnove za namene DDV. V primeru, da je izvajalec storitev davčni zavezanec s
sedežem v drugi državi članici Unije, oblikovanje davčne osnove ne predstavlja težav (ker
je sistem DDV harmoniziran na ravni Unije, se nekorektno obračunan DDV s strani
izvajalca storitev ne vključi v davčno osnovo za namene DDV v Sloveniji).
V kolikor davčni zavezanec iz tretje države obračuna DDV (ali DDV podoben davek)
skladno z njegovo nacionalno zakonodajo, s to državo pa Slovenija nima zagotovljene
vzajemnosti pri vračilu DDV, pride do dvojne obdavčitve (slovenski davčni zavezanec
mora izvajalcu transakcij plačati tudi tuj DDV, ki pa je tudi v Sloveniji vključen v davčno
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Glej 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1.
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osnovo za namene obračuna DDV (dikcija »davčna osnova za namene DDV predstavlja
vse, kar predstavlja plačilo«). Na podlagi navedene (nekorektne) določbe ZDDV-1 se iz
davčne osnove za namene DDV ne more izključiti DDV, ki je bil obračunan s strani
davčnega zavezanca iz tretje države skladno z nacionalno zakonodajo te tretje države.
Takšna določba si je nasprotujoča z določilom petega odstavka 36. člena ZDDV-1
(davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo, razen DDV), s čimer se krši tudi
načelo davčne nevtralnosti in enakega obravnavanja. Glej tudi obrazložitev, ki jo
podajam v točki 5.3 magistrske naloge, kjer podajam obrazložitev nekorektnega
pojasnila davčnega organa.

4.4

Načelo varstva legitimnega pričakovanja

Na podlagi sodne prakse SEU je načelo legitimnega pričakovanja del pravnega reda Unije,
zato ga morajo institucije EU in države članice – oziroma vsak nacionalni (davčni) organ,
ki je pristojen za uporabo evropskega prava – pri izvajanju pravil Unije, spoštovati.
Načelo varstva legitimnega pričakovanja je del splošnega načela pravne varnosti, ki
vključuje temeljno in osnovno načelo pravne države, tj., da morajo imeti posamezniki oz.
gospodarski subjekti možnost, da načrtujejo svoja dejanja varno v vedenju, da imajo le-te
pravne posledice. V Sloveniji se upoštevanje načela varstva legitimnega pričakovanja kaže
med drugim tudi v tem, da morajo biti vsi zakonski in podzakonski predpisi objavljeni v
Uradnem listu RS.203
Načelo varstva legitimnega pričakovanja prav tako določa, da morajo biti zakonske
obveznosti in pravice s področja DDV davčnim zavezancem znane, določene vnaprej
in ne smejo imeti retroaktivnega učinka. V povezavi z retroaktivnim učinkom in
upoštevanjem načela varstva legitimnih pričakovanj je SEU že podalo razlago.
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Rok oziroma čas od objave do veljave predpisa, imenujemo »vacatio legis«, ki je pogoj za legitimnost

predpisov. V tem času imajo davčni zavezanci možnost seznaniti se z vsebino predpisa oziroma akta, pristojni
državni organi pa jim morajo to možnost zagotoviti.
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ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-107/10 - Enel Maritsa Iztok 3204
Davčni zavezanec je v davčnem obračunu za namene DDV izkazoval presežek, katerega
vračilo je zahteval s strani davčnega organa, pri čemer je bilo v nacionalnem (bolgarskem)
predpisu določeno, da v kolikor presežek ni vrnjen v zakonsko predpisanem roku,
pripadajo davčnemu zavezancu zamudne obresti. Vendar pa je davčni organ, preden je
davčnemu zavezancu vrnil presežek DDV, pričel z davčnim inšpekcijskim nadzorom
upravičenosti vračila, postopek pa je trajal kar nekaj časa. Med postopkom se je spremenil
predpis, ki je podaljšal rok za vračilo izkazanega presežka DDV v davčnem obračunu. Po
zaključenem davčnem inšpekcijskem nadzoru je bil davčnemu zavezancu povrnjen le
izkazan presežek (glavnica) brez obračunanih zamudnih obresti.
SEU je v sodbi povzelo,205 da v povezavi z načelom varstva legitimnih pričakovanj
nasprotuje retroaktivni spremembi nacionalnega predpisa, ki posega v pridobljene
pravice davčnih zavezancev in odločilo, da davčnemu zavezancu v takšnem primeru
pripadajo tudi zamudne obresti.206
Čeprav je z načelom varstva legitimnih pričakovanj mogoče omejiti pravico davčnega
organa, da z retroaktivnim učinkom odpravi nezakoniti akt, če se je naslovnik akta lahko
zanesel na njegovo navidezno zakonitost, tega pogoja ni mogoče šteti za izpolnjenega, če
obstajajo objektivne okoliščine, na podlagi katerih bi se zainteresirana oseba morala
zavedati zadevne napake, ali, povedano drugače, elementi, ki sprožajo dvom o zakonitosti
akta. Zainteresirana oseba se tako ne more zanesti na navidezno zakonitost odpravljenega
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Sodba SEU, št. C-107/10 v zadevi Enel Maritsa Iztok 3 AD proti Direktor «Obzhalvane i upravlenie na

izpalnenieto» NAP z dne 12.05.2011, ECLI:EU:C:2011:298.
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Prav tam, točka 35.
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Petkova Veselina, The Right to Default Interests on Late VAT Refunds, Delchev & Partners, Bulgaria,

URL:
http://delchev-lawfirm.com/wp-content/uploads/2012/10/European-Legal-Review-vol-II-2012-TheRight-to-Default-Interest-on-Late-VAT-Refunds-Case-C-107-10-Enel-Maritsa-Iztok-3.pdf
(obiskano
28.05.2016). Petkova poudarja, da čeprav zgleda, da sodba SEU v zadevi Enel Maritsa Iztok 3 nima
posebnega vpliva na zakonodajne spremembe oz. spremembe v upravni in sodni praksi, pa dokazuje, da
bolgarska sodišča razlagajo in uporabljajo pravo Unije s področja DDV pravilno in v skladu s temeljnimi
načeli sistema DDV. Naj dodam, da navedena sodba SEU prav tako ni povzročila kakršnih koli odzivov s
strani slovenskih davčnih zavezancev, zato sem mnenja, da slednja potrjuje korektnost postopanja
slovenskega davčnega organa v podobnih situacijah vračila DDV.
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akta, zlasti, če ta akt nima pravne podlage ali če so bila ob njegovem sprejetju kršena
veljavna pravna pravila.
Namen sodne prakse glede retroaktivne odprave nezakonitih aktov, s katerimi so podeljene
pravice, je ravno uskladitev dveh načel, in sicer načela varstva legitimnih pričakovanj in
načela zakonitosti. Kadar skrbna uradna oseba ni mogla spregledati nezakonitosti, ni
mogoče šteti, da je pričakovanje legitimno, tako da se načelo zakonitosti uporablja v celoti.
Iz tega izhaja, da se uradne osebe kljub obveznosti državne uprave, da stori vse, da bi
zagotovila zakonitost svojih odločb, ne morejo sklicevati na legitimna pričakovanja, da bi
očitno nezakoniti akti ostali v veljavi. Poleg tega se uradna oseba glede na objektivne
okoliščine, zaradi katerih bi se morala zavedati napake uprave, ne more sklicevati zgolj na
dejstvo, da je sama uprava večkrat spregledala napako, ki jo je storila, ne glede na to, kako
obžalovanja vredno je to dejstvo, da bi izkazal, da je imel legitimna pričakovanja.
Glede razumevanja načela varstva legitimnih pričakovanj v povezavi s pojasnili (navodili)
davčnega organa na področju izvajanja predpisov s področja DDV je potrebno opozoriti na
določilo drugega odstavka 120. člena Ustave RS, ki določa, da upravni organ (tj. tudi
davčni organ) opravlja svoje delo samostojno na podlagi ustave in zakonov. Kakšen je
pogled SEU glede uporabe izdanih pojasnil upravnih organov v praksi, pa je zanimiva
vsebina naslednje sodbe SEU.

ZADEVA: sodba SEU v združenih zadevah od C-181/04 do C-183/04 - Elmeka207
Grški davčni organ na osnovi vprašanja davčnega zavezanca potrdi, da je določena storitev
prevoza oproščena plačila DDV skladno z vsebino opisanega dogodka, kar pa naj bi bilo
takrat v nasprotju z nacionalnim predpisom (prav tako v nasprotju z evropsko direktivo s
področja DDV). Nekaj let kasneje po izdanem pojasnilu opravi davčni organ inšpekcijski
nadzor pri davčnem zavezancu in (kljub izdanemu pojasnilu) od storitev prevoza obračuna
DDV, globo in zamudne obresti.208
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Sodba SEU, št. C-181/04 do C-183/04 v združenih zadevah Elmeka NE proti Ypourgos Oikonomikon z
dne 14.09.2006, ECLI:EU:C:2006:563.
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Špes Damijan, DDVpoznavalec.si – komentar ZDDV-1 s praktičnimi primeri od 01.01.2010 naprej,

Davčna hiša Bilans, d.o.o., Maribor, 2011, str. 22.
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SEU je navedlo (del sodbe), da morajo nacionalne davčne oblasti v okviru skupnega
sistema

DDV

spoštovati

načelo

varstva

legitimnega

pričakovanja.

Grško

predložitveno sodišče mora tako presoditi, ali lahko davčni zavezanec v okoliščinah,
kot so v postopku v glavni stvari, razumno sklepa, da je sporno odločitev o oprostitvi
plačila DDV sprejel pristojni organ.209 Zanimivo je tudi stališče generalnega
pravobranilca,210 ki v sklepnih predlogih dodaja, da je v vrsti sodb SEU,211 ki se nanašajo
na napake s strani nacionalnih organov pri uporabi prava Unije, SEU že odločilo, da praksa
posamezne države članice, ki ne ustreza enotnim pravilom Unije, ne sme nikoli povzročiti
legitimnega pričakovanja s strani davčnega zavezanca, ki zaradi takšne prakse uživa
določene ugodnosti. V takšnih primerih se po mojem mnenju odpira tudi vprašanje, ali
davčni zavezanec ravna v »dobri veri« in ali bi moral biti preudaren gospodarski subjekt
načeloma sposoben ugotoviti, ali je praksa organa v nasprotju z nacionalnimi pravili oz.
pravili Unije. V zapletenih davčnih primerih je seveda nemogoče pričakovati od davčnega
zavezanca, da bo spoznal morebitno napačno interpretacijo davčnega organa, zato je
primarno sklicevanje na načelo legitimnega pričakovanja zelo koristno pri uveljavljanju
pravic davčnih zavezancev. V sodbi SEU je prav tako med drugim zapisano, da je Grčija
tako v pisnih stališčih kot na obravnavi na sodišču pojasnila, da obstaja izrecna določba
notranjega prava, ki določa pristojni nacionalni organ za posredovanje odgovorov na
vprašanja državljanov o pravnih težavah v zvezi z davki. Ob upoštevanju slednjega,
predvsem pa 13. člena ZDavP-2, bi morali tudi v Sloveniji v praksi ugotavljati
odgovornost davčnega organa, v kolikor z nekorektnim davčnim pojasnilom spravi v
zmotno ravnanje davčnega zavezanca, kateremu davčni organ naknadno – v
nasprotju z vsebino izdanega pojasnila – dodatno odmeri davčne obveznosti iz naslova
DDV. V najslabšem primeru se davčnemu zavezancu naj ne bi odmerile zakonske
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Glej 36. točko navedene sodbe SEU ter odgovor na tretje vprašanje za predhodno odločanje v združenih
zadevah C-181/04 do 183/04 (Elmeka).
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Mnenje generalnega pravobranilca Stix-Hackl z dne 1. decembra 2005 v združenih zadevah C-181/04 do

183/04 (Elmeka), ECLI:EU:C:2005:730, točka 39.
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Glej sodbo SEU, št. C-31/91 do C-41/91 v združenih zadevah SpA Alois Lageder in drugi proti
Amministrazione delle finanze dello Stato, ECLI:EU:C:1993:132, točka 34 in 35, kjer je SEU navedlo, da
praksa držav članic, ki ni v skladu s pravili Unije, ne sme povzročiti legitimnega pričakovanja s strani
davčnega zavezanca, prav tako pa se davčni zavezanec ne more sklicevati na načelo varstva zaupanja v pravo
proti dvoumnim določbam prava Unije, niti ne more ravnanje nacionalnega organa, ki je odgovorno za
uporaba prava Unije in ki deluje v nasprotju z zakonom, dati pravico do legitimnega pričakovanja s strani
davčnega zavezanca.
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zamudne obresti in izrekla globa za nastalo napako.212 Seveda pa je odgovornost
davčnega organa po mojem mnenju izključena, v kolikor davčni zavezanec postavi
davčnemu organu nekorektno (nepopolno) vprašanje, na katerega davčni organ posledično
nepopolno (skladno s vprašanjem davčnega zavezanca) poda pojasnilo.

4.5

Načelo sorazmernosti

Načelo sorazmernosti morajo spoštovati države članice pri sprejemanju ukrepov ter
urejanju posameznih vprašanj, ki jih (med drugim) Direktiva Sveta 2006/112/ES in ostale
direktive s področja DDV prepuščajo državam članicam213 – t.i. diskrecijska pravica držav
članic. Spoštovanja načela sorazmernosti DDV se mora prav tako držati davčni organ v
postopkih davčnega nadzora na področju DDV. Tako lahko davčni organ v postopku
davčnega nadzora zoper davčnega zavezanca uporabi tisti ukrep, s katerim doseže namen,
ki ga določa sam zakon (milejši ukrep – opomin, na mesto globe).214
SEU je glede načela sorazmernosti presodilo, da morajo imeti države članice v skladu z
njim možnost zateči se k ukrepom, ki ob tem, da omogočajo učinkovito doseči cilj, ki ga
zasleduje nacionalno pravo, čim manj škodujejo ciljem in načelom, ki jih določa zadevna
zakonodaja Unije.215 Prav tako je poudarilo, da na področju DDV dobavitelji oziroma
izvajalci transakcij delujejo v vlogi pobiralcev davka216 za državo in v interesu državne
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Špes Damijan, DDVpoznavalec.si 2013, str. 31.
Špes Damijan, Dobro da vem: DDV za vsakdanjo rabo, Davčna hiša Bilans, d.o.o., Maribor 2015, str. 45

(v nadaljevanju citirano kot: Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za vsakdanjo, str. …).
214
Slednje neposredno izhaja tudi iz tretjega odstavka 7. člena ZUP.
215

Glej sodbo SEU, št. C-271/06 v zadevi Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG proti Finanzamt Malchin z

dne 21.02.2008, ECLI:EU:C:2008:105, točka 19 in 20. Med drugim je SEU zapisalo, da čeprav je zakonito,
da skušajo ukrepi, ki jih sprejemajo države članice, kar se da učinkovito varovati pravice državne blagajne, ne
smejo presegati tega, kar je nujno potrebno za uresničitev namena, ki ga država članica s sprejetjem ukrepa
zasleduje.
216

Kot navaja generalni pravobranilec v sklepnih predlogih sodbe SEU C-271/06, ECLI:EU:C:2007:638,
točka 44, da »dobavitelji očitno ne da bi sami imeli naravno korist od plačila DDV ali interes zanj in ne da bi
se od njih pričakovalo, da nosijo breme davka z ekonomskega vidika, davčni zavezanci torej delujejo kot
pobiralci davka za državo in v interesu javne blagajne«.
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blagajne, saj so slednji zavezani plačati DDV (izjema je sistem obrnjene davčne
obveznosti), čeprav ga kot davek na porabo v končni fazi nosi končni potrošnik.217
Načelo sorazmernosti pride do izraza predvsem pri ukrepih s ciljem preprečevanja
davčne utaje, kjer se upravičuje strožje zahteve v zvezi z obveznostmi dobaviteljev oz.
izvajalcev transakcij. Vendar mora biti porazdelitev tveganja med davčnimi zavezanci in
davčno upravo v primeru goljufije na področju DDV, ki jo je storila tretja oseba, združljiva
z načelom sorazmernosti. Za takšen primer ne bi šlo, če bi vso odgovornost za plačilo DDV
nosil dobavitelj oziroma izvajalec transakcij, ne glede na to, ali je bil vpleten v goljufijo, ki
jo je storil kupec, ali ne. Kot opozarja generalni pravobranilec v točki 45 sklepnih
predlogov sodbe SEU v zadevi C-271/06, bi bilo popolnoma nesorazmerno (torej v
nasprotju z načelom sorazmernosti), da bi bil davčni zavezanec odgovoren za primanjkljaj
v davčnih prihodkih, ki so ga povzročila goljufiva ravnanja tretjih oseb, na katere ne more
vplivati.
Špes218 poudarja, da se kršitve načela sorazmernosti v slovenski davčni praksi kažejo
predvsem v/pri:
 nesorazmernih zahtevah davčnega organa glede predlaganja dokazil s strani davčnih
zavezancev za pridobitev identifikacijske številke za namene DDV;
 zahtevkih za predložitev instrumenta zavarovanja izpolnitve obveznosti iz naslova DDV.

