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POVZETEK
Premoženje naj se odvzame tistim, ki so ga pridobili na nezakonit način ali pa je bilo
premoženje na njih preneseno brezplačno ali pa za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti. S tem je smiselno omogočeno varstvo pridobivanja premoženja na zakonit
način in zaščita gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine, ki ga zagotavlja
pridobivanje premoženja v skladu s predpisi.
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) se je v slovenskem pravnem
redu pričel uporabljati 29. maja 2012. Določa pogoje za uvedbo finančne preiskave in
postopek izvedbe finančne preiskave, začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem
premoženja nezakonitega izvora, postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora,
vodenje evidenc zavarovanja in začasnega odvzema premoženja nezakonitega izvora,
hrambo in upravljanje s tem premoženjem, odgovornost Republike Slovenije in
mednarodno sodelovanje.
Institut finančne preiskave in kasnejša tožba za odvzem premoženja nezakonitega izvora
sta v slovenskem pravnem redu omogočila boj proti organiziranemu kriminalu in
korupciji. Zaradi zapletenosti mednarodnih prenosov premoženja ter razvoja tehnologij,
ki jih storilci uporabljajo, je kazniva dejanja zelo težko dokazovati. Za uspešen pregon
storilcev kaznivih dejanj ne zadostuje le kazenska obsodba in odvzem premoženjske
koristi, nastale iz posamičnega kaznivega dejanja, temveč je bistveno tudi, da se jim
odvzame premoženje nezakonitega izvora.
Finančna preiskava se uvede, če se v predkazenskem ali kazenskem postopku izkažejo
razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in
skupna vrednost takega premoženja presega 50.000 EUR. Namen finančne preiskave je
ugotoviti obseg nezakonitega premoženja.
V magistrski nalogi smo se omejili na finančno preiskavo, ki jo za potrebe ZOPNI opravi
Finančna Uprava Republike Slovenije (FURS). Finančni inšpektor preiskovalec izvaja
finančno preiskavo v skladu s 100. členom Zakona o finančni upravi (ZFU). Izvajajo se vsa
dejanja, ukrepi in postopki po ZDavP-2. V nalogi smo predstavili štiri indirektne metode
ugotavljanja razkoraka premoženja. Predstavili smo evidence, ki jih v skladu s svojimi
postopki preverja FURS.
V poglavju pravdni postopek smo podrobneje opisali tudi instituta začasnega zavarovanja
odvzema in začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora.
V raziskovalnem delu naloge smo na praktičnem primeru prikazali postopek zbiranja
podatkov v finančni preiskavi in simulirali možne zaključke finančne preiskave, pravdnega
postopka odvzema premoženja in davčni postopek odmere davka od nenapovedanih
dohodkov.
Analizirali in izpostavili smo odločbe ustavnega sodišča in ostalo sodno prakso.

Ključne besede: Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, finančna preiskava,
začasno zavarovanje in začasen odvzem nezakonitega izvora, pravdni postopek, Zakon o
davčnem postopku

ABSTRACT
The property should be taken away from those who acquired it illegally or if it was
transferred to them for free or for a payment that did not correspond to its actual value.
By doing so, it makes sense to protect the acquisition of property in a lawful manner and
to protect the economic, social and ecological function of property which was acquired
in accordance with the regulations and law.
On 29 May 2012 the Confiscation of Assets of Illicit Origin Act (ZOPNI) began to apply in
the Slovenian legal order. It sets out the conditions and procedures for the initiation of
a financial investigation, seizure, forfeiture and safekeeping of assets with an unlawful
origin, managing of property, responsibilities of the Republic of Slovenia and the
conditions for international cooperation.
The notion of financial investigation and a possible subsequent lawsuit enabled the fight
against organized crime and corruption in the Slovene legal order. It is difficult to prove
the crime due to the complexity of the international transfers of property and due to the
development of technologies. Successful prosecution of the perpetrators of criminal acts
is not enough to justify the criminal conviction and deprivation of the proceeds of a
criminal offense, it is also essential to deprive them of the property with an unlawful
origin.
A financial investigation shall be initiated if pre-criminal or criminal proceedings give rise
to suspicions that an individual is in the possession of assets with an unlawful origin and
if the total value of such assets exceeds €50.000. The purpose of a financial investigation
is to determine the extent of the illegal assets.
We limited ourselves to the financial investigation which is conducted by the Financial
Administration of the Republic of Slovenia. The financial investigator conducts a financial
investigation in accordance with Article 100 of the Financial Administration Act (ZFU). All
actions, measures and procedures are performed in accordance with the Financial
Administration Act and Tax Procedure Act. We presented four indirect methods for
determining the property gap as well as the records which are checked by the Financial
Administration.
In the chapter Contentious Civil Procedure, we described, in detail, the notion of
temporary insurance and temporary seizure of assets of illegal origin.
With the practical case we showed the process of data collection in financial
investigation. We simulated the possible conclusions of a financial investigation,
contentious civil procedure and the assessment of the tax on unannounced income.
We analyzed and highlighted decisions of the Constitutional Court of the Republic of
Slovenia and other legal cases.

Key Words: Confiscation of Assets of Illicit Origin Act, Financial Investigation, Temporary
Insurance and Temporary Confiscation of Property with Illegal Origin, Legal Proceedings,
Tax Procedure Act
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Zakonodaja na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora si prizadeva, da bi bile
storilcu odvzete gospodarske koristi, ki so bile pridobljene z nezakonitim ravnanjem.
Najpogosteje se take gospodarske koristi pojavijo kot posledica kaznivih dejanj (npr.
kraje, goljufije), kot posledica gospodarskih kaznivih dejanj (pranje denarja, korupcija,
jemanje/dajanje podkupnine) ali trgovanja z ljudmi in blagom (prostitucija, prepovedana
preprodaja drog). (Broucht J., 2017)
Razkošen življenjski slog, vlaganja v nakupe in obnove nepremičnin, nakupi dragega
premičnega premoženja, velike vrednosti gotovine so lahko pokazatelj, da fizična oseba
razpolaga s premoženjem, ki ni bilo pridobljeno na zakonit način oziroma na način, iz
katerega ni možno razbrati materialnih dokazov, s katerimi bi bilo mogoče pojasniti
povečano potrošnjo in prirast premoženja fizične osebe. V najpogostejših primerih gre
za povečan prirast premoženja, ki je nastal v določenem obdobju v preteklosti, za
katerega pa fizična oseba nima pojasnila oziroma dokazov o njegovem izvoru.
V slovenskem pravnem redu to področje ureja Zakon o odvzemu premoženja
nezakonitega izvora (ZOPNI), ki predstavlja temeljno podlago magistrske naloge.
Glavni cilj zakona je preprečiti pridobivanje in uporabo premoženja nezakonitega izvora,
z glavnim namenom varovanja premoženja, ki je bilo pridobljeno na zakonit način, hkrati
pa tudi zaščititi gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo lastnine, pridobljene v skladu
s predpisi.
V magistrski nalogi se bomo osredotočili na finančno preiskavo z vidika FURS-a, kot jo
urejata ZOPNI in Zakona o finančni upravi (ZFU).
Postopek po ZOPNI se prične v okviru predkazenskega ali kazenskega postopka, če se
izkažejo razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega
izvora in je skupna vrednost takega premoženja višja od 50.000 €. Postopek je sestavljen
iz finančne preiskave in pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora.
V izvajanju finančne preiskave po ZOPNI sodelujejo različni državni organi od policije,
sodišča, FURS-a, Urada za preprečevanje pranja denarja in drugi. Vsak izmed deležnikov
je v preiskovalno skupino imenovan s sklepom sodišča in je dolžan izvesti vse postopke,
ki bodo pripomogli k ugotovitvi dejanskega stanja premoženja preiskovanca. Finančna
preiskava, ki jo za potrebe ZOPNI-ja izvaja FURS, ureja 100. člen Zakona o Finančni upravi.
V preiskavi se zberejo podatki o obsegu premoženja preiskovanca oziroma o vrednosti
premoženja, ki ga je imel, oziroma ga ima v lasti, posesti, ga uporablja, uživa oziroma z
njim razpolaga ali je razpolagal v obdobju, za katerega je uvedena finančna preiskava.
Preverijo se tudi podatki o premoženju, ki je bilo preneseno na povezane osebe ali na
pravne naslednike za obdobje preiskave in vsi drugi podatki, ki bi lahko bili za postopek
koristni, oziroma je glede na okoliščine smotrno, da se pridobijo za ugotovitev izvora,
1

obsega in prenosa premoženja. FURS podatke pridobiva iz davčnih in upravnih evidenc
ter iz javno dostopnih evidenc in baz. Finančna preiskava se izvede v roku enega leta, z
možnostjo podaljšanja za dodatnih šest mesecev. Po zaključku vodja preiskovalne
skupine izdela pisno poročilo in ga skupaj z zbranimi dokazi posreduje pristojnemu
državnemu tožilcu.
Postopek po ZOPNI se zaključi na naslednje načine:
1. Pravdni postopek – uvede se v primeru, ko so bili tekom finančne preiskave
pridobljeni dokazi, da je oseba razpolagala s premoženjem nezakonitega izvora in
le-to presega vrednost 50.000 EUR. Tako premoženje se odvzame s sodbo in
postane last Republike Slovenije.
2. Postopek se po končani finančni preiskavi zaključi – tekom finančne preiskave ni
bilo pridobljenih zadostnih dokazov, da obstaja razkorak v premoženju in da je
premoženje nezakonitega izvora.
3. Z odmero davka od nenapovedanih dohodkov, ki jo v skladu z določili 68.a členu
ZDavP-2 izvede Finančna uprava – tekom preiskave po ZOPNI ni bilo pridobljenih
zadostnih dokazov, da je bilo premoženje pridobljeno na nezakonit način, je pa
na podlagi ugotovitev finančne preiskave moč zaključiti, da le-to izhaja iz
dohodkov, ki v obdobju finančne preiskave niso bili ustrezno davčno obravnavani.