4.5.1 Načelo sorazmernosti pri pridobivanju identifikacijske številke za namene
DDV
Skladno z določili ZDDV-1 predstavlja pridobitev identifikacijske številke za namene DDV
za davčnega zavezanca eno izmed njegovih temeljih obveznosti, prav tako pa tudi eno
izmed njegovih temeljnih pravic, predvsem kar zadeva uresničevanja načela nevtralnosti
DDV v povezavi s pravico do odbitka DDV.219

217

Prav tam, točka 21.
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Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za vsakdanjo, str. 46.

219

Prav tam, str. 99.
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Davčni organ mora220 s posamično identifikacijsko številko za namene DDV identificirati
vse osebe, ki so dolžne predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene
DDV ali prostovoljno vstopajo v sistem DDV,221 pri čemer le-te opravljajo ali bodo
opravljale transakcije, ki so opredeljene v prvem odstavku 79. člena ZDDV-1.
Minister za finance RS je, kot to določa šesti odstavek 78. člena ZDDV-1, predpisal
določene pogoje pri predlaganju zahtevkov za izdajo identifikacijske številke za namene
DDV. Tako med drugim prvi odstavek 129. člena PZDDV222 določa, da mora pravna ali
fizična oseba za pridobitev identifikacijske številke za namene DDV davčnemu organu
predložiti dokazilo, da namerava opravljati dejavnost. Iz vsebine prvega odstavka 129.
člena PZDDV je razvidno, da se dokazovanje in predlaganje dokazil nanaša predvsem na
davčne zavezance, ki bi naj pričeli z opravljanjem določene dejavnosti (dikcija »da
namerava opravljati dejavnost«) in ne na davčne zavezance, ki že nekaj časa delujejo kot
mali davčni zavezanci.223 Davčni organ v mnogih primerih upravičenost zahtevka pogojuje
s predlaganjem najrazličnejših dokazil, ki jih davčni zavezanci ne posedujejo oz. ne morejo
posedovati, kar kaže na to, da gre za nesorazmerno poseganje (v nasprotju z načelom
sorazmernosti DDV) v eno izmed temeljnih pravic davčnega zavezanca (tj. pridobitev
identifikacijske številke za namene DDV).
Špes224 poudarja, da davčna praksa davčnega organa nedvoumno in jasno izkazuje, da
davčni organ v mnogih primerih ne ravna niti skladno z vsebino prvega odstavka 129. člena
PZDDV, pri čemer je še potrebno dodatno opozoriti, da presojanje davčnega organa, ali
nekdo izpolnjuje pogoje, da sploh lahko opravlja dejavnost, ni skladno z Direktivo Sveta
2006/112/ES niti sodno prakso SEU, kot je predstavljena v nadaljevanju.

220

Prvi odstavek 79. člena ZDDV-1.

221

Tretji odstavek 94. člena ZDDV-1.
129. člen PZDDV v prvem odstavku določa, da se lahko pravna ali fizična oseba identificira za namene

222

DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr.: pripravljalna
dela, prva nabava blaga, nakup opreme itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu
organu predloži: pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti
ipd.
223

Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za zahtevnejše, str. 40.

224

Prav tam, str. 41.
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ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-527/11 – Ablessio225
Ablessio, latvijska družba, je pri latvijskem davčnem organu podala vlogo za vpis v register
davčnih zavezancev za DDV. Z odločbo z dne 15. novembra 2007 je davčni organ vpis
zavrnil z utemeljitvijo, da ta družba ni imela potrebnih materialnih, tehničnih in finančnih
sredstev za opravljanje prijavljene ekonomske dejavnosti, in sicer opravljanja gradbenih
storitev. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da se je davčni organ pri sprejetju teh
zavrnilnih odločb oprl na ugotovitve, da družba Ablessio ni imela opredmetenih sredstev in
glede teh stalnih sredstev tudi ni sklenila pogodbe o najemu. Prav tako je bila sklenjena
pogodba o najemu poslovnega prostora, ki ne omogoča nastanitve, v velikosti zgolj 4 m2.
Nazadnje, ta družba ni bila vpisana v register gradbenih podjetij in dejansko od svoje
ustanovitve ni opravljala nobene gospodarske dejavnosti, edini zaposleni v družbi pa je bil
njen predsednik uprave, za katerega niso knjiženi nobeni prihodki.
SEU je v svoji razlagi navedlo,226 da je Direktivo Sveta 2006/112/ES treba razlagati tako,
da nasprotujejo temu, da davčna uprava države članice zavrne dodelitev
identifikacijske številke za DDV družbi zgolj zato, ker meni, da nima materialnih,
tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje prijavljene ekonomske dejavnosti, in
ker je imetnik deležev te družbe prej že večkrat dobil tako številko za druge družbe, ki niso
nikoli dejansko opravljale ekonomske dejavnosti in katerih deleži so bili kmalu po
pridobitvi te številke preneseni na drugo osebo, ne da bi zadevna davčna uprava na
podlagi objektivnih elementov dokazala, da obstajajo resni pokazatelji, na podlagi
katerih je mogoče posumiti, da bo identifikacijska številka za DDV zlorabljena.227
SEU je tako v predložitvenemu sodišču naložilo, da mora presoditi, ali je davčna uprava
navedla resne pokazatelje tega, da v zadevi iz postopka v glavni stvari obstaja tveganje
utaje.

225

Sodba SEU, št. C-527/11 v zadevi Valsts ieņēmumu dienests proti Ablessio SIA z dne 14.03.2013,

ECLI:EU:C:2013:168.
226
Prav tam, točka 16.
227

Kot sem že navedel, v primeru goljufij se zahteva strožje dokazovanje objektivnih okoliščin, ki bi naj
kazale na nezakonito oziroma goljufivo ravnanje davčnega zavezanca. Tako mora biti porazdelitev tveganja
med davčnim zavezancem in davčnim organom v primeru goljufije, ki jo je storila tretja oseba, združljiva z
načelom sorazmernosti (glej tudi sodbo SEU v zadevi C-271/06, točka 22 in C-409/04, točka 58).
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Bistven cilj identifikacije za namene DDV davčnih zavezancev je zagotovitev pravilnega
delovanja sistema DDV. Identifikacijska številka za namene DDV dokazuje davčni status
davčnega zavezanca za namene DDV in poenostavlja nadzor zaradi pravilnega pobiranja
davkov.228 Iz ustaljene sodne prakse SEU je mogoče razbrati, da imajo države članice tudi
legitimen interes za ustrezno ukrepanje, da bi zavarovale svoje finančne interese in je boj
proti goljufijam, davčnim utajam in zlorabam cilj, ki ga Direktiva Sveta 2006/2006/112
priznava in spodbuja. Države članice lahko v skladu z določili Direktive Sveta
2006/112/ES legitimno določijo primerne ukrepe za preprečitev zlorabe identifikacijskih
številk, zlasti s strani podjetij, katerih dejavnost in posledično status davčnega zavezanca bi
bila povsem fiktivna.229
V zvezi s tem je SEU odločilo,230 da države članice lahko zavrnejo zahtevek za pridobitev
identifikacijske številke za namene DDV, vendar pa mora takšna zavrnitev temeljiti na
trdnih dokazih, da se bo dodeljena identifikacijska številka uporabljala za goljufive
namene. Kot navaja Marcinčin,231 morajo sprejeti ukrepi in obveznosti temeljiti na enaki
obravnavi domačih in tujih transakcij znotraj Unije.
Čeprav je dopustno, da država članica v določenih primerih ni dolžna dodeliti
identifikacijske številke za namene DDV, te možnosti ni mogoče izvajati brez upravičenega
(objektivno dokazanega) razloga.232 Strinjam se z mnenjem Špesa,233 ki navaja, da davčni
zavezanec, ki ravna v smislu opravljanja ekonomske dejavnosti že od svoje ustanovitve in
takoj po vpisu v ustrezni register predloži zahtevek za pridobitev identifikacijske številke za
namene DDV, lahko po pridobitvi le-te uveljavi tudi vse svoje pravice (tudi pravico do
odbitka DDV). Slednje velja tudi za transakcije, ki se nanašajo na ustanovitev davčnega

228

Sodba SEU, št. C-527/11 v zadevi Valsts ieņēmumu dienests proti Ablessio SIA z dne 14.03.2013,

ECLI:EU:C:2013:168, točke 18, 19 in 20.
229
Prav tam, točki 28 in 30.
230

Prav tam, točka 27.
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Marcinčin Miroslav, The Court of Justice of the European Union (CJEU) – Judgement C-527/11 Valsts
ienemumu dienests v Ablessio SIA – refusal of registration for VAT purposes, str. 3, URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_news_04_13_EN/$FILE/Ernst%20&%20Young%20Tax%
20news%2004_13_EN.pdf (obiskano 05.06.2016).
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Dvořáková Ivana, Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH, CFO-Best Practice,
Deloitte, 08.05.2013, URL: http://www.cfo.sk/articles/rozhodnutia-sudneho-dvora-europskej-unie-v-oblastidph (obiskano 05.06.2016).
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Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za zahtevnejše, str. 41.
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zavezanca (torej – pred njegovim vpisom v sodni register). Vsebino navedene sodbe SEU
in s sklicevanjem na načelo sorazmernosti DDV lahko v tej smeri torej upoštevajo davčni
zavezanci, pri katerih davčni organ z različnimi postopki in akti zavlačuje z izdajo
identifikacijske številke za namene DDV ali zahtevo celo zavrne, brez da bi objektivno
dokazal, da obstajajo indici (objektivne okoliščine) o zlorabi identifikacijske številke za
namene DDV.

4.5.2 Načelo sorazmernosti pri predložitvi instrumenta zavarovanja izpolnitve DDV
Davčni organ v različnih primerih postopkov pridobivanja identifikacijske številke za
namene DDV večkrat, brez ustreznih obrazložitev, zahteva predlaganje različnih listin (npr.
zagotavljanje virov financiranja za izvedbo načrtovanih projektov, vključno s sklenjenimi
posojilnimi pogodbami, predpogodbe o nakupu – prodaji itd.), pri čemer davčni zavezanci
ne morejo predložiti teh listin. Posledično tudi večkrat zahteva predložitev instrumenta
zavarovanja izpolnitve DDV.
Zahteva po predložitvi instrumenta zavarovanja izpolnitve DDV pri ugotavljanju
upravičenosti dodelitve identifikacijske številke za namene DDV predstavlja ukrep, ki ga
lahko države članice sprejmejo, da preprečijo zlorabe v sistemu DDV ter s tem preventivno
preprečujejo oškodovanje državnega proračuna. Tako je tudi slovenski zakonodajalec
takšen ukrep zapisal v prvi odstavek 77.a člena ZDDV-1, ki določa234, da v kolikor davčni
organ dvomi o upravičenosti dodelitve identifikacijske številke za namene DDV, lahko od
davčnega zavezanca zahteva predložitev instrumenta zavarovanja izpolnitve davčne
obveznosti iz naslova DDV.
Takšna zahteva je skladna z določili Direktive Sveta 2006/112/ES in njenim namenom ter
ciljem, vendar se v tej povezavi lahko pojavi nesorazmerno (v nasprotju z načelom
sorazmernosti) poseganje davčnega organa v temeljne pravice in obveznosti davčnega
zavezanca. Davčni organ mora izdani sklep o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti
ustrezno obrazložiti (utemeljiti). Kadar davčni organ izdaja sklepe v smeri zavarovanja

234

Podrobnejše določbe glede zavarovanja izpolnitve in plačila davčne obveznosti so podane v ZDavP-2

(členi od 111 do 124), način predložitve instrumenta zavarovanja, njihovo vsebino in obliko ter pogoje za
sprejem pa določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (členi od 44 do 55).
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davčne obveznosti pred izdajo identifikacijske številke za namene DDV, mora izkazati
utemeljen sum, da davčna obveznost ne bo poravnana, da je izključni namen izdaje
identifikacijske številke za namene DDV izvedba davčne utaje.235
Ker v praksi večkrat prihaja do takšnih sklepov in davčni organ ne izda identifikacijske
številke za namene DDV, pri čemer davčnemu zavezancu ne omogoča zakonito
izpolnjevanje njegovih obveznosti (davčni zavezanec je v primeru, ko bo presegel znesek
50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecih, dolžan pridobiti identifikacijsko številko za
namene DDV), pritožba pa ne zadrži izvršitve sklepa, se davčnemu zavezancu predlaga, da
ravna na naslednji način:236
 obračunava DDV skladno z določili ZDDV-1, prav tako tudi uveljavlja pravico do
odbitka DDV;
 izdaja račune skladno z določili 82. člena ZDDV-1, pri čemer navede »le« davčno
številko namesto identifikacijske številke za namene DDV;
 oddaja obračun DDV preko sistema eDavki kot lastni dokument;
 opozori davčni organ, da slednji s svojim ravnanjem (neizdajo) napeljuje h kaznivemu
dejanju davčne zatajitve pri davčnem zavezancu;
 poda pritožbo na izdani sklep o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti in/ali na
odločbo, da identifikacijska številka za namene DDV ni bila – ne bo izdana (ničnost ali
odprava navedenih aktov).237
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V praksi je postopanje davčnega organa prav nasprotno, saj svoje sklepe obrazloži v smeri, da davčni
zavezanec ni predložil vseh dokazov, da bo opravljal obdavčljivo dejavnost, nima zaposlenih, ima blokirane
transakcijske račune itd.
236
Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za zahtevnejše, str. 43.
237

V povezavi s prehodnima dvema alinejama je potrebno upoštevati tudi določila 279. člena ZUP-1. Odločba

ali sklep sta nična tudi v primeru, če bi z njuno izvršitvijo prišlo do kaznivega dejanja.
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4.5.3 Načelo sorazmernosti pri solidarni odgovornosti za plačilo DDV
O nesorazmernem nalaganju obveznosti davčnim zavezancem glede solidarne odgovornosti
za plačilo DDV priča tudi naslednji primer SEU.