1.1 Namen, cilji in hipoteze raziskave
V magistrski nalogi želimo podrobneje predstaviti postopek finančne preiskave po ZOPNI.
Preiskave po ZOPNI so zelo zahtevne in obsežne ter vsebujejo veliko različnih deležnikov
– od državnega tožilstva, Urada za preprečevanja pranja denarja, Finančne uprave
Republike Slovenije, Komisije za preprečevanje korupcije do policije.
Postopek vodi državno tožilstvo v sodelovanju s pristojnim državnim tožilcem
Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.
Cilji magistrske naloge so:
•
•
•
•

seznaniti se z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI);
podrobneje preučiti finančno preiskavo po ZOPNI;
na praktičnem primeru prikazati zbiranje podatkov v fazi finančne preiskave, s
strani Finančne uprave Republike Slovenije;
prikazati možne zaključke postopka finančne preiskave po ZOPNI.

Hipoteze, ki smo si jih postavili pred pisanjem magistrske naloge:
Hipoteza 1: Pridobivanje podatkov v fazi finančne preiskave je dolgotrajno in nujno ne
vodi do pozitivnih rezultatov – odvzema premoženja.
Hipoteza 2: Zakonske določbe ZOPNI-ja predpisujejo dovolj instrumentov začasnega
zavarovanja in tako toženemu pravočasno preprečijo odtujitev premoženja nezakonitega
izvora pred zaključitvijo postopka.
2

Hipoteza 3: Odmera davka po 68.a členu ZDavP-2 se v celoti izvede na podlagi podatkov,
zbranih tekom finančne preiskave po ZOPNI.
Vse hipoteze bomo preverili s pomočjo kvalitativnih metod raziskovanja, saj je cilj naše
magistrske naloge razumevanje, opis in analiza področja odvzema premoženja
nezakonitega izvora, kot ga ureja ZOPNI. Najpomembnejše metode, ki jih bomo ob tem
uporabili so metode opazovanja, analize vsebine in študija primera. S pomočjo
opazovanja in analize vsebine si bomo področje ZOPNI-ja ustrezno razložili in opisali,
hkrati pa ugotovljeno ustrezno povezali in pojasnili na praktičnem primeru in obstoječi
sodni praksi. Rezultat opravljene analize bo opisna potrditev oziroma zavrnitev
postavljenih hipotez.

1.2 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da so deležniki, ki se ukvarjajo s finančnimi preiskavami po ZOPNI
oziroma ZFU, ustrezno usposobljeni in seznanjeni z zakonodajo, ki ureja to področje. Pri
svojem delu so odgovorni in korektni.
Glavna omejitev pri pisanju magistrske naloge je dostopnost do gradiva. Glavni vir
literature predstavljajo Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Zakon o
finančni upravi in Zakon o davčnem postopku ter strokovni članki. Pomembno podlago
za pisanje pa bo prav tako predstavljala sodna praksa, ki se je tekom let oblikovala v
slovenskem pravnem prostoru.
V magistrski nalogi se bomo osredotočili na del finančne preiskave, ki ga za potrebe
ZOPNI opravi Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS).
1.2.1 Predvidene metode raziskovanja
V teoretičnem delu bomo uporabili deskriptivno metodo, ki bo temeljila na analizi
strokovne literature – to je analiza omenjenih zakonov (ZOPNI, ZFU in ZDavP-2),
pridobljenih sodb in strokovnih člankov. Uporabili bomo metodo klasifikacije, saj bo
potrebno določene izraze z namenom boljšega razumevanja dodatno pojasniti.
Uporabljena bo tudi metoda analize in sinteze, s pomočjo katere bomo lahko proučili
sestavljene pojave kot so sodbe, postopki in metode finančne uprave pri izvajanju
finančnih preiskav in odmere davka.
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2 ZAKON O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (v nadaljevanju ZOPNI) se je v
slovenskem pravnem redu začel uporabljati 29. 5. 2012. Je stičišče dveh pravnih področij
– kazenskega in civilnega.
Razlika med odvzemom protipravne premoženjske koristi po kazenskem zakoniku in
civilnim odvzemom protipravne premoženjske koristi je, da se pri prvem storilcu
odvzame premoženje, ki ustreza premoženjski koristi – pridobljene z dokazano storjenim
kaznivim dejanjem, v drugem primeru pa gre za odvzem premoženja, za katerega ni
dokazov, da je bilo pridobljeno na zakonit način. (Kuhar, 2016, str. 18)

2.1 Splošna določila
Zakon ureja in določa pogoje ter postopke za uvedbo finančne preiskave, pogoje za
začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora,
odvzem ter hrambo in upravljanje s premoženjem nezakonitega izvora. Hkrati določa še
odgovornosti Republike Slovenije ter pogoje za mednarodno sodelovanje v zvezi s
postopki po ZOPNI. (1. člen ZOPNI)
Cilj zakona je preprečevanje pridobivanja in uporabo premoženja nezakonitega izvora s
pomočjo civilnega prava oziroma v postopku, ki je usmerjen v premoženje. Je samostojni
postopek in je neodvisen od kazenskega. Odvzem premoženja nezakonitega izvora po
ZOPNI spada med ukrepe, ki se izrekajo brez obsodilne sodbe, oziroma ne glede na
kazenski pregon osebe, proti kateri teče postopek po ZOPNI. Odvzem premoženja je
civilnopravni postopek, ki se realizira v pravdnem postopku. (Sklep II. Cp 1785/2015)
Premoženje naj se odvzame tistim, ki so ga pridobili na nezakonit način ali pa je bilo
premoženje na njih preneseno brezplačno oziroma za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti. (2. člen ZOPNI)
S tem naj bi bilo smiselno omogočeno varstvo pridobivanja premoženja na zakonit način
in zaščita gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine, ki ga zagotavlja
pridobivanje premoženja v skladu s predpisi.

2.2 Premoženje nezakonitega izvora
Za premoženje nezakonitega izvora se smatra vso premoženje, za katerega ni dokazov,
da je bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način1. To je premoženje,
za katerega je podano očitno nesorazmerje med njegovim obsegom in dohodki,
zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je oseba, zoper katerega je uveden postopek po

1

Zakonit način – kar je skladno z določenim
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zakonitost
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zakonom,

pravilom.

http://bos.zrc-

ZOPNI, plačala v obdobju, v katerem je bilo premoženje pridobljeno. (prvi in drugi
odstavek 5. člena ZOPNI)
Pri ugotavljanju nesorazmerja se upošteva vrednost celotnega premoženja, ki ga ima
oseba v lasti, posestvi, ga uporablja, uživa oziroma z njim razpolaga ali pa je razpolagala
in ga je prenesla na povezane osebe2 oziroma je bilo pomešano z njihovim premoženjem
ali je prešlo na njegove pravne naslednike. (tretji odstavek 5. člen ZOPNI)

2.3 Predkazenski postopek
Že pred uvedbo finančne preiskave po ZOPNI se uvede predkazenski postopek na podlagi
že znanih dejstev in informacij o osumljencu.
Predkazenski postopek ni pravno urejen postopek temveč skupek norm, ki določajo
pravice policije, državnega tožilca ter preiskovalnega sodnika. Namen postopka je, da
državni tožilec pridobi ustrezne podatke, na podlagi katerih sprejme odločitev o sprožitvi
kazenskega pregona. Odkrivajo se konkretna kazniva dejanja in zbirajo dokazi za
utemeljen sum storitve kaznivega dejanja. (145.–166. člen ZKP)
V predkazenskem postopku policija po uradni dolžnosti ali po navodilih državnega tožilca
odkriva storilca kaznivega dejanja, zbira ter zavaruje sledove in dokaze ter zbira obvestila
o kaznivem dejanju. Za dejavnost policije morajo obstajati razlogi za sum, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje. (Pravice obdolžencev v kazenskem postopku)

2.4 Pristojnosti in uvedba postopka finančne preiskave za odvzem
premoženja nezakonitega izvora
Postopek finančne preiskave po ZOPNI se začne, če se v predkazenskem ali kazenskem
postopku izkažejo razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem
nezakonitega izvora in njegova skupna vrednost presega 50.000€ (3. člen ZOPNI).
ZOPNI v 5. členu vsebuje domnevo, da je premoženje osebe, ki je storila kataloško
kaznivo dejanje, nezakonitega izvora, razen če preiskovanec v postopku ne dokaže, da je
bilo pridobljeno na zakonit način. (Špitalar J., Demšar J., 2012)
Po 7. členu ZOPNI postopek finančne preiskave vodi državno tožilstvo, pristojno za
predkazenski in kazenski postopek zaradi kataloških kaznivih dejanj. Državno tožilstvo v
sodelovanju s Specializiranim državnim tožilstvom Republike Slovenije (v nadaljevanju
SDT RS), zastopa Republiko Slovenijo kot tožečo stranko v postopkih po ZOPNI. V
postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi, RS zastopa Vrhovno državno tožilstvo Republike