ZADEVA: sodba SEU v zadevi C-499/10 - Vlaamse Oliemaatschappij238
Belgijski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Belgiji (v nadaljevanju BE-1)
je imetnik trošarinskega skladišča in je v tem skladišču za drugega belgijskega davčnega
zavezanca, identificiranega za namene DDV v Belgiji (v nadaljevanju BE-2) opravljal
storitve raztovarjanja, skladiščenja in raztovarjanja trošarinskega blaga. BE-2 skladno z
nacionalno ureditvijo s področja DDV postane plačnik za DDV ob izvzemanju tega blaga
iz trošarinskega skladišča ali ob prodaji tega blaga v trošarinskem skladišču. BE-2 je nato
šel v stečaj, ob davčnem nadzoru pa je davčni organ ugotovil, da v zadnjih mesecih pred
stečajem BE-2 za prodano blago iz tega skladišča ni obračunal DDV. Belgijski nacionalni
predpis je namreč določal, da so imetniki tovrstnih skladišč solidarno odgovorni za
plačilo DDV, v kolikor uporabnik tega skladišča za prodano blago iz teh skladišč ne
izpolni davčne obveznosti.
SEU je v svoji razlagi navedlo, da tovrstno nalaganje solidarne odgovornosti, kot jo
predpisuje belgijski nacionalni predpis, ni dovoljeno. To, da se odgovornost za plačilo
DDV naloži osebi, ki ni oseba, ki ga je dolžna plačati – pa čeprav je ta oseba imetnik
trošarinskega skladišča, za katerega veljajo posebne obveznosti iz Direktive Sveta
92/12/EGS – ne da bi ji bilo omogočeno, da se temu izogne z dokazom, da nima
popolnoma nobene zveze z ravnanji osebe, ki je DDV dolžna plačati, je treba šteti za
nezdružljivo z načelom sorazmernosti. Od davčnega zavezanca se lahko gotovo
pričakuje, da izvaja nalogo, ki mu je bila dodeljena v skladu s skupnim sistemom DDV, z
vso skrbnostjo in da prevzame odgovornost za kakršne koli primanjkljaje v zvezi s tem.
Vendar pa je v primeru primanjkljajev, ki so zunaj vpliva davčnega zavezanca, naloga
države članice, da zagotovi – v interesu javne blagajne – celotno delovanje sistema in da
prepreči vsakršno utajo, izogibanje ali zlorabo. Torej mora država članica nositi tudi
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Sodba SEU, št. C-499/10 v zadevi Vlaamse Oliemaatschappij NV proti FOD Financiën z dne 21.12.2011,
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ustrezna tveganja. To stališče podpirajo številne odločbe SEU,239 iz katerih – kljub
določenim razlikam v zvezi z dejanskim stanjem – jasno izhaja, da se davčnega zavezanca,
ki deluje v dobri veri, natančneje pod pogojem, da ni sodeloval pri nepravilnostih in je
sprejel vse ukrepe, ki se od njega lahko razumno zahtevajo, ne sme šteti za odgovornega za
goljufivo ravnanje namesto drugih.
V razmerju, kjer se na eni strani ne prizna pravic, ki izhajajo iz sistema DDV, ter ukrepom
solidarne odgovornosti na drugi strani, je jasno, da se slednji uporablja za tiste davčne
zavezance, ki se primarno ne štejejo za plačnika DDV, torej tudi niso mogli utajiti DDV.
Vendar, ne glede na to, ali se primarno štejejo za plačnika DDV, lahko slednji sodelujejo v
transakcijah, kjer je do utaje prišlo v predhodni verigi transakcij. Tako se ukrep lahko
uvede, kadar za določeno transakcijo nastane obveznost plačila DDV, vendar je primarni
plačnik DDV ne izpolni, hkrati pa je davčni organ ne more izterjati. Samovoljno postopanje
davčnega organa je v praksi dokaj očitno, kadar zaradi neučinkovitosti izterjave plačilo
DDV prevali na drugega davčnega zavezanca v verigi transakcij ali, kar je druga skrajnost,
slednjemu odvzame pravico do odbitka DDV. Samovoljna odločitev davčnega organa o
izbiri enega ali drugega ukrepa je posledica tega, da oba zasledujeta enak končni učinek
(cilj), tj. skrb za uveljavljanje in zavarovanje javne koristi (prihodkov države) oziroma
javnih interesov.
Sodna praksa Upravnega sodišča RS kaže na to, da je davčni organ v mnogih primerih
preširoko interpretiral institut solidarne odgovornosti v smeri opredeljevanja okoliščin, ki
same po sebi ne kažejo na goljufiv namen pri sklepanju poslov. Takšen primer je tudi
naslednja sodba Upravnega sodišča RS.
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Na primer sodbe SEU, št.C-354/03, C-355/03 in C-484/03 v združenih zadevah Optigen, Fulcrum

Electronics in Bond House Systems z dne 12.01.2006, točka 29, v kateri je SEU ugotovilo, da na pravico
davčnega zavezanca, ki izvaja transakcije, ki same niso del goljufije z DDV, da odbije DDV, ne sme vplivati
okoliščina, da je v verigi dobav, katere del so te transakcije, ne da bi bili ti davčni zavezanci o tem seznanjeni
oziroma ne bi mogli vedeti, da je druga transakcija, izvršena pred to ali po njej, del goljufije z DDV. Prav
tako o tem sodbi SEU, št. C-439/04 in C-440/04 v zadevah Axel Kittel in Recolta Recycling z dne
06.07.2006, točka 51, kjer je SEU ugotovilo, da bi se izvajalci, ki sprejmejo vse ukrepe, ki jih je od njih
mogoče zahtevati, da zagotovijo, da njihove transakcije niso del goljufije, pa naj gre za utajo DDV ali druge
goljufije, lahko zanesli na zakonitost teh transakcij, ne da bi tvegali, da izgubijo pravico do odbitka DDV.
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ZADEVA: sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 322/2012 z dne 10.07.2012240
V obravnavanem primeru je davčnemu zavezancu naložena solidarna odgovornost na
podlagi 76.b člena ZDDV-1, za obveznost plačila DDV družbe A. d.o.o., s katero je davčni
zavezanec posloval, in iz tega naslova uveljavljal odbitek DDV za obdobje marec 2011. V
konkretni zadevi je prvostopenjski organ zaključil, da obstajajo objektivne okoliščine iz
prvega odstavka 76.b člena ZDDV-1, iz katerih izhaja, da je davčni zavezanec vedel
oziroma bi moral vedeti, da pri poslovanju z družbo A. d.o.o. sodeluje pri transakcijah,
katerih namen je izogibanje plačilu DDV, in je kot tak solidarno odgovoren za plačilo
DDV.
Prvostopenjski organ se pri zaključku o obstoju objektivnih okoliščin sklicuje na naslednje
okoliščine, s katerimi sklepno davčnemu zavezancu očita vedenje o slabem finančnem
stanju navedene družbe, s katero je sklepal posel, in sicer:
 da je moral vedeti, da je družba A. d.o.o. v takšnem finančnem položaju, da je
nesposobna sproti poravnavati obveznosti;
 da je bil s predložitvijo poročila v decembru 2010 seznanjen, da je bila družba A. d.o.o.
v inšpekcijskem nadzoru odgovorna za solidarno poplačilo davčnih obveznosti njene
obvladujoče družbe D. d.d. Glede na navedeno bi moral davčni zavezanec po mnenju
davčnega organa z vidika dobrega gospodarja v nakup nepremičnine in osnovnih
sredstev od družbe A. d.o.o. stopiti še z večjo pazljivostjo;
 da je imel pred sklepanjem poslov v marcu 2011 z družbo A. d.o.o. na razpolago tudi
poročilo te družbe, v katerem so navedene tudi zapadle obveznosti do davčnega organa
(davki in prispevki), iz česar je po mnenju davčnega organa nedvoumno razvidno, da je
davčni zavezanec vedel, da je družba A. d.o.o. tudi davčni dolžnik. Iz primerjave
podatkov v obeh omenjenih poročilih glede davčnega dolga družbe A. d.o.o. tudi izhaja,
da se je ta dolg v treh mesecih enormno povečal, kar bi po mnenju davčnega organa
moral biti dodatni razlog za pazljivejše ravnaje davčnega zavezanca pri sklepanju posla
z družbo A. d.o.o.
Upravno sodišče RS je v sodbi navedlo,241 da so zgoraj omenjene okoliščine, ki kažejo na
to, v kakšnih okoliščinah se je posel sklepal in je davčnemu zavezancu očitati, da je vedel
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Sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 322/2012 z dne 10.07.2012, ECLI:SI:UPRS:2012:I.U.322.2012.
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Prav tam, točka 12.
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za insolventno stanje prodajalca, vendar pa zgolj vedenje, da je prodajalec v finančnih
težavah, samo po sebi ob pomanjkanju še drugih okoliščin, po mnenju sodišča ne kaže na
goljufiv namen pri sklepanju teh poslov in izogibanje davkov. Po presoji sodišča so
utemeljeni ugovori, da na podlagi okoliščin, na katere se sklicuje izpodbijana odločba, v
zadevi ni mogoče preizkusiti, s čimer je kršeno tako načelo zakonitosti, materialne resnice
kot tudi načelo sorazmernosti.
Skladno s slovensko sodno prakso mora davčni organ nesporno zaključiti, prvič, da je sploh
prišlo do davčne goljufije, nato pa popolno in zadostno ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji,
kot to določa 76.b člen ZDDV-1 za opredelitev solidarne odgovornosti davčnega
zavezanca. V tej povezavi je treba izpostaviti tudi sodbo Vrhovnega sodišče RS, številka
sodbe X lps 211/2013 z dne 10.04.2014, ki potrjuje, da mora davčni organ zadostno
ugotoviti objektivne okoliščine o obstoju davčne zatajitve.
V navedeni sodbi Vrhovnega sodišča je slednje ovrglo tudi način dokazovanja, da je davčni
zavezanec vedel ali bi moral vedeti, da sodeluje pri davčni utaji. V tej smeri je, upoštevajoč
že navedeno prakso slovenskega vrhovnega sodišča, postopanje davčnega organa
nezakonito in neskladno z določili ZDDV-1 ter slovensko in sodno prakso SEU s področja
DDV. Prav tako pa samovoljno oz. lahkomiselno postopanje davčnega organa, če že ne
izkazuje »malomarnega ravnanja davčnega organa«, nedvoumno dokazuje neupravičeno
opredelitev solidarne odgovornosti na način, da se odvzame pravica do odbitka DDV
davčnemu zavezancu. Pri tem poudarjam, da je davčni organ dolžan pri vodenju davčnih
postopkov varovati pravice davčnih zavezancev in ne samo javni interes. To pomeni, da je
davčni organ dolžan primarno sprejeti zakonito odločitev za obdavčitev, torej takšno
odločitev, ki jo lahko pojmujemo kot odraz materialne resnice. Ne nazadnje takšno
razumevanje izhaja že iz samega namena davčnega ugotovitvenega postopka, katerega
primarni namen je ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za sprejem zakonite
in poštene odločitve v davčni zadevi in davčnim zavezancem omogočiti, da zavarujejo
njihove interese.

102

4.6

Načelo pravne varnosti, zaupanja v pravo ter jasnosti zakonov

Načelo pravne države242 štejemo med temeljne in nujne elemente pravne države. Je torej
temeljno merilo in urejevalni razlog, ki ga udejanjamo preko tipov vedenja in ravnanja, ki
jih oblikujejo pravna pravila. Po vsebini ga sestavljajo ustavna in od njih izpeljana splošna
pravna načela, ki se med seboj dopolnjujejo in podrobneje zastavljajo temelje urejanja
medsebojnih družbenih odnosov.243
Tako tudi Ustavno sodišče RS244 opredeljuje načelo pravne države kot bistven element
pravne države, ki zahteva, da morajo biti izhodišča za vedenje in ravnanje pravnih
subjektov (zavezancev za davek) vnaprej določena oz. do neke mere določljiva. Kljub
temu, da načelo pravne varnosti praviloma ne dopušča začetka veljavnosti pravnega akta
pred njegovo objavo, je to lahko izjemoma drugače takrat, kadar cilj, ki ga je treba doseči,
to zahteva in kadar je ustrezno upoštevano načelo zaupanja v pravo zainteresiranih oseb.

4.6.1 Načelo pravne varnosti
Med prvine načela pravne države prištevamo načelo pravne varnosti. Slednje hkrati varuje
davčne zavezance in davčni organ tako, da vsakemu omogoča oceno položaja, v katerem se
znajde ter omogoči ustrezno organiziranje in ravnanje. Tako načelo pravne varnosti
zahteva, da se davčnega položaja davčnega zavezanca glede njegovih pravic in obveznosti
v odnosu do davčnega organa ne more neskončno dolgo izpodbijati.245 To je zlasti razvidno
pri uveljavljanju pravice do odbitka DDV ter možnosti vložitve zahtevkov za vračilo preveč
plačanega DDV, brez da bi obstajale kakršne koli časovne omejitve.246
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Navedeno načelo sicer ni razvilo SEU, se pa neposredno nanj sklicuje pri razlagi določil Direktive Sveta
2006/112/ES v postopku predhodnega odločanja.
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Bajuk Valentin, Jerman Saša, Škof Bojan, Popravek odbitka sorazmernega dela vstopnega DDV dolžnika,

kateri je sklenil prisilno poravnavo, Davčno – finančna praksa, št. 11, letnik XIII, Davčno – finančni
raziskovalni inštitut, Maribor, 2012, str. 8.
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Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94 z dne 21.01.1994, ECLI:SI:USRS:1994:U.I.13.94, odstavek

22.
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Sodba SEU, št. C-424/12 v zadevi C Fatorie SRL proti Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor z dne
06.02.2014, ECLI:EU:C:2014:50, točka 46.
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Sodba SEU, št. C-472/08 v zadevi Alstom Power Hydro proti Valsts ieņēmumu dienests z dne 21.01.2010,
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Hkrati v skladu z ustaljeno sodno prakso SEU načelo pravne varnosti zahteva zlasti, da
ureditev Unije omoči osebam (davčnim zavezancem), na katere se nanaša, da se natančno
seznanijo z obsegom obveznosti, ki jim jih norme nalagajo. Upravičenci se morajo namreč
jasno seznaniti s svojimi pravicami in obveznostmi ter ukrepati skladno z njimi.247
Na temelju načela pravne varnosti se izvedejo nadaljnja načela, ki se medsebojno
dopolnjujejo, in sicer:
 načelo varstva zaupanja v pravo;
 načelo jasnosti (določnosti) zakonov;
 načelo ustavnosti in zakonitosti;
 načelo supremacije (nadvlade, prednosti) zakona.