2

Povezana oseba po ZOPNI je ožje povezana oseba, družinski član ali druga fizična oziroma pravna oseba,
na katero je bilo premoženje nezakonitega izvora preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti, ali navidezno, ali je z njenim premoženjem pomešano (šesti odstavek 4. člena ZOPNI).
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Slovenije, o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja pa odloča Okrožno sodišče
v Ljubljani. (7. člen ZOPNI)
ZOPNI predpisuje, da so vsi državni organi (nosilci javnih pooblastil, banke, finančne
organizacije) pristojnim za izvrševanje določb po ZOPNI dolžni dajati zahtevano
brezplačno pomoč. Prav tako na pisno zahtevo podatke brezplačno posredujejo
upravljavci uradnih evidenc, registrov, javnih knjig ter drugih varovanih podatkov,
informacij in dokumentacije. V zahtevi za posredovanje podatkov, mora biti natančno
navedeno, kateri podatki se zahtevajo, ime in priimek ter datum rojstva ali EMŠO3
številko in podatke o prebivališču osebe idr. Zahtevek mora obvezno vsebovati še
enoznačno številko, pod katero se vodi zadeva, in rok, v katerem morajo biti podatki
posredovani. (prvi in drugi odstavek 8. člena ZOPNI)
Pri posredovanju podatkov za namene Finančne preiskave po ZOPNI ne velja obveznost
varovanja tajnih podatkov, poslovne skrivnosti, bančne in poklicne tajnosti. (tretji
odstavek 8. člen ZOPNI)

3

Enotna matična številka občana (EMŠO) je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji. EMŠO
določi upravljavec Centralnega registra prebivalstva (CRP) enotno za vse prebivalce Republike Slovenije,
vključno s tujimi državljani. http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_in_tajni_podatki/emso/
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3 FINANČNA PREISKAVA
3.1 Namen in obseg finančne preiskave
Namen uvedbe finančne preiskave je ugotoviti obseg nezakonitega premoženja.
Finančna preiskava se uvede, če se v predkazenskem ali kazenskem postopku izkažejo
razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in
skupna vrednost takega premoženja presega 50.000 €. (3. člen ZOPNI)
V finančni preiskavi se pridobivajo dokazi in podatki, na podlagi katerih se uvede
postopek za odvzem nezakonitega premoženja. (11. člen ZOPNI)
Uporabijo se lahko vsi ukrepi in postopki, ki so dopustni za pridobitev dokazov in
podatkov skladu z ZKP. (Špitalar J., Demšar J., 2012)
Preiskava se uvede za obdobje petih let pred letom, v katerem naj bi bilo izvedeno
kataloško kaznivo dejanje, ter do vložitve tožbe po ZOPNI. V primeru, da se tekom
finančne preiskave odkrije, da je bilo premoženje preneseno na povezane osebe, se
lahko s predlogom postopek finančne preiskave razširi tudi zoper povezane osebe. (tretji
in četrti odstavek 10. člena ZOPNI)
Zbirajo se podatki o premoženju osumljenca, razmerju med njegovimi dohodki
(zmanjšanimi za plačane davke in prispevke) in odhodki, podatki o premoženju, ki je bilo
preneseno na povezane osebe ali pravne naslednike, in drugi podatki, ki bi utegnili v
postopku biti koristni. (drugi odstavek 11. člena ZOPNI)
Preiskovalna skupina mora finančno preiskavo izvesti v roku enega leta. Na podlagi
objektivnih razlogov je mogoče preiskavo podaljšati za največ šest mesecev.
Kot smo pojasnili že v omejitvah, se bomo v magistrski nalogi osredotočili na del finančne
preiskave, ki ga za potrebe ZOPNI opravi Finančna uprava Republike Slovenije (v
nadaljevanju FURS).
Finančna preiskava poteka v različnih fazah, ki jih bomo podrobneje predstavili v
nadaljevanju poglavja.

Slika 1: Potek finančne preiskave
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3.2 Preliminarna preiskava

Slika 2: Preliminarna preiskava
Preliminarne poizvedbe na željo državnega tožilstva še pred uvedbo finančne preiskave
izvedejo:
•
•

•

FURS – preveritev premoženjskega stanja osumljenca,
Urad za preprečevanje pranja denarja – preveritev morebitnih sumljivih
transakcij po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT),
Komisija za preprečevanje korupcije – preveritev morebitnega obstoja
nepravilnosti pri nadzoru premoženja po Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK).

(11. člen Splošnega navodila o finančnih preiskavah)
Zelo pomembno je, da se že tekom preliminarnih preiskav prepoznajo kazalniki, ki kažejo
na obstoj premoženja nezakonitega izvora. Najpogosteje so to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

razkošen življenjski slog,
prekomerna potrošnja,
vlaganja v obnove nepremičnin,
najdbe gotovine, plemenitih kovin ali nakita (hišne preiskave),
poslovanje z gotovino,
prenosi premoženja na povezane osebe,
prenosi premoženja v tujino,
slamnato lastništvo,
sumljive denarne transakcije, nakazila in ustanavljanje družb v tujini (davčne
oaze),
visoke premoženjske koristi iz kaznivega dejanja.

(5. člen Splošnega navodila o finančnih preiskavah)
Po pridobitvi končnega poročila o preliminarni finančni preiskavi državni tožilec vloži
uradni zaznamek z razlogi o odreditvi oz. ne odreditvi finančne preiskave. (11. člen
Splošnega navodila o finančnih preiskavah). V primeru, da pogoji za uvedbo finančne
preiskave niso podani, državni tožilec predlog zavrne ter o tem obvesti predlagatelja
finančne preiskave. (sedmi odstavek 10. člena ZOPNI)
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3.3 Uvedba finančne preiskave

Slika 3:Uvedba finančne preiskave
Finančna preiskava po ZOPNI se uvede, ko:
a) so v predkazenskem in kazenskem postopku podani utemeljeni razlogi za sum, da
je oseba storila kataloško kaznivo dejanje4;
b) se utemeljeno sumi, da ima oseba v lasti, posestvi in uživanju premoženje
nezakonitega izvora oz., da je s takim premoženjem razpolagala, ali je premoženje
prešlo na njene pravne naslednike oz. je bilo pomešano s premoženjem drugih
oseb;
c) premoženjska korist ni nastala s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega in
se opravičeno domneva, da gre za premoženje nezakonitega izvora.
(prvi odstavek 10. člena ZOPNI)
Državni tožilec, ki odloča o tem ali bo na sodišče podan predlog za izvedbo finančne
preiskave, je v kazenskem in predkazenskem postopku še posebej pozoren na informacije
4

Kataloška kazniva dejanja ureja KZ-1 so:
• financiranje terorizma (109. člen KZ-1);
• spravljanja v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1);
• trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1);
• zloraba prostitucije (175. člen KZ-1);
• prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanje pornografskega gradiva (drugi, tretji in četrti
odstavek 176. člena KZ-1);
• proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje (prvi, drugi, četrti in peti odstavek 183.
člena KZ-1);
• proizvodnje prometa škodljivih živil in drugih izdelkov (prvi, drugi, četrti in peti odstavek 184.
člena KZ-1);
• neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljene snovi v športu in
predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. člen KZ-1);
• jemanja podkupnine (261. člen KZ-1);
• dajanja podkupnine (262. člen KZ-1);
• sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1);
• dajanja daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1);
• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
• izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje (prvi odstavek
306. člena KZ-1);
• nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksploziva (307. člen KZ-1);
• drugo kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi, ali
• drugo naklepno kaznivo dejanje, za katerega se sme izreči kazen petih let zapora ali več, če lahko
iz njega izvira premoženje nezakonitega izvora.
(deseta točka 4. člena ZOPNI)
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iz preliminarnih finančnih preiskav, zaznamb policije, na najdbe pri hišnih preiskavah,
morebitne posnetke, sporočila in predmete, ki so bili pridobljeni s posebnimi
preiskovalnimi ukrepi, na spremembe oziroma nejasnosti glede pridobivanja
premoženjskih koristi iz kaznivih dejanj ter na spremembe pri začasnem zavarovanju po
ZKP. (5. člen Splošno navodilo o finančnih preiskavah)
Predlog za finančno preiskavo lahko na podlagi obrazloženih razlogov za sum podajo tudi
policija, FURS, Komisija za preprečevanje korupcije ter Urad RS za preprečevanje pranja
denarja (UPPD). (drugi odstavek 10. člena ZOPNI)
O odreditvi in uvedbi državni tožilec obvesti FURS, Komisijo za preprečevanje korupcije,
Urad za preprečevanje pranja denarja ter Specializirano državno tožilstvo (SDT). (tretji
odstavek 10. člena ZOPNI in prvi odstavek 14. člena ZOPNI)
Pristojen državni tožilec, ki je uvedel finančno preiskavo, lahko tekom preiskave z
navodili, mnenji in predlogi usmerja delo policije, FURS-a, Urada za preprečevanje
korupcije in Urada za pranja denarja. (13. člen ZOPNI)
Vsi državni tožilci, ki izvajajo in načrtujejo finančne preiskave po ZOPNI, so se dolžni
ravnati tudi po Splošnem navodilu o finančnih preiskavah, ki je pričelo veljati 22. 9. 2016.
(1. člen Splošnega navodila o finančnih preiskavah)

3.4 Finančna preiskovalna skupina

Slika 4: Finančna preiskovalna skupina
Ob uvedbi finančne preiskave se imenuje preiskovalna skupina in vodja preiskovalne
skupine (običajno državni tožilec).
Preiskovalno skupino sestavljajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pristojni državni tožilec,
predstavniki policije,
predstavniki FURS-a,
predstavniki Državnega odvetništva,
predstavniki Urada RS za preprečevanje pranja denarja,
predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije,
predstavniki Agencije za trg vrednostnih papirjev,
predstavniki Javne agencije RS za varstvo konkurence in
predstavniki Računskega sodišča v skladu s predlogom pristojnega državnega
tožilstva. (14. člen ZOPNI)

V finančni preiskavi sme državni tožilec uporabiti vse ukrepe, ki so predpisani v skladu z
ZKP in ZOPNI. (12. člen ZOPNI)
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Po ZOPNI lahko preiskovalna skupina:
•
•
•
•
•

v skladu z 8. členom ZOPNI pridobiva bančne podatke o premoženju osebe v
postopku;
opravi hišne preiskave na podlagi 12. člena ZOPNI;
začasno zavaruje odvzem oziroma opravi začasen odvzem premoženja po 20. –
25. členu ZOPNI;
odredi prepoved razpolaganja s premoženjem do največ 72 ur po petem odstavku
12. člena ZOPNI in
določi operativno vodjo finančne preiskovalne skupine (četrti odstavek 160 a.
člena ZKP v zvezi s četrtim odstavkom 14. člena ZOPNI).