4.6.1.1 Načelo varstva zaupanja v pravo
Načelo varstva zaupanja v pravo je že zelo trdno vpeljano v pravnem redu Unije. Navedeno
načelo je del bolj splošnega načela pravne varnosti, ki »uteleša« temeljno načelo prava – tj.
da lahko posamezniki načrtujejo svoja dejanja z zavedanjem, kakšne bodo pravne posledice
njihovih dejanj. Koncept tega načela je torej, da mora biti varnost zagotovljena vsakomur,
ki je v položaju, v katerem se zdi, da je ravnanje upravnega organa vzbudilo utemeljena
pričakovanja.
Načelo varstva zaupanja v pravo zahteva, da so posamezne odločitve, ki so zakonite in
sprejete brez vnaprejšnjih pridržkov ter po svoji naravi niso prehodnega značaja, stabilne.
Pravo lahko uveljavlja svojo funkcijo urejanja družbenega življenja, če je v čim večji meri
stalno in trajno, brez nepremišljenih spremenljivih ukrepov. Tako pravo kot tudi celotno
ravnanje vseh državnih organov mora biti predvidljivo, ker to zahteva pravna varnost.
Načelo varstva zaupanja v pravo posamezniku omogoča, predvsem pa zagotavlja, da mu
država njegovega pravnega položaja ne bo brez razloga, utemeljenega v prevladujočem
javnem interesu, poslabšala.248
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Tako tudi sodba SEU, št. C-345/06 v zadevi Gottfried Heinrich z dne 10.03.2009, ECLI:EU:C:2009:140,
točka 44 in sodba SEU, št. C-582/08 v zadevi Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika
Britanija in Severna Irska z dne 15.07.2010, ECLI:EU:C:2010:429, točka 49.
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Glede (ne)kršitve načela varstva zaupanja v pravo je prav tako odločalo SEU v zadevi C459/02 - Willy Gerekens249 , v kateri je med drugim navedlo, da se lahko na varstvo načela
zaupanja v pravo sklicuje vsak davčni zavezanec, pri katerem je institucija povzročila
utemeljena pričakovanja, pri čemer se je proti posamezni ureditvi mogoče sklicevati samo,
če je ta institucija prej sama ustvarila položaj, ki bi lahko povzročil zaupanje v pravo.250
Reševanje kolizije med načelom zakonitosti in zaupanja v pravo je poznano tudi pri nas,
čeprav je treba vsak primer sistematično proučiti in analizirati. Ne glede na to pa menim, da
davčni zavezanci, ki se zanesejo na navodila davčnega organa v zvezi z izpolnjevanjem
njihovih obveznosti in večletno prakso na področju DDV, naknadna sprememba razlage
zakona pa prinese drugačno obravnavo, tudi če ni pravilna, ne sme iti v škodo davčnega
zavezanca.
Potrebno je poudariti, da so se na področju DDV, vse od njegove uvedbe v slovenskem
prostoru, odvijale nenehne spremembe samega zakonskega predpisa kot tudi
podzakonskih aktov. To je sicer po eni strani logično, saj so spremembe odsev
dinamičnosti časa, v katerem živimo, vendar, če so te spremembe prepogoste in
premalo strokovno domišljene, se posledično zmanjšuje zaupanje davčnih zavezancev
v pravo. Takšno nezaupanje pa še lahko spodbudijo strogi represivni ukrepi davčnega
organa, ki posegajo v premoženje davčnih zavezancev.

4.6.1.2 Načelo jasnosti (določnosti) zakonov
V davčnem pravu je še posebej pomembno jamstvo pravic posameznika oz. pravnega
subjekta, saj je davek neposreden poseg države v premoženjsko sfero (materialni položaj)
slednjih brez neposrednega povračila, zato mora biti iz zakona jasno razvidno in
predvidljivo, kaj država zahteva od posameznika oz. pravnega subjekta ter da je mogoče
ugotoviti vsebino in namen pravne norme.
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Sodba SEU, št. C-459/02 v zadevi Willy Gerekens in Association agricole pour la promotion de la
commercialisation laitière Procola proti État du grand-duché de Luxembourg z dne 15.07.2004,
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Da morajo biti zakonske norme jasne in predvidljive izhaja tudi iz naslednjih primerov
sodb SEU:
 C-643/11 v zadevi LVK:251
»51 V zvezi z načelom pravne varnosti je treba opozoriti, da to načelo, ki je del splošnih
načel prava Unije, zahteva, da so pravna pravila jasna, natančna in da imajo
predvidljive učinke, da se lahko zadevne osebe orientirajo v položajih in pravnih
razmerjih, ki izhajajo iz pravnega reda Unije […]«;
 C-492/13 v zadevi Traum:252
»28 Načelo pravne varnosti, iz katerega izhaja načelo varstva zaupanja v pravo,
zahteva, po eni strani, jasnost in natančnost pravnih pravil, in, po drugi strani,
predvidljivost njihove uporabe za pravne subjekte […]«;
 C-201/08 v zadevi Plantanol:253
»33 V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča načelo
pravne varnosti, katerega posledica je varstvo legitimnih interesov, zahteva, po eni
strani, jasnost in natančnost pravnih pravil, in, po drugi strani, predvidljivost njihove
uporabe za upravičence […]. Ta zahteva se uveljavlja s posebno strogostjo, kadar gre
za predpise, ki lahko vključujejo finančno breme, da bi prizadetim omogočila
natančno prepoznati obseg obveznosti, ki so jim s temi predpisi naložene […]«;
 C-183/14 v zadevi Radu Florin Salomie in Nicolae Vasile Oltean:254
»31 Kot je večkrat razsodilo Sodišče, iz tega zlasti izhaja, da mora biti zakonodaja
Unije jasna in njena uporaba za posameznike predvidljiva, pri čemer je to načelo
pravne varnosti še zlasti pomembno, kadar gre za predpise, ki lahko vključujejo
finančno breme, da bi prizadetim omogočili natančno prepoznati obseg obveznosti, ki
so jim s temi predpisi naložene […]«.
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Direktiva 2006/112/ES določa nekatere posebnosti oz. odstopanja od pravil, ki lahko
ogrožajo temeljna načela DDV, v kolikor niso te posebnosti ustrezno prenesene oziroma
interpretirane v nacionalni zakonodaji s področja DDV. Ne glede na to pa SEU v prej
navedenih sodbah opozarja, da je te posebnosti in odstopanja treba razlagati tako, da
nastane najmanjša mogoča kršitev temeljnih načel. Ne samo, da morajo ta načela spoštovati
institucije Unije, temveč jih morajo spoštovati tudi države članice pri izvrševanju
pooblastil, ki jim jih podeljuje Direktive Sveta 2006/112/ES. S tem se uresničuje zahteva
po pravni varnosti davčnih zavezancev, s čimer pa se ta zahteva uveljavlja s posebno
strogostjo, kadar gre za predpise, ki lahko vključujejo finančno breme davčnih zavezancev.
Vendar, zahteva po jasnosti in določnosti ne pomeni, da morajo biti predpisi zapisani na
način, da jih ne bi bilo treba razlagati (s podzakonskimi akti in/ali s sodno prakso), saj
uporaba predpisov vedno pomeni njihovo razlago in tako kot vsi ostali predpisi, so tudi
zakoni predmet razlage. Predpis pa postane sporen, kadar s pomočjo pravil o razlagi
pravnih norm ne moremo priti do jasne vsebine predpisa. Z jasnostjo in določnostjo
predpisov je omogočeno pravno varstvo255 naslovniku predpisa ter onemogočeno
samovoljno odločanje državnih organov.
V primeru nejasnosti davčnega predpisa mora (bi moral) davčni organ vedno odločiti v
korist davčnega zavezanca. Za presojo, ali je nacionalna določba dovolj natančna, jasna in
predvidljiva, da se lahko davčni zavezanci seznanijo s svojimi pravicami, je treba uporabiti
kriterije, ki jih je v ustavnosodni praksi izoblikovalo Ustavno sodišče RS, ko je presojalo
skladnost posameznih zakonskih določil z načelom pravne države. Iz navedenega načela
izhaja zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče nedvomno ugotoviti
vsebino in namen norme. To velja še posebej za tista pravna pravila, ki določajo pravice,
obveznosti in dolžnosti za pravne subjekte. Nejasne in nedoločne norme ustvarjajo
pravno negotovost za naslovnike norm, saj ti ne morejo enoznačno (brez dvoma)
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Pravno varstvo zoper dejanja organov javnih oblasti, s katerimi se posega v pravice davčnih zavezancev, je
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ugotoviti, kako morajo v določenem položaju ravnati, niti kakšne so posledice
njihovega ravnanja.256
Če iz posameznih zakonskih določb ni mogoče ugotoviti pogojev, ki jih mora davčni
zavezanec spoštovati, gre za normo, ki je nedoločna in nepredvidljiva in je zato v
nasprotju z načelom pravne države in načelom jasnosti zakonov. V kolikor zakonski
predpis ni dovolj jasen ali nedvoumen oziroma tega ne odražajo podane okoliščine
primera, je davčno pravo jasno, da je davčni organ dolžan postopati v primeru dvoma
v korist zavezanca.

4.6.2 Popravek odbitka DDV pri neplačanih terjatvah
Upoštevajoč stanje v slovenskem gospodarstvu je plačilna (ne)disciplina velik problem, ki
se kaže tudi v povečanem številu uvedenih postopkov zaradi insolventnosti (predvsem
postopkov prisilne poravnave in stečajev). V tej smeri se postavlja vprašanje, ali mora
dolžnik, ki na podlagi potrjene prisilne poravnave odpiše del terjatev, izvesti popravek
odbitka DDV skladno z določili ZDDV-1 (v kolikor je ob nabavi uveljavil deloma ali v
celoti pravico do odbitka DDV za odpisano terjatev)?
Medtem, ko davčni organ v praksi zahteva popravek odbitka DDV v teh primerih, za
takšno dolžnost dolžnika v slovenski zakonodaji (ZDDV-1) ni podlage, saj v ZDDV-1
manjka jasno, nedvoumno določilo, ki bi izrecno določalo dolžnost izvedbe popravka
odbitka DDV zaradi neplačanih terjatev. Ker so določila ZDDV-1 glede popravka
odbitka DDV v tem primeru dokaj nejasna, ohlapna in nedorečena, se v tem primeru
upošteva vsebina Direktive Sveta 2006/112/ES (glej tudi v nadaljevanju opisano načelo
neposredne uporabe). Slednja namreč v prvem odstavku 185. člena določa, da se popravek
opravi zlasti, če se po opravljenem obračunu DDV spremenijo dejavniki, uporabljeni za
določitev zneska, ki se odbije, med drugim v primeru odpovedi nakupov ali znižanja cen.
Slednja določba je prenesena v drugi odstavek 68. člena ZDDV-1.
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Sodba Upravnega sodišča RS, št. U 2561/2008 z dne 19.09.2013, ECLI:SI:UPRS:2012:U.2561.2008,

točka 17 in naslednje.
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Nadalje, in kar je bistveno pomembno, pa direktiva v drugem odstavku 185. člena izrecno
izvzema257 iz obveznosti izvršitve popravka odbitka DDV v primerih, kadar ostanejo
transakcije v celoti ali delno neplačane. V isti določbi direktive pa slednja daje državam
članicam (diskrecijsko) možnost, da vseeno zahtevajo popravek za primere celotnega ali
delnega neplačila transakcij, pri čemer morajo določiti podrobnosti glede takšne uporabe.
Tako popravka odbitka DDV ni, kadar ostanejo transakcije v celoti ali delno neplačane,
razen, če država članica za te primere vseeno zahteva popravek.
Glede na vsebino določil ZDDV-1 in PZDDV lahko rečem, da slovenski zakonodajalec ni
posebej (izrecno) opredelil, da se izvede popravek odbitka DDV, če ostanejo transakcije v
celoti ali delno neplačane (ni zapisano, da se v teh primerih zahteva popravek – torej
odstopanje od splošnega pravila), zato dolžnik v teh primerih ni dolžan izvesti popravka
odbitka DDV.
S sklicevanjem na načelo jasnosti zakonov in podredno na načelo neposredne
uporabe, lahko davčni zavezanci, kadar se znajdejo v zgoraj navedenih primerih,
zagotovijo dosledno uresničevanje njihovih pravic in obveznosti.258 Zahvaljujoč
razlagam SEU, ki je v pravo Unije vpeljalo načelo neposrednega učinka, ki daje
davčnim zavezancem možnost, da ne upoštevajo nacionalnega prava, v kolikor je
slednji v nasprotju s pravom Unije, oziroma se sklicujejo neposredno na pravo Unije
(pravna negotovost zaradi nejasne in nedoločne norme), če jim ta omogoča več pravic
ali večje pravice. S tem razlikovanjem je SEU vpeljalo možnost, da se pravo Unije ne
uporablja le v razmerjih med državami članicami, temveč tudi v razmerjih med davčnimi
zavezanci in državo oziroma davčnim organom.

257

Direktiva uporablja besedilo »Z odstopanjem od odstavka 1 se odbitek ne popravi, če ostanejo transakcije

v celoti ali delno neplačane …«.
258
Z uporabo pravnih sredstev se je treba sklicevati na razlago SEU, pri tem pa od pristojnih organov
(davčnega in/ali sodnega) zahtevati tolmačenje, ki mora biti v smislu načel in ciljev, ki jih določa Direktiva
Sveta 2006/112/ES.
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4.7

Načelo neposredne uporabe (neposrednega učinka)

Primarno pravo Unije sestoji iz tistih določb, ki so jih države članice morale neposredno
sprejeti v vlogi konstitutivnega organa. Skupaj s splošnimi pravnimi (splošnimi) načeli,
predstavljajo ustavne določbe prava Unije. To je zato, ker služijo kot pravna podlaga za
ukrepanje in zato, ker imajo nedvomno prednost pred pravom držav članic.259
Sistem varstva pravic v Uniji je dosleden in zamišljen tako, da ne pride do podvajanja
različnih sodnih postopkov, pri čemer pa sistem ni odvisen samo od postopkov pred SEU.
Zelo pomembni sta vloga nacionalnih sodišč in možnost uporabe aktov Unije v državi
članici. Neposredna uporaba prava Unije pred nacionalnimi sodišči je prvo in
temeljno pravilo v sistemu zagotavljanja in spoštovanja pravic prava Unije, ki
nacionalnim sodiščem daje pečat »evropskih sodišč«.260 Tako je temeljna ideja takšnega
sistema varstva pravic zagotoviti posamezniku neposredno uporabo pravil Unije, tj. pravil,
ki niso pravila njegove države, tako da se na ta pravila lahko sklicuje neposredno pred
domačimi državnimi organi in nacionalnimi sodišči. Slednje pomeni, da se lahko
posameznik sklicuje na posamezno določbo, kot da gre za določbo domačega
zakonodajalca.261
Načelo neposredne uporabe tako pomeni, da se pravila evropskega pravnega reda
uporabljajo neposredno, tj. da ne predstavljajo zgolj klasičnih norm mednarodnega prava,
temveč, da ima evropsko pravo neposredni učinek nasproti državljanom držav članic te
unije in jim podeljuje pravice, na katere se lahko sklicujejo v postopkih pred državnimi
organi. Neposredni učinek evropskega pravnega reda predstavlja zagotovilo za poenotenje
in učinkovitost uporabe pravnega reda Unije v vseh državah članicah.262

259

Lenaerts Koen, Van Nuffel Piet, Constitutional law of the European Unino, Sweet & Maxwell, London,
1999, str. 531.
260

Nacionalna sodišča lahko poimenujejo kot »evropska sodišča« prav zaradi neposredne uporabnosti prava

Unije v nacionalnem pravu. S tem povezano odločanje po pravu Unije v upravnih in sodnih postopkih
državah članic, pomeni, da se varstvo prava Unije zagotavlja pred nacionalnimi sodišči. Tako Knez Rajko,
Sever Saša, Postopek predhodnega odločanja: zakaj, kako, kdo, Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja,
Ljubljana, 2007, str. 1.
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Bapuly Bedana, Knez Rajko, Kmecl Andrej, n. d., str. 44 in 45.
Androjna Vilko, Kerševan Erik, n. d., str. 89. Pomen neposredne uporabe je podalo tudi SEU v sodbi, št.

C-319/12 v zadevi Minister Finansów proti MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa,
ECLI:EU:C:2013:778, točka 52 in 53, kot tudi v sodbi, št. C-203/10 v zadevi Auto Nikolovi, Direktsia
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SEU je preko svoje sodne prakse potrdilo neposredni učinek določb različnih pravnih
aktov, tako tudi ustanovnih pogodb Unije in uredb, pod določenimi pogoji tudi direktiv ter
odločb. Pri tem so lahko direktive neposredno uporabne, če so obveznosti, ki jih nalagajo
državam članicam dovolj jasne in nepogojne.263
S področja DDV je vodilna sodba SEU v povezavi z načelom neposrednega učinka sodba v
zadevi C-8/81 (Becker),264 skladno s katero je SEU zavzelo mnenje, da nacionalno sodišče
ne sme uporabiti morebiti neusklajene, nekorektne nacionalne zakonodaje. Prav tako pa se
država članica v razmerju do davčnih zavezancev ne more sklicevati na določila direktive,
ki jih ni implementirala v svojo nacionalno zakonodajo,265 kar se po mojem mnenju
uresničuje z načelom pravne varnosti davčnih zavezancev in posledično z načelom
zaupanja v pravo.
Da davčni zavezanec nima le pravice do neposrednega sklicevanja na določila Direktive
Sveta 2006/112/ES, v kolikor država članica ni prenesla te direktive v nacionalno pravo v
roku ali če jo je prenesla nepravilno, temveč tudi pravico do neposrednega sklicevanja na
načela DDV, ki urejajo skupni sistem DDV, priča naslednja sodba SEU, C-138/12 v zadevi
Rusedespred,266 v kateri je SEU poudarilo, da so nacionalna sodišča pri uporabi
nacionalnega prava dolžna razlagati, kolikor je mogoče ob upoštevanju besedila in namene
Direktive, da bi se dosegel v njej določeni rezultat. Ker je bilo v slednji vprašanje
neposredne uporabe načela nevtralnosti DDV, je SEU navedlo, da se lahko posameznik
(davčni zavezanec), če je to potrebno, zoper nacionalno določbo ali uporabo te določbe, ki
tega načela ne upošteva, sklicuje na načelo nevtralnosti DDV.

"Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto"- Varna proti Auto Nikolovi OOD z dne 03.03.2011, točka 60 do
64.
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Bajuk Valentin, Jerman Saša, Škof Bojan, n. d., str. 9; O tem tudi Craig Paul, De Búrca Gráinne, n. d., str.
268, drugi odstavek.
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Sodba SEU, št. C-8/81 v zadevi Ursula Becker proti Finanzamt Münster-Innenstadt z dne 19.01.1982,
ECLI:EU:C:1982:7, točka 25.
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Prav tam, točka 20.
Sodba SEU, št. C-138/12 v zadevi Rusedespred OOD proti Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie

na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite z dne 11.04.2013,
ECLI:EU:C:2013:233, točka 37.
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Evropska unija priznava posameznikom (davčnim zavezancem) pravice in svoboščine, ki
jih uresničuje preko varstva temeljnih načel prava EU. Ker slednje izhajajo iz skupnega
ustavnega izročila držav članic, so kot splošna načela del prava Unije, zato se lahko
posledično posamezniki ali davčni zavezanci zoper nacionalne določbe, s katerimi so jim te
pravice kršene, nanje sklicujejo. Bogata sodna praksa SEU tako postavlja standarde varstva
in se pri tem opira na skupek pravnih virov, kot so določbe pogodb, vključno z Listino o
temeljnih pravicah, mednarodne konvencije, na tej podlagi pa SEU poleg skladnosti
zakonodaje EU s splošnimi in temeljnimi načeli preverja tudi skladnost ukrepov, ki so jih
na nacionalni ravni sprejele države članice za uporabo ali upoštevanje prava Unije.
Sklicevanje na temeljna načela DDV (ne samo na določila Direktive Sveta 2006/112/ES)
pomeni del uresničevanja načela neposrednega učinka in načela pravne varnosti davčnih
zavezancev.

4.8

Načelo učinkovitosti

Skladno z ustaljeno sodno prakso SEU načelo učinkovitosti državam članicam
prepoveduje, da bi dejansko onemogočile ali znatno otežile uveljavljanje pravic,
priznanih na podlagi pravnega reda Unije. Nacionalna pravila o postopkih za izterjavo
terjatev (dajatev) ne smejo biti takšna, da bi dejansko onemogočila ali pretirano otežila
izvrševanje pravic, ki jih podeljuje pravni red Unije.267

4.8.1 Prepozno obračunan DDV ter pravica do odbitka DDV
V praksi se mnogokrat dogaja, da davčni zavezanci v nasprotju z določili ZDDV-1 ne
obračunajo DDV na podlagi obrnjene davčne obveznosti (primeroma prejete transakcije
znotraj Unije, za katere so določeni kot plačniki DDV; prejete gradbene storitve, pri katerih

267

Sodba SEU, št. C-40/08 v zadevi Asturcom Telecomunicaciones SL proti Cristina Rodríguez Nogueira z
dne 06.10.2009, ECLI:EU:C:2009:615, točka 38. Podobno tudi sodba SEU, št. C-472/99 v zadevi Clean Car
Autoservice GmbH proti Stadt Wien in Republik Österreich z dne 06.12.2001, ECLI:EU:C:2001:663, točka
28.
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so plačniki prejemniki le-teh na podlagi 76.a člena ZDDV-1 itd.) oz. ga obračunajo
prepozno (tj. po poteku prekluzivnega roka za uveljavitev pravice do odbitka DDV).268
Pri tem se postavlja vprašanje, ali davčni zavezanec izgubi pravico do odbitka DDV, ki ga
naknadno obračuna (ali odmeri davčni organ v primeru davčno inšpekcijskega nadzora),
tudi, če je prekluzivni rok za njegovo uveljavitev že potekel? Z upoštevanjem evropske
sodbe SEU pridemo do zaključka, da načelo davčne nevtralnosti in učinkovitosti v
primeru prepoznega obračuna DDV ne dopuščata sankcije zavrnitve pravice do
odbitka, dopušča pa naložitev zamudnih obresti, pod pogojem, da ta sankcija prav
tako spoštuje načelo sorazmernosti.269
Če se torej v postopku davčnega nadzora DDV ugotovi, da bi moral davčni zavezanec
kot prejemnik blaga ali storitev plačati DDV,270 se mu naloži plačilo davka. Ker DDV
ni bil obračunan pravočasno, se davčnega zavezanca lahko z globo kaznuje za
prekršek. Davčni zavezanec v tem primeru lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV
tudi, če je prekluzivni rok že potekel. Navedeno pa ne velja, če je transakcija
povezana z goljufijo DDV.
Naslednji primer sodbe Upravnega sodišča RS prikazuje nezakonito prakso davčnega
organa, kjer je utemeljenost pritožbenih razlogov davčnega zavezanca po mojem mnenju
dosežena z razlago načela učinkovitosti (kot tudi z načelom nevtralnosti).
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Prekluzivni rok za uveljavitev pravice do odbitka DDV je v ZDDV-1 določen z drugim odstavkom 67.
člena ZDDV-1, ki določa, da v kolikor davčni zavezanec ne opravi odbitka DDV v davčnem obdobju, v
katerem je nastala ta pravica, lahko odbije znesek DDV kadarkoli po tem davčnem obdobju, vendar ne
pozneje kot v zadnjem davčnem obdobju koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je pridobil pravico do
odbitka DDV.
269
Sodba SEU, št. C-284/11 v zadevi EMS-Bulgaria Transport OOD proti Direktor na Direktsia «Obzhalvane
i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv z dne 12.07.2012, ECLI:EU:C:2012:458, točka 77.
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ZADEVA: sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 1073/2014 z dne 23.12.2014271
V obravnavanem primeru je sporno, ali je prvostopenjski organ postopal pravilno, ko je
davčnemu zavezancu, potem, ko je pri njem opravil postopek davčnega inšpekcijskega
nadzora, z odločbo, izdano v letu 2010, odmeril DDV od prodaje osebnega vozila, pri
čemer pa mu odbitnega DDV ni upošteval iz razloga, ker je davčni zavezanec navedeno
vozilo nabavil 10.04.2007, zavezanec za DDV pa je postal kasneje, tj. 28.05.2007, ko je
navedeno vozilo prodal. Pri tem je drugostopenjski organ zaključil, da je navedena
odločitev prvostopenjskega organa sicer pravilna, vendar iz razloga, ker bi davčni
zavezanec moral uveljaviti pravico do odbitka DDV od prodaje navedenega osebnega
vozila do konca leta 2008.272 Ker tega ni storil, je po njegovem mnenju to pravico izgubil.
Po presoji Upravnega sodišča RS stališče prvostopenjskega organa ni pravilno, da
davčnemu zavezancu ne gre pravica do odbitka DDV od nabave vozila z dne 10.04.2007, iz
razloga, ker davčni zavezanec ob nabavi tega vozila še ni bil zavezanec za DDV. Takšnemu
stališču nasprotuje tudi sodba SEU v zadevi C-280/10,273 iz katere izhaja, da določila
Direktive Sveta 2006/112/ES nasprotujejo nacionalnim predpisom, če niti družbenikom
družbe niti sami družbi ne omogočajo uveljavljanje pravice do odbitka DDV za naložbene
izdatke, ki so jih ti družbeniki pred ustanovitvijo te družbe in pred njeno registracijo za
namene DDV imeli za potrebe ekonomske dejavnosti te družbe.
Prav tako pa je davčni zavezanec utemeljeno ugovarjal razlogom drugostopenjskega
organa, ki zaključuje, da je davčni zavezanec zamudil pravico do odbitka DDV. S
sklicevanjem na sodno prakso SEU v zadevi C-95/07 in C-96/07,274 iz katere izhaja, da
določitev prekluzivnega roka za uveljavljanje pravice do odbitka DDV ne nasprotuje
nacionalni zakonodaji, če prekluzivni rok v praksi ne onemogoča ali čezmerno otežuje
uveljavljanje pravice do odbitka DDV. V konkretni zadevi pa je po presoji sodišča šlo prav
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Sodba Upravnega sodišča RS, št. I U 1073/2014 z dne 23.12.2014, ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.1073.2014.
Skladno z določili drugega odstavka 67. člena ZDDV-1 je namreč prekluzivni rok za uveljavitev pravice

do odbitka DDV najkasneje zadnje davčno obdobje, ki sledi letu, v katerem je ta pravica nastala.
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Sodba SEU, št. C-280/10 v zadevi Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M.
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za tak primer. Ni namreč mogoče pritrditi drugostopenjskemu organu, da je imel davčni
zavezanec možnost uveljavljanja odbitka DDV do konca leta 2008, ter da je s potekom časa
to pravico izgubil. Davčnemu zavezancu je namreč šele z odločbo v letu 2010 bilo
naloženo plačilo DDV, takrat pa je že potekel rok iz drugega odstavka 67. člena ZDDV-1, v
katerem bi davčni zavezanec lahko uveljavil to pravico.
V sodbi se Upravno sodišče RS upira ne nazadnje tudi na pojasnilo davčnega organa,275 ki
pojasnjuje, da v primeru, kadar davčni zavezanec ne obračuna DDV pravočasno, se
davčnemu zavezancu naloži plačilo davka, pri čemer lahko davčni zavezanec uveljavlja
pravico do odbitka DDV, tudi če je prekluzivni rok za uveljavljanje odbitka DDV že
potekel.
V tej zadevi je več kot očitno, da davčni organ v postopku davčnega nadzora ni
postopal skladno s temeljnimi načeli DDV in sodno prakso SEU. Razlaga SEU je za
takšne primere pomembna iz več razlogov. SEU je v navedenih primerih presodilo, da
v trenutku, ko nastane obveznost za obračun DDV, nastane tudi pravica do odbitka
DDV in da na obstoj te pravice ne more vplivati dejstvo, da je davčni zavezanec ni
izkoristil že takoj ob njenem nastanku. Prav tako je SEU glede obrnjene davčne
obveznosti že odločilo, da se prekluzivni rok, posledica katerega je kaznovanje premalo
skrbnega davčnega zavezanca, ki ni zahteval odbitka DDV, tako, da izgubi pravico do
odbitka, ne more šteti za nezdružljiv s sistemom, določenim z Direktivo Sveta
2006/112/ES, če po eni strani ta rok velja enako za pravico do odbitka, ki temelji na
notranjem pravu, in pravico, ki temelji na pravu Unije (načelo enakovrednosti), in po drugi
strani, če v praksi ne onemogoča ali čezmerno otežuje uveljavljanje pravic do odbitka
(načelo učinkovitosti).
Prav tako je treba opozoriti, da ob upoštevanju prej navedenega ne moremo enačiti
pravnega položaja davčnega zavezanca, ki je pravočasno obračunal DDV, pravice do
odbitka pa ni uveljavil takoj (v tem primeru teče prekluzivni rok za uveljavitev pravice do
odbitka DDV), in položaja davčnega zavezanca, kateremu davčni organ naknadno odmeri
DDV (v teh primerih mora davčni organ davčnemu zavezancu priznati pravico do odbitka
DDV, tudi če je prekluzivni rok že potekel).
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Pojasnilo FURS, št. 4230-598441/2013-1 z dne 14.11.2013.
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5
KRITIČNA
OCENA
SKLADNOSTI
NEKATERIH
POJASNIL
SLOVENSKEGA DAVČNEGA ORGANA S TEMELJNIMI NAČELI DDV