(14. člen Splošno navodilo o finančnih preiskavah)

3.5 Finančna preiskovalna dejanja s strani FURS-a

Slika 5: Finančna preiskava (FURS) in faze finančne preiskave
3.5.1 Poziv k imenovanju in imenovanje finančnega inšpektorja preiskovalca

Slika 6: Poziv k imenovanju in imenovanje finančnega inšpektorja preiskovalca
V skladu s 14. členom ZOPNI in 25. členom Uredbe o sodelovanju med državnim
tožilstvom, policijo in drugim državnimi organi, državno tožilstvo pozove generalnega
direktorja FURS-a k podaji soglasja za sodelovanje v finančno preiskovalni skupini ter k
imenovanju finančnega inšpektorja preiskovalca s področja davkov Ministrstva za finance
(FURS).
Generalni direktor FURS-a imenuje finančnega inšpektorja preiskovalca, ki bo član
finančno preiskovalne skupine.
3.5.2 Odredba o začetku finančne preiskave

Slika 7: Odredba o začetku finančne preiskave
Po ustreznem imenovanju finančnega inšpektorja preiskovalca v finančno preiskovalno
skupino le-ta na podlagi 3., 7. in 10.–14. člena ZOPNI prejme odredbo o finančni
preiskavi.
V odredbi je jasno določen predmet preiskave.
FURS prične preiskavo z izdajo naloga za preiskavo, v skladu z četrto točko 11. člena ZFU.
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3.5.3 Izdaja naloga za preiskavo

Slika 8: Izdaja naloga za preiskavo
Izdaja naloga za preiskavo po četrti točki 11. člena ZFU pomeni začetek finančne
preiskave.
Finančna preiskava za potrebe ZOPNI lahko traja eno leto z možnostjo podaljšanja za šest
mesecev, ki ga odobri pristojni državni tožilec. Postopa se posebej hitro. (17. člen ZOPNI)
Davčni organ mora v nalogu za preiskavo navesti vse okoliščine, iz katerih izhajajo razlogi
za sum, oziroma vsa dejanja in ukrepe iz prvega in drugega odstavka 100. člena ZFU,
hkrati pa mora navesti še okoliščine in subjekte, ki se naj v preiskavi raziščejo oziroma so
predmet finančne preiskave. (drugi odstavek 100. člena ZFU)
Finančni inšpektor preiskovalec izvaja finančno preiskavo v skladu s 100. členom Zakona
o finančni upravi (ZFU). Finančna preiskava pomeni izvajanje dejanj, ukrepov in
postopkov po ZFU (ureja pooblastila) in ZDavP-2 (ureja postopek).
3.5.4 Preveritev podatkov v uradnih evidencah

Slika 9: Preveritev podatkov v uradnih evidencah
Finančna uprava zbira osebne in druge podatke pri opravljanju z zakonom in drugimi
predpisi določenih nalog neposredno od oseb, na katere se ti podatki nanašajo, od
drugih oseb, ki razpolagajo s podatki ter iz obstoječih zbirk podatkov. (46. člen ZFU)
O zbiranju podatkov za potrebe finančne preiskave osebe (za katero se zbiranje podatkov
izvaja) ni potrebno obvestiti, če bi to na kakšen koli način onemogočilo oz. otežilo
opravljanje nalog finančne uprave. (drugi odstavek 46. člena ZFU)
Podatki se pridobivajo iz davčnega registra, ki ga FURS vodi v skladu z 48. členom ZFU in
drugih zbirk podatkov naslednjih upravljalcev:
• Centralni register prebivalstva (Ministrstvo za notranje zadeve),
• Poslovni register Slovenije, Sodni register Slovenije in Register transakcijskih
računov (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve),
• Evidence o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja in
vključenosti zavarovancev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije),
• Evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
• Evidence brezposelnih oseb (Zavod RS za zaposlovanje),
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•

Register nepremičnin, Evidenca za trg nepremičnin, Register prostorskih enot,
Zemljiški kataster (Geodetska uprava RS),
• Evidenca registriranih vozil (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor),
• Register zrakoplovov, evidenca ultralahkih in drugih letalnih naprav (Javna
agencija za civilno letalstvo RS),
• Vpisnik morskih čolnov (Uprava RS za pomorstvo),
• Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (Klirinško depotna
družba),
• Evidenca nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (Občine),
• Insolvenčni vpisnik (Vrhovno sodišče),
• Register čebelnjakov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) idr.
(četrti odstavek 46. člena ZFU)
Podatki, iz zgoraj navedenih zbirk podatkov, ki finančnemu inšpektorju preiskovalcu niso
dostopni, se FURS-u, na pisno zahtevo posredujejo brezplačno. (tretji odstavek 46. člena
ZFU)
Davčni register je enotna in informatizirana baza podatkov o zavezancih, ki jo vodi in
vzdržuje FURS. Vsakemu davčnemu zavezancu je ob vpisu v davčni register dodeljena
davčna številka, na podlagi katere se vodi tudi davčni register (vodi se za fizične in pravne
osebe). Register zajema različne osebne podatke zavezanca (fizične ali pravne osebe), leti pa se v registru zbirajo, povezujejo in nadalje obdelujejo z namenom ustreznega
obdavčenja. (48. člen ZFU)
Podatki, ki so zajeti v davčnem registru (za fizične osebe), so:
• davčna številka,
• identifikacijski podatki (ime, spol, datum in kraj rojstva, EMŠO),
• podatki o državljanstvu in rezidentstvu (za nerezidente številka za davčne
namene),
• naslov stalnega oz. začasnega prebivališča ter naslov za vročanje,
• informacija o plačilnih računih v RS in zunaj nje,
• delovno pravni status osebe (zaposlen, nezaposlen, podatki o delodajalcu),
• podatki o povezanih osebah (otroci, zakonci),
• podatki o pooblaščencih,
• podatki o kapitalskih naložbah v RS in tujini,
• podatki o razlogih za vpis v register,
• podatki o postopkih zaradi insolventnosti,
• podatki o obveznem socialnem zavarovanju.
(49. člen ZFU)
Ob davčnem registru FURS vodi še druge vrste evidenc, kot so Evidenca o davkih,
Evidence o vodenju finančnega nadzora, Evidence o vloženih preiskavah, kazenskih
ovadbah in naznanilih, Carinsko evidenco, Evidenco trošarin, Evidenco o preloženih
instrumentih zavarovanja ter druge evidence od 62. do 75. člena ZFU.
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Finančni inšpektor preiskovalec v zgoraj naštetih bazah preveri podatke o preiskovancu.
Cilj inšpektorja preiskovalca je iz obstoječih uradnih baz ugotoviti, s kakšnim
premoženjem je zavezanec za davek razpolagal na prvi oziroma na zadnji dan
preiskovalnega obdobja ter višino dohodkov (obdavčljivih in neobdavčenih), ki jih je za
isto obdobje napovedal davčnemu organu.
Podatke, ki jih iz obstoječih in pridruženih evidenc ne more ugotoviti, si pridobi v skladu
z določili 17. člena ZFU pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo (npr. podatki o prilivih
in odlivih denarnih sredstev na transakcijskih računih, podatke o pooblaščencih na
računih, podatke o hranilnih vlogah in depozitih pri Gospodarskem interesnem združenju
bank Slovenije, o prejetih posojilih, stanju obveznosti iz naslova posojil na prvi iz zadnji
dan preiskovalnega obdobja, podatke o bančnih depozitih ter stanju teh depozitov na
prvi iz zadnji dan preiskovalnega odboja pri bankah, pri katerih ima odprt račun, oz. pri
bankah, za katere se ugotovi, da so v preiskovalnem obdobju zavezancu kredit odobrile,
podatke o plačanih leasing obrokih v preiskovalnem obdobju pri leasing hišah, s katerimi
je imel sklenjene leasing pogodbe, račune za nakupe in prodajo osebnih vozil v
inšpiciranem obdobju pri registracijskih organih, podatke o prejetih in danih posojilih
pravnim in fizičnim osebam, ki niso banke, pri pravnih in fizičnih osebah, ki so posojila
zavezancu za davek dale oz. od njega prejele, račune za nakupe in prodaje plovil pri
Ministrstvu za promet, Upravi za pomorstvo, ki vodi register plovil …).
3.5.5 Metode za ugotavljanje razkoraka premoženja

Slika 10: Metode za ugotavljanje razkoraka v premoženju
Davčni organ z namenom, da ugotovi, ali ima davčni zavezanec zadostna sredstva
(obdavčljiva in neobdavčljiva) za svoje finančne aktivnosti in ali so ta sredstva izkazana
v njegovi davčni napovedi, uporablja klasične (direktne) in indirektne metode oziroma
tehnike nadzora finančnih sredstev posameznika.
Indirektne metode obsegajo zbiranje posrednih dokazov (po skepanju iz okoliščin)
o dohodku, kar poteka na osnovi naslednjih indirektnih metod:
•
•
•
•

Metoda denarnih tokov – izračuna se višina neznanega dohodka,
Metoda bančnih depozitov – temelji na teoriji, da lahko zavezanec prejet denar
deponira ali potroši,
Metoda izvora in uporabe sredstev – določijo se bruto prejemki na podlagi
primerjave s podobnim preiskovancem,
Metoda neto vrednosti – temelji na rekonstrukciji finančne preteklosti in je hkrati
tudi najpogosteje uporabljena metoda.

(OECD, 2006)
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Izbira metodologije je v celoti prepuščena davčnemu organu. Le-to metodologijo določi
oziroma izbere glede na zbrana dejstva in dokaze. Izbrano metodologijo je mogoče
v vsakem trenutku preveriti in oceniti njeno sprejemljivost in pravilnost. Glavni dejavnik,
ki vpliva na izbiro metodologije, so razpložljivi podatki, ki jih je davčni organ pridobil
v postopku finančne preiskave (iz uradnih evidenc, po določilih 39. in 41. člena ZDavP-2,
od zavezanca samega). (Sodba X Ips 188/20125 in Horvat, 2013 – strani 47, 50, 51, 52)
V postopkih finančne preiskave (in nato v morebitnem postopku odmere davka od
nenapovedanih dohodkov), davčni organi uporabljajo indirektne metode, zato bomo
najpomembnejše v nadaljevanju tudi smiselno predstavili.
Specifične situacije, ki imajo za posledico uporabo indirektnih metod, so:
•

dohodki, izkazani v davčni napovedi, ne zadoščajo finančnim aktivnostim
davčnega zavezanca,
• davčna uprava razpolaga s podatki o dohodkih davčnega zavezanca (obresti,
dividende, itd.), ki jih davčni zavezanec ni izkazal v svoji davčni napovedi,
• dohodki, izkazani v davčni napovedi niso sorazmerni s pridobljenim
premoženjem,
• prilivi na transakcijske račune presegajo napovedane dohodke,
• odhodki v davčnih napovedih presegajo prihodke,
• davčni zavezanec posluje z gotovino, prijavljeni prihodek pa je neznaten ali ga ni,
• davčni zavezanec ima nezadostno vzpostavljen notranji nadzor nad gotovinskim
poslovanjem,
• precejšnje nepravilnosti v poslovnih knjigah in evidencah davčnega zavezanca,
• davčni zavezanec ne vodi poslovnih knjig in evidenc.
(Indirect methods in assessing illegal origin of income and assets, 2017)
Kadar indirektne metode pokažejo, da obstajajo neprijavljeni dohodki, mora davčni
organ dokazati, da za manj prijavljenim dohodkom najverjetneje obstaja obdavčljiv izvor.
Osnovni cilj ni odkriti določen izvor, temveč samo pokazati (naznaniti) možnost ali
verjetnost obstoja izvora obdavčljivega dohodka. (OECD, 2006)
Indirektne metode obsegajo zbiranje posrednih dokazov, po sklepanju iz okoliščin o
dohodku, kar pa poteka na osnovi naslednjih metod. (OECD, 2006)

5

Sodba vrhovnega sodišča VS1014198- sodba X Ips 188/2012, 21.3.2013, ki se nanaša na pritožbo zoper
sodbo Upravnega sodišča, številka I U 583/2011 citiram: “Vrhovno sodišče enako kot sodišče prve stopnje meni,
da metoda cenitve v zakonu ni izrecno predpisana, in da je cilj cenitve, da se čim bolj približa resničnemu dejanskemu
stanju, zato jo upravni organ prve stopnje izbere glede na okoliščine konkretnega primera.“
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3.5.5.1 Metoda neto vrednosti
Metoda neto vrednosti je v finančnih preiskavah najbolj uporabljena metoda. Njen
namen je, da se iz spremembe neto vrednosti ugotovi, ali je davkoplačevalec s sredstvi,
ki jih ni prijavil kot obdavčljiv dohodek, kupil sredstva, znižal obveznosti ali izvršil izdatke.
(Lipovšek, 2015, str. 32)
Davčni organ pripravi bilanco stanja na prvi in zadnji dan obdobja, ki je predmet finančne
preiskave. V bilancah se izkažejo vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev. Izračuna se
razlika med začetnim in končnim stanjem premoženja na zadnji dan obdobja finančne
preiskave. (Lipovšek, 2015, str. 32)
Po uporabi določenih popravkov (davčno nepriznani odhodki, izgube, neobdavčljivi
dohodki in odhodki) se izračuna sprememba neto vrednosti premoženja. (Lipovšek,
2015)
premoženje – obveznosti = neto premoženje
Ob ugotavljanju premoženja in obveznosti je mogoče uporabiti naslednje podatke:
• sedanje in prejšnje davčne napovedi,
• finančne izjave, dane finančnim institucijam,
• poslovne knjige in evidence davčnega zavezanca,
• bančne izpiske,
• zavarovalne police,
• podatke iz prijave premoženja po 69. členu ZDavP-2.
Kot premoženje in obveznosti smatramo:
Tabela 1: Premoženje in analiziranje premoženja po metodi neto vrednosti
Premoženje
Razpoložljiva gotovina
Denar na bančnih računih
Terjatve
Zaloge
Vrednostni papirji
Nepremičnine
Oprema
Stanovanjska oprema
Avtomobili

Obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Hipoteke
Prejeta posojila

Vrednost premoženja se ugotavlja na osnovi dejanskih izdatkov.
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Tabela 2: Obveznosti in njihova analiza po metodi neto vrednosti
Analiza pridobljenega premoženja
Bančne depozite
Dvige iz varčevalnih računov
Obresti
Plačilo davka od nepremičnin
Amortizacije
Dividende
Prodajo
zasebnega
premoženja,
izkazanega v davčni napovedi
Računovodskih izkazov, poslovnih knjig in
evidenc
Javne registre in evidence

Obstoj in znesek obveznosti
Bančna obvestila o stanju posojil
Odplačila posojil
Avtomatska plačila z bančnih računov
(trajniki)
Plačila in obračuni obresti
Računovodske izkaze, poslovne knjige in
evidence
Javne registre in evidence

K razliki premoženja se:
• prišteje oziroma poveča ugotovljeno trošenje davčnega zavezanca v privatne
namene, določitev tega zneska je ključna za metodo neto vrednosti, potrošnja v
lastne namene namreč predstavlja izdatke davčnega zavezanca za osebne
namene, ki jih davčni organ lahko razbere iz izpiskov transakcijskih računov
(pridobljenih s strani banke, na podlagi 39. člena ZDavP-2), pod pogojem, da
davčni zavezanec plačuje oziroma porablja premoženje v privatne namene s
kreditnimi karticami in trajniki;
• prištejejo popravki za izgube pri prodaji premoženja znotraj davčnega obdobja;
• odštejejo dejanski obdavčljivi prejemki, ki izvirajo iz sintetične (plače, najemnine,
avtorski honorarji) obdavčitve davčnega zavezanca in prejemkih, ki izvirajo iz
cedularne obdavčitve (prodaja nepremičnin, kapitalski dobički, dohodki iz
oddajanja premoženja v najem, …) obdavčitve davčnega zavezanca;
• odštejejo prejemki, ki niso obdavčeni (to so na primer darila, neobdavčene
obresti, sredstva, prejeta življenjska zavarovanja, dediščine);
• odštejejo odhodki, ki niso poledica finančnih transakcij in so davčno priznani – pri
fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost. (Maučec, 2012)
3.5.5.2 Metoda izvora in uporabe sredstev
Z metodo izvora in uporabe sredstev se ugotavlja sprememba vrednosti premoženja v
točno določenem preučevanem letu oz. davčnem obdobju. Upoštevajo se vse
spremembe premoženja in obveznosti.
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Tabela 3: Sprememba vrednosti premoženja po metodi izvora in uporabe sredstev
Zmanjševanje neto vrednosti premoženja
Povečevanje neto vrednosti premoženja
- prodaja premoženja
- nakup premoženja
- zmanjšanje denarja
- zmanjšanje obveznosti od prejetih posojil
- povečanje stanja obveznosti od prejetih
posojil