5.1

Pojasnila FURS-MF kot predpis

Slovensko prakso s področja DDV oblikuje različni splet dejavnikov, ki morajo slediti
vsebini davčnih predpisov. Ker je vsebina teh predpisov velikokrat prenormirana, zapletena
in v določenih primerih nedorečena, predstavlja sestavni del davčne prakse tudi sodna
praksa, praksa delovanja davčnega organa in vsebina pojasnil (navodil) davčnega organa in
MF. Slednja namreč prav tako na nek način pripomorejo k (so)ustvarjanju davčne prakse na
področju DDV s pojasnili, ki se izdajajo na podlagi vprašanj davčnih zavezancev, tovrstna
pojasnila pa izdaja davčni organ tudi ob spremembah davčnih predpisov.276
S formalnega vidika je abstraktni oziroma splošni akt upravnega organa (torej tudi akt
FURS) predpis šele tedaj, ko akt tega organa jasno navaja, da gre za splošni upravni akt in
je izdan v obliki predpisa ter na predpisan način objavljen. Z materialnega vidika pa je
abstraktni akt upravnega organa predpis tedaj, ko na določen način ureja pravice in
obveznosti, ali tedaj, ko v njem vsebovane pravne norme učinkujejo zunaj upravnega
organa. V primeru, ko se pod vsebino internega upravnega navodila dejansko »skriva«
predpis, s katerim se posega v pravice in dolžnosti pravnih subjektov, je treba dati prednost
vsebini in šteti tak akt kot predpis.277
Ustavno sodišče RS je v sodbi, št. U-I-87/96, proučevalo podobno dilemo pravnega statusa
pojasnila, ki ga je leta 1998 izdal takratni Carinski organ RS.278 V omenjeni zadevi je
Upravno sodišče RS štelo, da izpodbijano pojasnilo sicer nima oblike pravnega akta,
vsebuje pa splošne in abstraktne norme, ki navzven povzročajo pravne učinke, zato ga je po
vsebini treba šteti za predpis.279 Ker pa pojasnilo ni bilo objavljeno v uradnem glasilu, kot
to za predpise zahteva 154. člen Ustave RS, ni začelo veljati in se ne sme uporabljati.280
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Špes Damijan, Dobro Da Vem: DDV za vsakdanjo, str. 21.
Šturm Lovro; avtorji Arhar … et. al., str. 1028 in 1029.
Davčna uprava RS in Carinska uprava RS sta se združili v Finančno upravo RS (FURS) 1. avgusta 2014.
Šturm Lovro; avtorji Arhar … et. al., 1030.
Razdelek B, tč. 3, odst. 1 obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-87/96 z dne 16. 7. 1998,

ECLI:SI:USRS:1998:U.I.87.96.
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Ustavno sodišče RS je tudi v sodbi, št. U-I-126/05-18, proučevalo podobno situacijo
pravnega statusa pojasnila MF iz leta 1999. V zadevi je Ustavno sodišče RS razložilo, da se
izpodbijano pojasnilo nanaša na obračunavanje DDV pri najemu, lizingu in prodaji z
odloženim plačilom. Sodišče je menilo, da pojasnilo v izpodbijanem delu vsebuje prav take
vsebine, ki naj bi bile v skladu z izrecnim zakonskim pooblastilom urejene v
podzakonskem predpisu; čeprav ima izpodbijano pooblastilo obliko internega akta, ki ga je
ministrstvo naslovilo na davčni organ z namenom razjasnitve problematike obračunavanja
in plačevanja DDV, pa v izpodbijanem delu na izviren način ureja obveznost pravnih
subjektov (davčnih zavezancev) glede plačila prometnega davka pri finančnem lizingu, zato
ga je treba po materialnem kriteriju šteti za predpis.281 Vendar morajo biti tudi po stališču
sodišča predpisi objavljeni, preden začnejo veljati – ker izpodbijani del spornega pojasnila
ni bil objavljen v Uradnem listu RS, je sodišče odločilo, da ni začel veljati in se tudi ni smel
uporabljati. Po stališčih sodišča gre torej pri pojasnilu (navodilu) MF, naslovljenega na
davčni organ, lahko za predpis, vendar ga kot takšnega sodišče ne upošteva, ker ni
objavljeno v Uradnem listu RS.
ZDavP-2 vsebuje posebno poglavje glede informiranja zavezancev za davek. Tako drugi
odstavek 13. člena ZDavP-2 določa, da navodila in pojasnila, ki jih v zvezi z izvajanjem
predpisov z delovnega področja davčnega organa izda minister, pristojen za finance,
oziroma predstojnik Finančne uprave RS, se objavijo na spletni strani izdajatelja, skupaj z
opozorilom, da niso pravni vir.282 Slednje predstavlja eno izmed novosti novele ZDavP2l, ki je bil objavljen v UL RS, št. 91/2015 in je pričel veljati 15.12.2015. Sprememba
oziroma novost določa, da se pojasnila in navodila objavljena na spletni strani FURS-a
sicer objavijo, niso pa pravni vir in sodišče pri odločanju v davčnih zadevah ni vezano na ta
pojasnila in navodila. 13. člen ZDavP-2 bi naj bil tako usklajen z načelom zakonitosti po
katerem davčni organ odloča v davčnih zadevah samostojno v okviru in na podlagi
mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov ZDavP-2 in ZFU. Na ta način se
odpravlja nejasnost v zvezi z zavezujočo pravno naravo davčnih pojasnil v primerjavi z
navodili, ki jih izdajajo drugi državni organi, glede na vsebino načela zakonitosti in z vidika
možnih pravnih posledic na ta način opredeljene zavezujoče narave.
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Razdelek B, tč. 5 obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-126/05-18 z dne 19. 10. 2006,
ECLI:SI:USRS:2006:U.I.126.05.
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Da navodila in pojasnila, ki jih izdaja FURS, niso pravni vir, je zakonodajalec zapisal z novelo ZDavP-2I,

ki je stopila v veljavo in uporabo z dne 15.12.2015.
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Na drugi strani imamo sodbo Vrhovnega sodišča RS X Ips 76/2014, v kateri je Vrhovno
sodišče RS odločilo, da pojasnila davčnega organa, ki ustrezajo definiciji navodil in
pojasnil iz 13. člena ZDavp-2, zagotavljajo, da bo praksa davčnih organov enotna oziroma
je njihov namen poenotenje te prakse. Nadalje je v tej sodbi odločeno, da je treba konkretno
odločitev davčnega organa, ki samovoljno odstopa od tovrstnih pojasnil, pa ta niso bila
preklicana ali nadomeščena z novimi pojasnili, obravnavati kot odstop od ustaljene prakse
davčnih organov.283
V skladu s prvim odstavkom 93. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) morajo javni
uslužbenci opravljati delo v skladu s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi,
splošnimi akti organa in kodeksom etike. Slednje pomeni, da so le-ti dolžni postopati v
skladu s predpisi in splošnimi akti organa, ki so objavljena na spletnih straneh. Iz tega je
moč sklepati, da so javni uslužbenci (torej tudi uslužbenci – referenti davčnega organa,
davčni inšpektorji) dolžni v svojih postopkih ravnati v skladu z navodili in pojasnili,
objavljenimi na spletni strani davčnega organa oz. splošnimi akti organa. V kolikor
uslužbenci davčnega organa ne bi ravnali v skladu s temi navodili in pojasnili, bi šlo za
kršitev delovne obveznosti.
V pojasnilu davčnega organa, dne 22.12.2015 (brez številke),284 slednji navaja, da je s
spremembo drugega odstavka 13. člena ZDavP-2 tudi jasneje opredeljen namen objave
navodil in pojasnil. Konkretiziral bi se naj 7. člen ZDavP-2, ki ureja načelo gotovosti in
seznanjenosti285 in pomoči ter 6. člen ZFU o preglednosti in predvidljivosti delovanja
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Upravno sodišče je v sodbi, št. I U 2073/2014 z dne 27.01.2015, ECLI:SI:UPRS:2015:I.U.2073.2014,
točka 16, obrazložilo, da načelo vezanosti na lastne prejšnje odločitve zahteva, da upravni organ ne sme
odstopiti od razlag splošnih pravil, ki jih je postavil sam, niti od ustaljene upravne prakse, ki se je uveljavila,
ne da bi za to imel upravičen razlog, ki ga mora posebej obrazložiti. Navedeno izhaja tudi iz odločbe
Ustavnega sodišča Up-320/11 z dne 21.03.2013, iz katere izhaja, da je zakonitost v davčnih zadevah kot
vezanost uprave na zakone strožja, ker gre z naložitvijo dajatev za poseganje v svobodo in materialni položaj
davčnih zavezancev, zaradi česar je tudi zahteva po obrazloženem odstopu strožja.
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Navedeno
pojasnilo
je
dostopno
na
spletni
strani
FURS,
URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Davcni_postopek/Opis/I
nformacija_o_novostih_novele_ZDavP-2I.pdf (obiskano 25.03.2016).
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Skladno z navedenim načelom ima zavezanec za davek pravico vnaprej biti seznanjen s svojimi pravicami
in obveznostmi, ki izhajajo iz ZDavP-2 in drugih aktov, na podlagi katerih davčni organ odloča o pobiranju
davkov.
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Finančne uprave RS.286 Moje mnenje je, da je spremenjen drugi odstavek 13. člena
ZDavP-2 diametralno v nasprotju s 6. členom ZFU in 7. členom ZDavP-2, saj takšno
postopanje davčnega organa ni niti pregledno niti predvidljivo, prav tako pa s
slednjim ni spoštovano niti načelo gotovosti, ki pravi, da ima zavezanec za davek
pravico biti vnaprej seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz tega
zakona.
Do sprejetja te spremembe drugega odstavka 13. člena ZDavP-2 so se davčni zavezanci, ki
so se znašli v primerih, kjer so želeli izvedeti stališče oz. mnenje (davčno obravnavno)
davčnega organa, obrnili na slednjega, ki je posledično podal pojasnilo oziroma navodilo.
Skladno z izdanim pojasnilom so se davčni zavezanci tudi ravnali in postopali v dobri veri,
da ravnajo pravilno in zakonito ter na podlagi ostalih pojasnil organa tudi sprejemali ostale
odločitve vezane na davčne implikacije transakcij. S tem, ko je davčni organ navedel, da
navodila niso pravni vir, pa si davčni organ pušča veliko svobodo oziroma prosto presojo
pri sprejemanju (subjektivnih) odločitev (referentov in davčnih inšpektorjev) za presojo
zakonitosti ravnanj davčnih zavezancev. Po mojem mnenju lahko spremembo 13. člena
ZDavP-2 razumemo tudi na način, da bo davčni zavezanec, ki bo pri svojem delu
upošteval pojasnilo davčnega organa, ki mu je bilo izdano (pri čemer ne gre za
zavezujočo informacijo skladno s 14. členom ZDavP-2), slednje pa je morda napačno
in bo davčni inšpektor lahko zakon izvajal na način, ki bo drugačen kot je bilo
prvotno mnenje davčnega organa. Na slednje opozarja tudi Špes, ki dodaja,287 da se v
praksi z navedenim 13. členom ZDavP-2 pojavlja kar nekaj problemov, saj se davčni
zavezanci srečujejo z različnimi situacijami:
 davčni organ oz. davčni inšpektor ne povzema vsebine navodila (pojasnila) FURS, saj je
pri svojem delu neodvisen in samostojen;
 davčni organ povzema in se ravna skladno z izdanim navodilom (pojasnilom) davčnega
organa, čeprav navedeno pojasnilo ni skladno z zakonskim predpisom.
Glede na to, da morajo biti v pravni državi Republike Slovenije pravna pravila
oblikovana jasno in nedvoumno, menim, da je takšna zakonska dikcija (drugi
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Predvidljivost finančne uprave skladno s 6. členom ZFU se (bi naj) zagotavlja(la) z jasno določenim in
enotnim ravnanjem finančne uprave.
287

Špes Damijan, Mali & Veliki DDV maraton 2013, seminarsko gradivo, Bilans Trade, d.o.o., Maribor,

2013, tema B, str. 7.

119

odstavek 13. člena ZDavP-2) v nasprotju z načelom pravne varnosti in načelom
varstva zaupanja v pravo. Že s tem, ko se davčni zavezanec obrne na davčni organ s
potrebo po dodatni razlagi določene zakonske dikcije, lahko nakazuje na dejstvo, da
pravna pravila niso pisana jasno in nedvoumno oz. so prezapletena, nedorečena in
prenormirana.288

5.2

Ugotavljanje odgovornosti davčnega organa za izdajo nekorektnih pojasnil

Za uveljavljanje načela pravne države je pomembna tudi uveljavitev načela odgovornosti
državnih organov za nepravilno delo in povzročeno škodo davčnim zavezancem. V
povezavi s pravico do informiranja davčnih zavezancev se postavlja vprašanje, ali je davčni
organ (FURS ali MF) odgovoren za izdajo pojasnil, ki so po svoji vsebini nekorektna in
neskladna z vsebino davčnega predpisa, na podlagi katerih davčni zavezanci ravnajo v
praksi?
Takšen pojav (izdaja pojasnil oziroma navodil, ki ne sledijo zakonskemu predpisu) ni
specifičen pojav v Republiki Sloveniji, temveč se to dogaja tudi v drugih državah članicah.
V bistvu gre za ugotavljanje odgovornosti davčnega organa, ki s svojim pojasnilom
»zavede« davčnega zavezanca pri korektnem izpolnjevanju njegovih davčnih obveznosti.
Davčni organ namreč v množici primerov ne sledi vsebini davčnega predpisa oziroma
drugače interpretira vsebino nacionalnega predpisa in evropske Direktive Sveta
2006/112/ES (tudi sodbe SEU)289 s področja DDV kot davčni zavezanci sami.290 Do teh
razhajanj prihaja celo znotraj samega davčnega organa, saj le-ta za istovrstne primere
uporablja različna merila in/ali interpretacijo davčnega predpisa. Različne interpretacije
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Takšen primer je na primer Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki vsebuje vsega 26. členov.
Vprašanja in odgovori v povezavi s tem zakonom, ki jih kontinuirano objavlja davčni organ, pa obsegajo že
več kot 300 vprašanj (in odgovorov).
289

Več o tem Bapuly Bedana, Jerman Saša, Škof Bojan, n. d., str. 20, kjer kot potencialne napake pri uporabi
evropskega prava navajajo najrazličnejše razloge, npr.: restriktivna interpretacija argumentov strank ali
nacionalnih postopkovnih pravil; terminologija; kršitev obveznosti obrazložitve v kontekstu prava Unije;
kršitve obveznosti zahtevati predhodno odločanje itd.
290