Razlika v vrednosti premoženja se izračuna kot razlika med vsoto uporabe in vsoto izvora.
3.5.5.3 Metoda izračuna celotnega denarnega prometa oziroma denarni T izračun
Metoda denarnega T izračuna spada med preprostejše metode. Ugotavlja se, ali je davčni
zavezanec imel dovolj razpoložljivega denarja, da je pokril svoje denarne izdatke. V
izračun vključujemo ves denarni promet davčnega zavezanca. Določamo prejeti denar
(vrednost denarja, s katerim je davčni zavezanec razpolagal) in izdani denar (denarni
izdatki, ki jih je imel davčni zavezanec). Ob tem je potrebno še posebej paziti, da se
upošteva le gibanje denarja ne pa tudi drugih transakcij, ki še niso vodile do gibanja
denarja (menice, čeki). (DURS priročnik, 2010)
Davčni organ je tisti, ki ugotovi izvor prejetega denarja, in če je le-ta ustrezno prikazan v
dohodkih davčnega zavezanca. Že pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora se
lahko na osnovi podatkov iz davčne napovedi in iz ostalih pridobljenih informacij naredi
denarni T izračun oziroma tako imenovan predhoden T izračun.
Glede na priročnik, ki ga uporablja FURS, je struktura izračuna naslednja.
Tabela 4: Metoda denarnega T izračuna
VIRI DENARJA
PORABLJEN DENAR
Stanje poslovnih in osebnih denarnih sredstev Stanje denarnih sredstev in dobroimetja na
in dobroimetij na začetku davčnega obdobja koncu primerjalnega obdobja
Dohodki, ki jih je davčni zavezanec prijavil
Nabavni stroški in drugi stroški premoženja
Najemanje posojil in vračil posojenega Dajanje posojil in vračila izposojenega denarja
denarja
Neobdavčeni dohodki in drugi prejemki
Osebna poraba

3.5.5.4 Metoda bančnih depozitov
Metoda bančnih depozitov je najprimernejša za nadzor tistih davčnih zavezancev, ki
največji del svojih dohodkov položijo na bančne račune in svoje stroške plačujejo v
glavnem negotovinsko. Izhajajoč iz prilivov in odlivov ter stanja denarja na bančnih
računih zavezanca, se opravi izračun izdatkov, plačanih z gotovino. Ti gotovinski izdatki,
skupaj s prilivi na bančne račune, omogočajo izračun dohodkov davčnega zavezanca.
Upoštevati pa je potrebno še popravke s pomočjo stanja terjatev in obveznosti, saj tako
dobimo primerljive podatke z izkazanimi dohodki v davčni napovedi. (DURS priročnik,
2010)
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Metoda bančnih depozitov se uporablja oziroma je priporočena uporaba te metode v
primerih, ko:
1. evidence in poslovne knjige davčnega zavezanca niso na razpolago ali pa so
nepopolne,
2. so evidence in poslovne knjige na prvi pogled popolne in točne ampak jih je potrebno
z določeno metodo preveriti (vprašanje popolnosti in točnosti),
3. davčni zavezanec poslovne stroške plačuje negotovinsko,
4. davčni organ razpolaga s podatki o gotovinskih izdatkih davčnega zavezanca,
5. davčni zavezanec večino dohodkov prenese na transakcijske račune, so premoženje
in obveznosti tekom leta stabilni. (DURS priročnik, 2010)
Formula za izračun bančnih depozitov:
Tabela 5: Metoda bančnih depozitov
Skupni prilivi na bančne račune (poslovni in osebni bančni računi, trgovalni računi)
- Neobdavčljive postavke (posojila, darila in dediščine, transferji med računi, dvigi iz bančnih
računov)
+ Gotovinski izdatki (stroški poslovanja, dolgoročne naložbe, življenjski stroški, nakup
premoženja)
+ Prihranki
= Izračunan dohodek po metodi bančnih depozitov
- dohodki po davčni napovedi
Pozitivna razlika = nenapovedan znesek obdavčljivih dohodkov

Kot smo ugotovili, metode, ki se uporabljajo za izračun razkoraka premoženja, temeljijo
na različnih predpostavkah in niso vedno uporabljive, še manj pa točno določene.
Finančni inšpektor preiskovalec je tisti, ki na podlagi zbranih podatkov oceni in sprejme
odločitev o izbiri metode za izračun nesorazmerja. Sodna praksa, katero opisujemo v
nadaljevanju magistrskega dela kot najbolj uporabljivi metodi izračuna nesorazmerja
priznava indirektno metodo neto vrednosti ter metodo denarnega T izračuna. Razlogi za
najpogostejšo uporabljivost teh dveh metod pa so predvsem dostop do podatkov v
uradnih evidencah, dostop do podatkov o razpoložljivih sredstvih in trošenju sredstev
preiskovanca na podlagi transakcijskih računov. Najpomembnejše pri izbiri metode je, da
v sklopu preiskovanja obsega premoženja nezakonitega izvora zasleduje denarni tok.

3.6 Mednarodno sodelovanje v finančni preiskavi

Slika 11: Mednarodno sodelovanje
Za potrebe finančne preiskave po ZOPNI lahko državni tožilec na podlagi mednarodnih
pogodb zahteva sodelovanje državnih organov drugih držav. Velja tudi nasprotno. FURS
podatke z mednarodnimi organi izmenjuje na podlagi 11. in 44. člena ZFU.
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Mednarodni kriminal, ki se povečuje tudi zaradi odprtosti nacionalnih mej znotraj
Evropske unije, povečuje potrebo po mednarodnem sodelovanju znotraj državnih
institucij članic. Premoženje oseb se pogosto prenaša v tujino, na sorodnike ali pa celo v
davčne oaze. S tem je državnim organom otežena možnost izsleditve prenosov
premoženja nezakonitega izvora. (Broucht, 2017)
Prav zato je zelo pomembno dobro mednarodno sodelovanje, dostopna, učinkovita ter
hitra mednarodna izmenjava informacij. (Broucht, 2017)

3.7 Zaključek finančne preiskave s strani FURS-a

Slika 12: Zaključek finančne preiskave FURS
Finančni inšpektor preiskovalec po zaključeni finančni preiskavi na podlagi petega
odstavka 100. člena ZFU sestavi zaključno poročilo.
Zaključno poročilo podrobno zajema:
• pregled povezanih oseb (otroci, partnerji),
• analizo prijavljenih dohodkov preiskovanca,
• analizo cedularne obdavčitve preiskovanca,
• pregled lastništva in prometa z nepremičninami za obdobje finančne preiskave,
• podatke o lastništvu premičnin,
• podatke o deležih v gospodarskih družbah,
• preveritev podatkov poslovanja preko transakcijskih računov (analiza transakcij),
• analizo obveznosti zavezanca iz naslova prejetih posojil pri bankah,
• pregled terjatev zavezanca iz naslova danih posojil.
FURS na podlagi indirektne metode neto vrednosti izračuna povečanje neto vrednost
premoženja preiskovanca. K spremembi neto vrednosti premoženja se prišteje poraba
sredstev, ki ne povečuje premoženja oziroma zmanjšuje obveznosti (življenjski stroški,
dana darila, plačila obresti) hkrati pa se odštejejo obdavčeni dohodki in dohodki, od
katerih se davek ne plača.
V primeru, da se tekom finančne preiskave postopek iz utemeljenih razlogov razširi še na
povezane osebe (to je družinske člane), se tudi za njih v zaključnem poročilu podrobneje
pojasnijo ugotovljena nesorazmerja med obsegom premoženja.
Finančna preiskava, ki jo izvaja FURS, je zelo pomembna z vidika razvoja postopkov v
nadaljevanju. Preiskava je zahtevna in dolgotrajna, saj mora finančni inšpektor
»poiskati« in pridobiti ustrezne dokaze o premoženju preiskovanca. Finančni inšpektorji,
ki finančne preiskave izvajajo, morajo biti zelo dobro usposobljeni in iznajdljivi. V
postopkih namreč preiskujejo osebe, ki razpolagajo z velikimi vrednostmi premoženja,
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to premoženje pa se z namenom prikrivanja njegovega izvora pogosto prenaša na
povezane osebe in prehaja med različnimi oblikami.
V zaključnem poročilu FURS-a finančni inšpektor preiskovalec podrobno obrazloži zbrane
dokaze in utemelji ugotovljeno nesorazmerje v premoženju. Ugotovitve finančnega
inšpektorja preiskovalca v finančni preiskavi imajo veliko težo pri odločitvi državnega
tožilca SDT o nadaljevanju postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora.
3.7.1 Zaključek finančne preiskave po ZOPNI

Slika 13: Zaključek finančne preiskave po ZOPNI
Vodja finančne preiskovalne skupine na podlagi vseh zbranih poročil, prejetih s strani
članov preiskovalne skupine, pripravi skupno pisno poročilo, ki ga z vsemi pridobljenimi
podatki posreduje vodji pristojnega državnega tožilstva ter vodji Specializiranega
državnega tožilstva. Poročilo zajema vse podatke in zbrane dokaze o premoženju osebe,
za katero obstaja sum nezakonitega izvora in o razlogih za začasno zavarovanje oziroma
odvzem premoženja nezakonitega izvora. (drugi odstavek 14. člena ZOPNI)
Izvedba finančne preiskave pripomore k zbiranju dokazov in podatkov, ki so potrebni za
odločitev o začasnem zavarovanju in začasnem odvzemu premoženja nezakonitega
izvora ter zoper katero osebo naj se prične postopek odvzema premoženja nezakonitega
izvora. (11. člen ZOPNI)
Finančna preiskava po ZOPNI se lahko zaključi na dva načina:
1. Na podlagi zbranih dokazov ni mogoče sklepati, da gre za premoženje
nezakonitega izvora, zato se postopek z odredbo ustavi. Državni tožilec ne poda
tožbe za odvzem oz. ne predlaga začasnega odvzema premoženja (18. člen
ZOPNI). Preiskovanec o poteku postopka finančne preiskave ni seznanjen.
2. Zbrani podatki so zadostni in je na njihovi podlagi mogoče sklepati, da gre za
premoženje nezakonitega izvora, postopek se nadaljuje v pravdnem postopku za
odvzem premoženja nezakonitega izvora. Državni tožilec SDT izda tožbo zoper
preiskovanca in izda sklep o začasnem zavarovanju odvzema oziroma začasnem
odvzemu premoženja nezakonitega izvora. (14. člen ZOPNI)
Še pred vložitvijo tožbe oziroma začetkom pravdnega postopka je preiskovanec s strani
pristojnega državnega tožilca povabljen na državno tožilstvo, kjer se mu omogoči vpogled
v zbrane podatke iz finančne preiskave. Preiskovanec se ima pravico seznaniti z zbranimi
podatki ter predlagati dokaze. Preiskovanca se pozove samo enkrat. (drugi in tretji
odstavek 14. člena ZOPNI)
Pravdni postopek ter institut začasnega zavarovanja odvzema oz. začasnega odvzema
premoženja bomo opisali v naslednjem poglavju.
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4 PRAVDNI POSTOPEK
V slovenskem pravnem redu (pa tudi na mednarodni ravni) obstajata dve vrsti zaplembe
premoženja. Gre za odvzem premoženja v kazenskem postopku, v katerem se
obsojenemu na podlagi pravnomočne sodbe odvzame vso najdeno premoženje, ter za
civilnopravni odvzem premoženja, ki pa je neodvisen od kazenskega postopka, in se
uporabi, ko storilca ni mogoče obsoditi zaradi nezadostnih dokazov ali pa drugih razlogov.
Sistem civilnopravnega odvzema premoženja poleg Slovenije poznajo še ZDA, Irska,
Velika Britanija, Italija, Avstralija ter Južna Afrika. V RS se premoženje odvzame na podlagi
pravdnega postopka, ki ga ureja Zakon o pravdnem postopku. (Prva obravnava Zakona o
odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 2010)
Pravdni postopek je formalno ločen od postopka finančne preiskave, vendar je ob tem
potrebno upoštevati, da se vsi dokazi, ki so zbrani tekom finančne preiskave, uporabijo v
pravnem postopku in le tako državi, kot tožeči stranki, omogočajo prevalitev dokaznega
bremena na posameznika, zoper katerega teče postopek. Država v postopku odvzema
premoženja nezakonitega izvora nastopa kot oblastveni organ in je stranka, ki s tožbo
sproži začetek postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora. Namen pravdnega
postopka je, da se posamezniku, če le-ta ne uspe dokazati zakonitosti pridobljenega
premoženja, le-to odvzame. Za odvzem je potrebna obsodilna sodba. (Nekatere ustavno
pravne dileme, 2015)

4.1 Začetek postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora
Pravdni postopek se prične s tožbo, ki jo Specializirano državno tožilstvo Republike
Slovenije vloži zoper preiskovanca kot toženo stranko. Postopek se izvaja v skladu z
Zakonom o pravdnem postopku. (prvi odstavek 26. člena ZOPNI)
Tožba se vloži v pisni obliki, biti mora razumljiva. Tožba mora obsegati navedbo sodišča,
ime in stalno oz. začasno prebivališče strank v postopku (lahko tudi zakonitih zastopnikov
in pooblaščencev), sporni predmet ter vsebino izjave. (105. člen ZPP)
Tožbi se dodajo določeni zahtevki glede glavne stvari in dejstev, na katera tožeča stranka
(SDT) opira svoj zahtevek, ter dokaze, pridobljene tekom finančne preiskave.
V pravdnem postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora se zadeve obravnavajo
prednostno. (Špitalar J., Demšar J., 2012)
Kopija tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora se posreduje FURS-u. (tretji
odstavek 26. člena ZOPNI)
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4.2 Začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem premoženja
nezakonitega izvora
Začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora in začasen odvzem tega
premoženja je omejevalni ukrep, ki omogoča poseg v obdolženčevo ustavno varovano
pravico do zasebne lastnine pred pravnomočnostjo obsodilne sodbe.
4.2.1 Začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora
Sodišče na predlog državnega tožilstva odredi začasno zavarovanje odvzema premoženja
nezakonitega izvora, če so podani naslednji pogoji:
•

•

•
•

je bilo v predkazenskem ali kazenskem postopku ugotovljeno, da so podani ali so
bili podani utemeljeni razlogi za sum, da je osumljenec, obdolženec, obsojenec
ali zapustnik storil kataloško kaznivo dejanje;
iz zbranih podatkov in dokazov za obdobje, za katero se opravlja oz. je bila
opravljena finančna preiskava, izhaja očitno nesorazmerje med dohodki,
zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je osumljenec, obdolženec, obsojenec
ali zapustnik plačal, ter vrednostjo premoženja, ki ga ima v lasti, posesti, ga
uporablja, uživa ali z njim razpolaga ali je razpolagal, oziroma ga je prenesel na
povezane osebe ali je prešlo na njegove pravne naslednike;
obstaja nevarnost, da bi lastnik, sam ali preko drugih oseb, to premoženje
uporabljal za kriminalno dejavnost ali da bi ga skril, odtujil, uničil ali kako drugače
z njim razpolagal tako, da bi onemogočil ali precej otežil njegov odvzem in
premoženje, ki predmet predloga za začasno zavarovanje po tem zakonu ni
predmet zavarovanja odvzema premoženjske koristi pridobljene s kataloškim
kaznivim dejanjem ali zaradi njega po določbah zakona, ki ureja kazenski
postopek.

(20. člen ZOPNI)
Zavarovanje se odredi zoper obdolženca, osumljenca ali druge osebe, na katere je bilo
premoženje preneseno. Ob tem je potrebno upoštevati, da je zavarovanje mogoče samo
v primerih, ko obstaja utemeljen razlog za sum, da je bilo premoženje nezakonitega
izvora preneseno na to osebo.
Pogoji za začasno zavarovanje odvzema nezakonito pridobljenega premoženja so urejeni
v 20. členu ZOPNI6.

6

Pogoji za začasno zavarovanje po 20. členu ZOPNI so: 1. V predkazenskem ali kazenskem postopku je bilo
ugotovljeno, da so podani ali so bili podani utemeljeni razlogi za sum, da je osumljenec, obdolženec,
obsojenec ali zapustnik storil kataloško kaznivo dejanje. 2. Iz zbranih podatkov in dokazov za obdobje, za
katero se opravlja oziroma je bilo opravljena finančna preiskava, izhaja očitno nesorazmerje med dohodki,
zmanjšanimi za davke, prispevke, ki jih je osumljenec, obdolženec, obsojenec ali zapustnik plačaš, ter
vrednostjo premoženja, ki ga ima v lasti, posesti, ga uporablja, uživa ali z njim razpolaga ali je razpolagal,
oziroma ga je prenesel na povezane osebe ali je prešlo na njegove pravne naslednike. 3. Obstaja nevarnost,
da bi lastnik, sam ali preko drugih oseb, to premoženje uporabil za kriminalno dejavnost ali da bi ga skril,
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Sodišče premoženje, na podlagi zbranih dokazov, zavaruje s sklepom. V sklepu so
podrobno obrazloženi podatki o lastniku, opis kataloškega dejanja, iz katerega naj bi
premoženje izhajalo, čas in kraj storitve kaznivega dejanja, premoženje, ki je predmet
zavarovanja, ter način in trajanje zavarovanja (drugi odstavek 21. člena ZOPNI). Na
podlagi zbranih dokazov se ugotavlja obseg premoženja nezakonitega izvora, na podlagi
katerega se oblikuje primerno zavarovanje. Sodišče oblikuje oceno sorazmernosti na
podlagi predloženih podatkov preiskovalne skupine. (tretji odstavek 21. člena ZOPNI)
Takoj po oblikovanju sklepa o zavarovanju, je le-tega potrebno nemudoma posredovati
pristojnemu organu oziroma osebi v izvršitev. Sklep se vroči lastniku in SDT RS. Če sklepa
o začasnem zavarovanju zaradi različnih razlogov ni mogoče vročiti lastniku, mu sodišče
po uradni dolžnosti postavi pooblaščenca za postopek začasnega zavarovanja. (četrti in
peti odstavek 21. člena ZOPNI)
Z zavarovanjem premoženja se zagotovi, da se predmet izvršbe realizira, kot izhaja iz 2.
člena ZOPNI. Način zavarovanja je primeren in nujen ukrep, če je z njim mogoče doseči
odpravo nevarnosti za kasnejšo izvršitev odvzema premoženja nezakonitega izvora.
Ukrep zavarovanja mora biti proporcionalen in lahko zajema le premoženje, ki ustreza
ocenjeni višini ugotovljenega premoženja nezakonitega izvora. (Sklep VSL 0084480, I Cp
1765/2016)
Premoženje, ki ni bilo predmet v postopku po ZOPNI, ne more biti predmet zavarovanja
odvzema premoženja nezakonitega izvora. Odvzem premoženja po ZOPNI lahko zajema
le natančno določeno premoženje, za katerega mora biti dokazano, da je bilo pridobljeno
znotraj točno določenega časovnega okvira. (Sklep VSL00001442, I Cpg 558/2017)
Začasno zavarovanje se lahko izvede samo na premoženju, ki ne predstavlja protipravne
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. (Sklep VSL 00008695, I Cp
412/2018)
V obdobju trajanja začasnega zavarovanja lahko obdolženec premoženje, na katerem je
izdan sklep o začasnem zavarovanju, še vedno uporablja, medtem ko pri začasnem
odvzemu premoženja uporaba premoženja ni mogoča, saj preide v hrambo in upravljanje
pristojnemu organu RS.
4.2.1.1 Pravna in socialna varnost
Obtožencu se lahko zagotovi razpolaganje s premoženjem, ki mu bo (njemu in družinskim
članom) omogočilo socialno varnost ter plačilo stroškov pravne pomoči v postopku po
ZOPNI. (22. člen ZOPNI)