Različne interpretacije davčnega predpisa, tudi znotraj samega davčnega organa, niso neka posebnosti niti
v evropskem prostoru. Seveda pa različne interpretacije davčnega predpisa in večkrat samovolja davčnega
organa v slovenskem prostoru vzpostavlja pri davčnih zavezancih pravno negotovost in predvsem zelo dolgo
(predolgo) pot do končne resnice.
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davčnega predpisa, tudi znotraj samega davčnega organa, pa vzpostavlja pri davčnih
zavezancih pravno negotovost.
Pojasnila davčnega organa, ki ustrezajo definiciji navodila iz drugega odstavka 13. člena
ZDavP-2, so zagotovilo, da bo (bi naj) praksa davčnega organa enotna oziroma so vsaj
namenjena poenotenju te prakse. Davčni organ ne sme odstopiti niti od splošnih pravnih
pravil, ki jih je v zvezi z izvrševanjem prostega preudarka postavil sam, niti od ustaljene
davčne prakse, ki se je uveljavila in ustvarila v zvezi z izvrševanjem prostega preudarka, če
za to nima upravičenega razloga. Pri neupoštevanju načela vezanosti na lastne odločitve
lahko davčni zavezanec zahteva tako odvrnitev bremen, kakor tudi pridobitev ugodnosti.
Davčna in sodna praksa v Republiki Sloveniji se največ ukvarja z uporabo prostega
preudarka pri konkretnih upravnih aktih in vztraja pri razlikovanju med diskrecijo in
nedoločenimi pravnimi pojmi.291 Razliko med diskrecijo in nedoločenimi pravnimi pojmi
pripoznavata tudi pozitivno pravo in upravnosodna presoja. Pri presoji pravne pravilnosti
diskrecijskih upravnih aktov se upravnosodna presoja omejuje na ugotavljanje zlorabe
oblasti ali prekoračitve pooblastila in samovolje. Pri nedoločenih pravnih pojmih vztraja pri
polni presoji njihove zakonitosti.292
V slovenskem prostoru nimamo določbe, ki bi opredeljevala odgovornost davčnega
organa za izdajo pojasnil, ki so po svoji vsebini nekorektna in neskladna z vsebino
davčnega predpisa, na podlagi katerih davčni zavezanci ravnajo v praksi.
Odgovornost davčnega organa po mojem mnenju ne smemo razumeti v smislu
odškodninske odgovornosti,293 temveč bolj v smislu, da se slednji odreče dodatni
odmeri dajatev davčnim zavezancem v davčno inšpekcijskem nadzoru, v kolikor je
bilo pojasnilo, po katerem so se davčni zavezanci ravnali, v nasprotju z zakonskim
predpisom ali subjektivnim mnenjem davčnega inšpektorja. Upoštevajoč predhodni
zapis bi vsaj na nek način svojo odgovornost nosil tudi davčni organ in ne samo
davčni zavezanci, s čimer bi se približali spoštovanju načela pravne varnosti in načelu
varstva zaupanja v pravo.
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Šturm Lovro; avtorji Arhar … et. al., str. 1015, točka 43.
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Prav tam, točka 44.
26. člen Ustave RS sicer določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z
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opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa s svojim protipravnim ravnanjem stori
oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
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5.3

Izdana pojasnila FURS brez upoštevanja temeljnih načel DDV

5.3.1 Retroaktiven učinek sodb SEU
V praksi na področju DDV prihaja do različnih mnenj, kako oblikovati davčno osnovo za
namene DDV pri transakcijah, kadar se kot kraj opravljene transakcije opredeli ozemlje
Slovenije, pri čemer pa tuj davčni zavezanec za opravljeno transakcijo obračuna DDV
(korektno ali nekorektno) skladno z njegovim nacionalnim davčnim predpisom.
Naj na tem mestu izpostavim pojasnilo davčnega organa, ki se nanaša na obravnavo
provizije pri prodaji bitcoinov po ZDDV-1.294 Davčni organ je v navedenem pojasnilu
pojasnil, da se na podlagi sodbe SEU stališče glede obravnave provizij pri prodaji bitcoinov
spreminja. Slovenski davčni organ je namreč pred sprejetjem sodbe SEU takšne transakcije
obdavčil z DDV, v kolikor so bile predmet obdavčitve v Sloveniji. Z razlago, ki jo je dalo
SEU, pa se takšne transakcije obravnava kot transakcije, oproščene plačila DDV skladno s
4. točko 44. člena ZDDV-1.
Davčni organ je tako v obravnavani zadevi zavzel stališče, da se takšna obravnava
provizij pri prodaji bitcoinov, ki jo je podalo SEU, obravnava šele od sprejetje te
sodbe in nima retroaktivnega učinka, kljub temu, da se zakonski predpis v ničemer ni
spremenil, prav tako pa SEU učinkov te sodbe ni časovno omejilo (niti za nazaj, niti za
naprej). Takšno stališče je zato po mojem mnenju v nasprotju z načelom enakosti in
enakovrednosti, legitimnega pričakovanja in tudi pravne varnosti. SEU je v eni izmed
sodb295 že obrazložilo, da razlaga posameznega pravila prava Unije, ki jo SEU poda pri
izvajanju pristojnosti, po potrebi pojasnjuje in natančneje določa pomen in obseg tega
pravila, kot ga je treba ali bi ga bilo treba razumeti in uporabljati od začetka njegove
veljave. Prav tako je SEU navedlo,296 da mora upravni organ (torej tudi davčni organ) tako
razlagano pravilo prava Unije v okviru svojih pristojnosti uporabljati tudi za pravna
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FURS
z
dne
07.12.2015,
nima
številke,
URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Novi
ce/2015/Obravnava_provizije_pri_prodaji_bitcoinov_po_ZDDV-1.pdf (obiskano 25.03.2016).
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Sodba SEU, št. C-453/00 v zadevi Kühne & Heitz NV proti Produktschap voor Pluimvee en Eieren z dne
13.01.2004, ECLI:EU:C:2004:17, točka 21.
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Prav tam, točka 22.
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razmerja, ki so nastala ali so bila oblikovana, preden je SEU izdalo sodbo v zvezi s
predlogom za izdajo.
Zgoraj omenjeno stališče je tudi podalo Vrhovno sodišče RS v sodbi, št. X Ips 352/2011
,297 v kateri je navedlo, da ima pravni predpis EU, ki ga SEU obrazloži s svojo sodbo,
takšen pomen že vse od začetka njegove veljavnosti ter da morajo nacionalna sodišča tako
obrazložen predpis uporabiti tudi za pravna razmerja, ki so nastala, preden je SEU to
razlago podalo.
V slovenski praksi prihaja do situacij, da davčni organ izdaja pojasnila, ki niso
skladna z zakonskim predpisom in/ali temeljnimi načeli DDV, mnogi davčni zavezanci
pa ravnajo skladno s temi pojasnili. Naknadno (čez leto ali več) davčni organ izda v
povezavi z izpostavljeno problematiko pojasnilo, ki drugače obravnava predstavljen
primer, pri čemer pa se zakonski predpis ni spremenil. V skrajnem primeru, če bi
davčni organ želel sankcionirati tovrstna ravnanja davčnih zavezancev, ki so ravnali
skladno s pojasnilom davčnega organa, se je potrebno sklicevati na načelo varstva
legitimnega pričakovanja, še posebej, če je sam zakonski predpis preveč ohlapen.

5.3.2 Oblikovanje davčne osnove za namene DDV
Davčni organ je v povezavi z določanjem davčne osnove, kadar je kraj opravljene
transakcije v Sloveniji in je tuj davčni zavezanec obračunal DDV, podal pojasnilo, št. 061149/2006-2, z dne 14.03.2007. V navedenem pojasnilu je med drugim zapisal, da se na
podlagi petega odstavka 36. člena ZDDV-1 iz davčne osnove za slovenski DDV izključi
DDV, obračunan od davčnega zavezanca iz druge države članice, iz nje pa ni možno
izključiti DDV, ki ga obračunajo davčni zavezanci iz tretjih držav.
Peti odstavek 36. člena ZDDV-1 (določanje davčne osnove pri dobavah blaga ali storitev)
namreč določa, da se v davčno osnovo vštevajo, če že niso všteti:
a) trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV;
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b) postranski stroški, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki jih
dobavitelj ali izvajalec zaračuna kupcu oziroma naročniku storitve.
Pridružujem se mnenju Špesa,298 ki pravi, da je navedeno pojasnilo davčnega organa
nekorektno, saj v pojasnilu navedena sodba SEU v zadevi C-85/97299 ne potrjuje vsebine
navedenega pojasnila, izdanega s strani davčnega organa.300 V navedeni sodbi je
obravnavan primer, ko je belgijsko podjetje dalo v brezplačno uporabo svojemu
zaposlenemu delavcu osebno vozilo, ki je bilo najeto v Luksemburgu. Luksemburško
podjetje je za najem vozila obračunalo DDV skladno z nacionalnim predpisom. Belgijski
davčni organ je kot davčno osnovo za obdavčitev »brezplačne uporabe vozila« vzel
račun luksemburškega podjetja z njihovim obračunanim DDV. Prav tako sodba glasi
(kratek povzetek): »…če je bilo vozilo najeto, kot v tem dotičnem primeru v državi članici,
kot izhaja iz vprašanja (ali … kot izhaja iz primera), davčna osnova ne vključuje DDV-ja,
ki je bil plačan.« Kot je razvidno, navedena sodba v ničemer ne pojasnjuje tudi primera,
kako oblikovati davčno osnovo za dotični primer, če bi bilo vozilo najeto v tretji državi
(državi, ki ni članica EU).
V povezavi s predhodno navedenim pojasnilom davčnega organa se postavlja vprašanje,
kako ukrepati v primerih, kadar je izvajalec transakcij zavezanec iz tretje države za
opravljeno transakcijo neupravičeno obračunal nacionalni DDV, kraj opravljene transakcije
pa je v Sloveniji (slovenski davčni zavezanec je plačnik za DDV v Sloveniji) ter katero
izmed temeljnih načel DDV ovrže navedbe davčnega organa o neizključitvi DDV,
zaračunanega s strani davčnega zavezanca iz tretje države iz davčne osnove za namene
DDV? Menim, da lahko poenostavljeno razmišljanje davčnega organa v navedenem
pojasnilu kaj hitro ovržemo s temeljnim načelom DDV, predvsem s sklicevanjem na
načelo nevtralnosti in načelo enakosti ter enakega obravnavanja.301 Namreč, če katera
koli oseba zaradi DDV nosi večje breme od druge osebe, ki pridobiva enako/podobno
blago ali storitve iz tretjih držav, bi davek »izkrivljal konkurenco« in škodoval
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pravilnemu delovanju prostega trga blaga in/ali storitev, takšno postopanje pa bi bilo
v nasprotju z načelom nevtralnosti in načelom enakosti in enakega obravnavanja.
Splošno povzemanje sodbe SEU na primere, ko je bil za opravljeno transakcijo
obračunan DDV v tretji državi, v državi članici pa (tudi) nastane obveznost za
obračun DDV, da predstavlja davčno osnovo v državi članici tudi s strani tretje
države obračunan »njihov« DDV, tako ni možno.
Prav tako menim, da termin izključevanja obračunanega DDV iz davčne osnove, kot to
določajo določila ZDDV-1 oziroma Direktive Sveta 2006/112/ES, ne navajajo, da to velja
samo za DDV, obračunan v eni izmed držav članic, zato davčni organ s takšnim pojasnilom
samovoljno in nekorektno nalaga davčnim zavezancem plačilo DDV v višji vrednosti, kot
je to določeno z zakonom, hkrati pa se v primerih, kadar davčni zavezanec nima v celoti
pravice do odbitka DDV za prejete transakcije, neupravičeno obogati na račun višjega
zneska pobranega DDV.
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6

SKLEP

Z magistrsko nalogo sem ugotovil, da so temeljna (kot tudi splošna) načela DDV
nepogrešljiv element v postopkih davčnega nadzora DDV. Le s poznavanjem teh načel kot
tudi s poznavanjem vsebine določenih pravnih norm in okvira diskrecije, ki jo pravna
norma podeljuje državi članici, lahko pridemo do zakonitega spoznanja in dosežemo rešitev
sporov med davčnimi zavezanci na eni strani in davčnim organom na drugi strani.
V tej magistrski nalogi se predstavljena splošna in temeljna načela DDV uporabljajo kot
pripomoček, ob poznavanju katerih ugotavljamo in razlagamo tiste norme prava, ki služijo
kot podlaga za celotni pravni red Unije na področju DDV in z vidika potrebe po
upravičevanju samovoljnega (oblastnega) ravnanja določamo njegove bistvene temelje. Na
področju izvajanja prava je na ravni Unije treba razlikovati med načeli, še posebej
temeljnimi načeli, in cilji, ki jih zasleduje pravo Unije. Unija temelji na načelih, in tako je
tudi na področju DDV. Slednja predstavljajo meje delovanja držav članic in davčnih
organov. Cilji pa nasprotno določajo zaželene učinke, ki bi jih naj imela določena zakonska
norma.
Z obravnavanjem tematike magistrske naloge sem želel predvsem vzbuditi zavedanje, da
imajo temeljna načela DDV v postopkih davčnega nadzora DDV velik pomen za
zapolnjevanje pravnih praznin in služijo kot pomoč pri razlagi zakonskih norm. To izhaja
ne nazadnje iz dejstva, da je slovenski pravni red v razvoju, ki je zaradi svoje odprtosti za
razvoj integracije v določeni meri pomanjkljiv in potreben razlage, ki ga primarno
uresničuje SEU na podlagi sodb, ki so naslovljene tudi na druge države članice Unije. Te
interpretacije ter razlage pa lahko koristimo tudi za interpretacijo določil ZDDV-1, ki nam,
predvsem v smeri upoštevanja temeljnih načel DDV, kažejo smer oblikovanja davčne
prakse. Tolmačenje vsebine Direktive Sveta 2006/112/ES, posledično tudi določil ZDDV1, se na podlagi temeljnih načel DDV zato odraža v sodni praksi SEU, kar vpliva tudi na
slovensko prakso in preprečuje oziroma vsaj omejuje samovoljo davčnega organa pri
nekaterih presojanjih korektnosti ravnanj davčnih zavezancev.
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V uvodu sem postavil hipotezo, da »davčni organ Republike Slovenije v postopkih
davčnega nadzora DDV postopa samovoljno, kar pomeni postopanje v nasprotju s
temeljnimi načeli sistema DDV.« Hipotezo lahko potrdim. Način, kako davčni (in tudi
sodni) organ razlaga in izvršuje davčne predpise, mora pri konkretnih primerih, ki se
nanašajo na vprašanje utemeljenosti ravnanja davčnega zavezanca, slediti temeljnim
načelom DDV. Neustrezna zakonska interpretacija in spremenljivost pojasnil davčnega
organa nedopustno posegata v načelo pravne varnosti davčnih zavezancev. Vztrajanje
davčnega organa na podlagi neutemeljenih stališč, ki kršijo temeljna načela DDV, pa ne
nazadnje povzroča veliko škodo davčnim zavezancem, ki se znajdejo v teh postopkih, prav
tako pa ti postopki povzročajo nesorazmerne stroške v breme davkoplačevalcev. Davčni
postopki, ki se rešujejo na najvišji stopnji (šele na podlagi pritožbenih ugovorov davčnega
zavezanca), pri čemer Vrhovno sodišče RS zavzema povsem nasprotno stališče od
davčnega organa in Upravnega sodišča RS, nedvomno rušijo zaupanje v pravično in
neoblastno (nearbitrarno) delovanje davčnega organa.
Takšen zaključek lahko podam na podlagi proučevanih primerov sodne prakse Upravnega
in Vrhovnega sodišča RS v magistrski nalogi, kjer praksa davčnega organa in Upravnega
sodišča RS kaže, da bodo morali davčni zavezanci pri uveljavljanju svojih pravic še naprej
dosledno uporabljati vsa pravna sredstva, v kolikor korektnost njihovih ravnanj ne bo
prepoznana. V kolikor se to ne zgodi že na ravni davčnega organa druge stopnje oz.
pozneje na ravni prvostopenjskega sodišča, ostaja upanje na Vrhovnem sodišču RS, ki je po
mojem mnenju nekoliko bolj strokovno, vsaj kar zadeva poznavanja sistema DDV in
njegovih temeljnih načel. Nadzor nad odločitvami znotraj davčnega organa namreč ne
zadovoljuje in ne zagotavlja uresničevanja načela zakonitosti pri delu in odločanju v
upravnih zadevah, kadar so v ospredju pravice in pravne koristi davčnih zavezancev, saj
znotraj davčnega organa obstaja neke vrste solidarnost in enakost v pojmovanju in
interpretaciji posameznih norm, prav tako pa je delo slednjega večkrat pod vplivom
navodil, kako je treba razumeti določeno zakonsko normo. Ob navedenem pa naj dodam, da
bi davčni organ moral, v kolikor naleti na ohlapne zakonske določbe, ki omogočajo različne
pravne razlage, s čimer se postavlja dvom v pravilnost in zakonitost odločitev, odločiti v
korist davčnega zavezanca, hkrati pa podati predlog za spremembo ohlapne določbe
zakona.
Ugotavljam, da je slovenska sodna praksa (predvsem Upravnega sodišča RS) na področju
pobiranja DDV velikokrat neuporabna iz več razlogov. Kot prvo je potrebno poudariti, da
so se na področju DDV, vse od njegove uvedbe v slovenskem prostoru, odvijale nenehne
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spremembe samega zakonskega predpisa kot tudi podzakonskih aktov. Nenehno
spreminjajoča se zakonodaja na področju DDV ne doprinese k pravni varnosti davčnih
zavezancev, če slednji ne morejo predvideti, kakšne ukrepe bo država sprejela. Kot drugič
pa so sodni postopki dolgotrajni, pri čemer do izdaje sodbe v konkretnih zadevah v
povprečju mine več let, med tem časom pa se predmetne norme lahko bistveno spremenijo.
S sprejemanjem ukrepov in rešitev, ki pomenijo nove dodatne pravice v korist
posameznikov ali institucij in s tem njene višje obremenitve, se po mojem mnenju
sistemsko tveganje zelo povečuje, v prihodnosti pa takšen pristop pripelje do resnih
problemov pri realizaciji že zagotovljenih pravic. To je sicer po eni strani posledica
dinamičnosti časa, v katerem živimo, vendar pa se pojavi nevarnost premalo domišljenih
zakonskih rešitev, ki otežujejo poslovanje v takšnem davčno nepredvidljivem okolju, prav
tako pa otežujejo delo davčnemu organu in sodiščem, ki se ne morejo ustaliti in vzpostaviti
pravne predvidljivosti.
Skrb pa je še bolj utemeljena, ko pogledamo stanje v gospodarstvu, kjer država zaradi
slabega stanja slovenskih javnih financ krpa proračunsko luknjo s poostrenimi davčnimi
nadzori, s katerimi si ustvarja prepotrebno materialno/finančno osnovo za delovanje. Ob
navedenem postane dokaj jasno in razumljivo, zakaj je pri sprejemanju in izvrševanju
ukrepov posameznih držav članic v boju proti oblastnim ukrepom vloga SEU tako velika in
odločilna, poznavanje temeljnih načel DDV pa nepogrešljivo. Od razlage SEU in temeljnih
načel DDV je namreč odvisno, ali je država članica sprejela ustrezne ukrepe oziroma
sprejela pravne norme na način, kot to dovoljuje pravo Unije, prav tako pa je od razlage in
temeljnih načel DDV odvisno, ali davčni organ v postopkih nadzora odloča v nasprotju z
določili Direktive Sveta 2006/112.
Prav tako ugotavljam, da davčni organ v določenih primerih, predstavljenih v magistrski
nalogi, ne razume (ali ne želi razumeti) pomena temeljnih načel DDV in njihove ključne
vloge pri omejevanju njegove oblasti. Svoje postopanje v davčnih nadzorih načeloma
opravičuje sicer z legitimnimi cilji (tj. varovanje javnega interesa), a hkrati pozablja, da cilj
takšnih postopkov ne opravičuje izbire metod in ukrepov, ki škodujejo davčnim
zavezancem. Togo (nekonsistentno) razumevanje prava, po katerem je slednje zgolj
tehnični pripomoček za polnjenje državnega proračuna s sprejemanjem številnih davčnih
reform, s katerimi se želi na hitro uravnotežiti javne finance, čeprav na račun
spodkopavanja načela pravne države, je skrajna oblika oblastnega postopanja. S sprejetjem
nepremišljenih zakonov, ki je posledica želje po čim hitreje doseženem cilju (tj. po čim
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večji materialni bazi državnega proračuna), pa se zlorablja pravna država do te mere, ko
delovanje v takšnem okolju (z vidika podjetnika – davčnega zavezanca) ni več smiselno oz.
spodbudno. Davčni organ namreč ne nastopa kot enakopravna stranka, temveč kot oblastni
organ, ki si v prvi vrsti prizadeva za (zgolj) varstvo javnega, in ne zasebnega interesa
posameznika. Ukrepi in metode, ki jih sprejme zakonodajalec (ali davčni organ v davčnem
nadzoru), morajo biti ne samo učinkoviti, temveč tudi takšni, da v pravice (in obveznosti)
davčnih zavezancev ne posegajo prekomerno. Ob upoštevanju temeljnih načel DDV bi zato
morali biti davčni postopki zasnovani tako, da bi čim bolj preprečili neutemeljene posege
slednjega v svobodo podjetništva ter posledično v pravice davčnih zavezancev.
Oblastno postopanja davčnega organa je še toliko bolj izrazito, če upoštevamo, da se lahko
že po uvedbi davčnega nadzora DDV zoper davčnega zavezanca, davčni postopek razširi
tudi na druge davke in druge osebe (davčne zavezance ali posameznike). Ob neupoštevanju
temeljnih načel DDV v davčnem nadzoru se posledično lahko povzročijo nepopravljive
posledice pri davčnem zavezancu, ki lahko pomenijo tudi prenehanje opravljanja dejavnosti
oz. stečaj.
Glede na navedene ugotovitve v magistrski nalogi lahko pri prvi tezi zaključim, da temeljna
načela DDV, ki bi naj pripomogla k zagotovitvi pravic in obveznosti davčnih zavezancev,
nikakor niso namenjena temu, da bi v prvi vrsti varovala nacionalni proračun države
članice, ampak so namenjena zaščiti davčnih zavezancev pred zlorabo državne oblasti. Ob
dejstvu, da se v začetni fazi davčnega nadzora ne predvideva sodne kontrole nad
zakonitostjo postopka davčnega nadzora, ugotavljam, da je zaradi lahkomiselnosti
davčnega organa, njegovega arbitrarnega in samovoljnega postopanja, neznanja v
zapletenih davčnih problemih ter tudi zaradi subjektivnih mnenj davčnih inšpektorjev, ki ne
upoštevajo namena in cilja, ki ga zasleduje sistem DDV, potencialno tveganje zlorab
(pre)veliko in se mu v fazi davčnega nadzora na prvi stopnji ni mogoče izogniti, kar je z
vidika 2. člena Ustave RS nedopustno.
Druga v magistrski nalogi postavljena teza se nanašala na dejstvo, da »ne glede na temeljna
načela sistema DDV, ki so namenjena med drugim tudi zagotavljanju hitrejšega in
učinkovitejšega uveljavljanja pravic davčnih zavezancev v postopkih davčnega nadzora
DDV, so slednji v Republiki Sloveniji pri uveljavljanju svojih pravic (tako z vidika
učinkovitosti kot z vidika hitrosti) v slabšem položaju, kot bi sicer glede na namen temeljnih
načel DDV morali biti«. Takšno hipotezo lahko potrdim. Skrb zbujajoče je predvsem
stanje, ki ga izražajo številne sodbe slovenskih sodišč, kjer davčni organ v postopkih
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davčnega nadzora DDV evidentno arbitrarno in samovoljno posega v pravice in obveznosti
davčnih zavezancev.
Ugotavljam, da ima nepoznavanje celovitosti sistema DDV in temeljnih načel DDV s strani
davčnega organa (referentov, davčnih inšpektorjev) za posledico tudi slabši položaj davčnih
zavezancev, ki se kaže v postopkih davčnega nadzora pri uveljavljanju svojih pravic.
Spomnimo se vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, kjer je del carinikov okrepil vrste davčnih
inšpektorjev. Neustrezno znanje, pomanjkanje izkušenj ter predvsem neustrezna izobrazba
za zapletene davčne primere, slabo vpliva na način uveljavljanje pravic davčnih
zavezancev. Posledica navedenih dejavnikov se kaže predvsem v dejstvu, da so v mnogih
primerih navedbe davčnega organa v nekaterih ozirih na tako trhlih, neargumentiranih
temeljih, da se postavlja vprašanje, kako se naj zavezanec za davek izreka o okoliščinah, ki
po svoji naravi sploh niso objektivne okoliščine, ki nakazujejo na sodelovanje zavezanca za
davek pri neizpolnitvi davčnih obveznosti? Z opustitvijo nekaterih dejanj pa davčni organ
pogosto skuša davčno breme davčnih dolžnikov neupravičeno prevaliti na druge (poštene)
davčne zavezance. Prav tako pa ugotavljam, da davčni organ v davčno inšpekcijskih
nadzorih svoje nekonsistentne, neargumentirane, neobrazložene navedbe v določenih
primerih opira na sodno prakso SEU, pri čemer slednje nimajo nobene povezave za
konkretne primere, hkrati pa v osnovi napačno ugotavlja dejansko stanje.
Ne samo, da je razlog za skrb v dejstvu nekorektnega postopanja davčnega organa, temveč
tudi v dejstvu, da nezakonitosti takšnega ravnanja ne prepozna niti Upravno sodišče RS,
temveč šele Vrhovno sodišče RS na podlagi temeljnih načel DDV in sodne prakse SEU. V
zvezi s tem ni odveč omeniti, da skrb za uveljavljanje pravic in obveznosti davčnih
zavezancev ter spoštovanje temeljnih načel DDV ni in ne sme biti pridržana sodiščem,
temveč mora biti zagotavljanje in spoštovanje le-teh sestavina upravnega in sodnega
odločanja na vseh ravneh (če na tem mestu ne omenjam posebej dolžnosti zakonodajalca
pri sprejemanju zakonskih predpisov).
Prav tako ugotavljam, da so težave pri uveljavljanju pravic davčnih zavezancev v upravnih
postopkih stalnica v davčnih in sodnih postopkih. To pomeni, da mora davčni zavezanec v
davčnem postopku še vedno brezkompromisno zahtevati upoštevanje ter spoštovanje pravic
in obveznosti, ki mu pripadajo. Pri tem se postavlja vprašanje, kje postaviti mejo, da bodo
varovane pravice in interesi davčnih zavezancev na eni strani ter javni interes na drugi
strani? Pri odgovoru na to vprašanje se pojavlja kar nekaj težav, saj temeljna načela DDV
niso strukturirana kot klasična pravna pravila, temveč so bolj kot ne načela, ki izražajo
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splošne cilje in moralne koncepte, ki naj določajo razmerja med oblastjo na eni strani in
pravicami in obveznostmi davčnih zavezancev na drugi. Vendar, organi, ki zagotavljajo
oziroma bi naj zagotavljali uresničevanje teh pravic, so pri svojem delu vezani na sam
zakon in na podzakonske predpise. Včasih je zelo težko reči, ali je zakon predpisal način
uveljavljanja pravic davčnih zavezancev ali pa gre le za zakonsko ureditev, ki je prerasla v
poseg oziroma omejitev pravic davčnih zavezancev. Takšno razlikovanje je pomembno
predvsem zaradi presoje skladnosti zakonske ureditve na področju DDV z Direktivo Sveta
2006/112/ES. V prvem primeru bodo za dopustnost zakonske ureditve pogosto dovolj že
njena razumnost, nearbitrarnost in včasih prevladujoč javni interes, v drugem pa bo
ureditev morala prestati preizkus s testom temeljnih načel DDV.
Prav tako v magistrski nalogi postavljeno tretjo tezo, da »davčno prakso s področja DDV v
Republiki Sloveniji med drugim oblikujejo pojasnila davčnega organa, ki odstopajo od
temeljnih načel DDV«, lahko potrdim. Izdana pojasnila DURS – MF, ki ne upoštevajo
vsebine predpisane davčne norme oziroma ne upoštevajo temeljnih načel DDV in/ali niso
skladna s hierarhijo davčnega prava in/ali niso objavljena v Uradnem listu RS, nimajo (ne
bi smela imeti) nobene (pravno-zakonodajne) veljave, prav tako pa menim, da večkratno
spreminjanje stališča FURS predstavlja poseg na področje pravne varnosti davčnih
zavezancev. V svoji delovni praksi ugotavljam, da se davčni zavezanci na tovrstna navodila
oz. pojasnila zanašajo in da upravičeno pričakujejo, da bo davčni organ (predvsem davčni
inšpektor) v konkretnem primeru ravnal oziroma odločal skladno z razlago iz tovrstnih
pojasnil. Odgovornost za vsebino teh pojasnil, vključno z odgovornostjo za njihov
morebitni preklic oziroma umik v primeru, da razlage v objavljenih pojasnilih niso več
ustrezne, je v celoti na davčnem organu.
Ne glede na zapisano pa lahko rečem, da na oblikovanje (soustvarjanje) davčne prakse
vsekakor vplivajo (oziroma vsaj na nek način pripomorejo) tudi odločitve davčnega organa
v postopku davčnega nadzora pri davčnem organu in/ali davčnim inšpiciranjem v postopku
davčnega inšpekcijskega nadzora. Vpliv davčnega nadzora na slovensko davčno prakso s
področja DDV je po mojem mnenju prevelik, nesorazmeren glede na dejansko stanje v
slovenskem prostoru. V praksi se tako pogosto dogodi, da davčni inšpektor v davčnem
nadzoru DDV neustrezno in brez korektnih, razumnih argumentov, drugače interpretira
določeno pravno normo (pri svojem delu je namreč neodvisen in samostojen). Prav tako
lahko davčni organ na podlagi lahkomiselnosti, po nekakšni variaciji načela ekonomičnosti
postopkov in v določenih primerih zaradi pomanjkljivega znanja davčnih inšpektorjev (tudi
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referentov davčnega organa), nalaga dodatne davčne obveznosti ali odvzema pridobljene
pravice davčnim zavezancem.
Še bolj zaskrbljujoči pa so primeri, kadar davčni organ (davčni inšpektor) povzema in se
ravna skladno z izdanim navodilom (pojasnilom) davčnega organa, čeprav pojasnilo ni
skladno z zakonskim predpisom. Takšen nesorazmeren vpliv pa lahko zmanjšajo davčni
zavezanci predvsem na način, da zahtevajo dosledno uresničitev svojih pravic in ne le
izpolnjevanje obveznosti, pri čemer jim je lahko pri uresničevanju pravic v veliko pomoč
poznavanje sodne prakse SEU ter temeljnih načel DDV.
Prav tako menim, da v kolikor je pojasnilo davčnega organa, po katerem se davčni
zavezanci ravnajo, v nasprotju z zakonskim predpisom, je (oziroma bi morala biti)
odgovornost davčnega organa takšna, da se slednji odreče dodatni odmeri davka davčnemu
zavezancu v primeru davčnega nadzora. Na ta način bi del odgovornost nosil tudi davčni
organ, ki je izdal nekorektno pojasnilo, in ne samo davčni zavezanci, s čimer bi se približali
spoštovanju načela pravne varnosti in načelu varstva zaupanja v pravo.
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