odtujil, uničil ali kako drugače z njim razpolagal tako, da bi onemogočil ali precej otežil njegov odvzem. 4.
Premoženje, ki je predmet predloga za začasno zavarovanje po tem zakonu, ni predmet zavarovanja
odvzema premoženjske koristi pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega po določbah
zakona, ki ureja kazenski postopek.
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4.2.1.2 Trajanje in prenehanje začasnega zavarovanja
Če je s strani državnega tožilca vložena tožba za odvzem premoženja in hkrati podan
predlog za podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema nezakonitega izvora, se začasno
zavarovanje podaljša do odločitve sodišča. (23. člen ZOPNI)
Začasno zavarovanje preneha, če SDT v roku enega meseca od zaključka finančne
preiskave ne predloži dokazila, da je bila vložena tožba za odvzem premoženja
nezakonitega izvora ter predlog za podaljšanje zavarovanja v pravdnem postopku. Rok se
lahko za en mesec podaljša, če iz objektivnih razlogov tožbe in predloga za podaljšanje
zavarovanja ni bilo mogoče vložiti v roku enega meseca od zaključka finančne preiskave.
(Špitalar J., Demšar J., 2012)
Sodišče, ki je odredilo začasno zavarovanje, mora izdati sklep o prenehanju zavarovanja
ter ga vročiti državnemu tožilcu, lastniku, pooblaščencu, organom, ki izvršujejo
zavarovanja ter FURS-u. (23. člen ZOPNI)
4.2.2 Začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora
Na podlagi 24. člena ZOPNI je mogoče premoženje nezakonitega izvora tudi začasno
odvzeti. Začasen odvzem premoženja ali dela premoženja nezakonitega izvora se odredi
na predlog državnega tožilca SDT. Začasen odvzem se odredi kadar:
1. obstaja resna nevarnost, da bi se vrednost premoženja zmanjšala,
2. če brez odvzema premoženja v hrambo ni mogoče preprečiti, da bi lastnik sam ali
s pomočjo drugih oseb takšno premoženje uporabil za kriminalno dejavnost ali
3. če nevarnosti, da bi lastnik sam ali preko drugih oseb s premoženjem razpolagal
tako, da bi onemogočil ali otežil njegov odvzem, in ga ni mogoče odpraviti le z
začasnim zavarovanjem po ZOPNI. (prvi odstavek 24. člena ZOPNI)
Z začasnim odvzemom premoženja nezakonitega izvora se obdolžencu onemogoči
uporaba premoženja.
Začasni odvzem premoženja nezakonitega izvora lahko državni tožilec predlaga tudi po
izdaji sklepa o začasnem zavarovanju, če se šele takrat pokažejo razlogi, opisani zgoraj.
S sklepom se določi premoženje, ki je predmet začasnega odvzema, ter pristojni organ,
kateremu je odvzeto premoženje predano v hrambo in upravljanje. (tretji odstavek 24.
člena ZOPNI)
Začasno zavarovanje odvzema ter začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora je
urejeno z ZKP in KZ. (25. člen ZOPNI)

4.3 Postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora
Pravdni postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora se začne s tožbo, ki jo SDT
RS vloži zoper lastnika. (1. odstavek 26. člena ZOPNI)
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SDT RS navaja dejstva in predlaga dokaze (npr. prodajna pogodba o nakupu
nepremičnine, zemljiškoknjižni izpiski, dohodninske napovedi, podatki o prometu na
transakcijskih računih, izpiske iz registra motornih vozil, in nematerializiranih
vrednostnih papirjev), iz katerih izhaja domneva nezakonitosti izvora premoženja. (Sklep
VSL0076307 I Cp 1033/2015)
Če je bilo premoženje preneseno na povezano osebo, navaja tudi dejstva in predlaga
dokaze, iz katerih izhaja, da je bil prenos opravljen brezplačno (npr. darilna pogodba,
dedovanje) ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če gre za ožje povezano osebo
ali ožjega družinskega člana, pa dejstva in dokaze, iz katerih izhaja domneva o
brezplačnosti prenosa. (drugi odstavek 27. člena ZOPNI)
Odvzem premoženja nezakonitega izvora ne vpliva na pravice lastnika, ki jih imajo na tem
premoženju tretje osebe, razen če so le-te vedele (ali bi morale vedeti), da je bilo
premoženje pridobljeno na nezakonit način. (30. člen ZOPNI)
4.3.1 Dokazno breme in varstvo upravičencev
Institut dokaznega bremena je pravna dolžnost udeležencev v postopkih, da dokažejo
obstoj dejstva, ki je pomemben za odločanje. Obrnjeno dokazno breme se uporablja v
postopkih, kjer državni organ (tožilstvo, finančna uprava…) z najvišjo možno stopnjo
dokaže ravnanje obdolženca, le-ta pa mora dokazati, da za njegova ravnanja obstajajo
pojasnila in ustrezni dokazi. (Požar N., 2012)
V pravdnem postopku tožeča stranka navaja dejstva ter predlaga dokaze, na podlagi
katerih je možno izpodbijati ugotovitve finančne preiskovalne skupine o premoženju
nezakonitega izvora. Obrnjeno dokazno breme se uporablja tudi v primerih, ko je bilo
premoženje nezakonitega izvora preneseno na povezane osebe. (Požar N., 2012)
Domnevo, da premoženje ni nezakonitega izvora, je mogoče izpodbijati samo, če stranka
dokaže, da premoženje ni nezakonitega izvora, oziroma da je bila za premoženje plačana
dejanska vrednost pridobljenega premoženja (povezana oseba). (27. člen ZOPNI)
Na področju Evropske unije se je obrnjeno dokazno breme na področju zaplembe
premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja povezanih s kaznivimi dejanji pričelo
urejati v Okvirnem sklepu Sveta 2005/212/PNZ, v letu 2005. (Okvirni sklep Sveta, 2005)
Okvirni sklep se sklicuje na 12. člen Konvencije Združenih proti mednarodnemu
organiziranemu kriminalu. (Videc T, Dobovšek B., 2013)
Odvzem premoženja nezakonitega izvora ne vpliva na pravice, ki jih imajo na tem
premoženju tretje osebe, razen če so te osebe vedele oz. bi morale vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito. (30. člen ZOPNI)
Stranke v postopku navajajo dejstva in predlagajo dokaze, na katere opirajo svoj zahtevek
oziroma z njimi izpodbijajo navedbe in dokaze nasprotne stranke. O tem, kateri dokazi
se izvedejo kot odločilna dejstva, odloča sodišče. (212. in 213. člen ZPP)
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Dejstev, ki jih je stranka med postopkom že priznala, ni potrebno dokazovati. Sodišče po
lastnem prepričanju presodi, kaj bo štelo za priznano in kaj za izpodbijano dejstvo.
Splošno znanih dejstev ni potrebno dokazovati. (214. člen ZPP)
4.3.2 Sodba in odvzem premoženja
V sodbi sodišče poda odločitev o zakonitosti premoženja in ga ustrezno odvzame, če
odloči, da gre za premoženje, pridobljeno na nezakonit način. S pravnomočnostjo sodbe
premoženje preide v last Republike Slovenije. (prvi odstavek 34. člena ZOPNI)
Upravljanje odvzetega premoženja nezakonitega izvora se izvaja po:
•
•
•
•

Zakonu o javnih financah (ZJF),
Zakonu o opravljanju kapitalskih naložb (ZUKN),
Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost
(ZSPDSLS-1),
Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ).

Odvzeto premoženje se proda, razen če na predlog upravljavca premoženja Vlada
republike Slovenije odloči drugače. (39. in 40. člen ZOPNI)
Vse do konca obravnave ima tožeča stranka (RS) možnost, da brez privolitve tožene
stranke predlaga spremembo tožbe, v kateri zahteva odvzem premoženja ali pa plačilo
denarnega zneska, ki ustreza vrednosti premoženja nezakonitega izvora, če zaradi
okoliščin, ki so nastale po vložitvi tožbe, odvzem premoženja nezakonitega izvora ni
mogoč. (drugi odstavek 34. člena ZOPNI)
Če se predlogu spremembe tožbe ne ugodi, sodišče v nobenem primeru ne sme
preklicati začasnega zavarovanja oziroma vrniti odvzetega premoženja pred potekom
enega meseca od dneva, ko je bila pravnomočna odločba vročena FURS-u. (34. člen
ZOPNI)
4.3.3 Hramba in upravljanje premičnin nezakonitega izvora
Pristojnost za hrambo ter upravljanje začasno zavarovanih oziroma začasno odvzeti
premičnin nezakonitega izvora ima FURS. (37. Člen ZOPNI)
Premičnine se prevzamejo na podlagi odredbe sodišča tekom finančne preiskave ali pa
kasneje v postopku in sicer v dveh možnih situacijah:
•
•

premičnine so bile zasežene tekom izvajanja nalog sodišča in policije (npr. hišne
preiskave),
FURS sam odvzame premičnine nezakonitega izvora.

Odvzeto premoženje se pregleda in oceni s strani izterjevalca ali pa pooblaščenega
cenilca. Premičnine se hranijo v prostorih FURS-a ali pa pri pooblaščenih zunanjih
izvajalcih. Z odvzetim premoženjem je FURS dolžan ravnati po načelu dobrega
gospodarja. (37. člen ZOPNI)
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FURS je v skladu z 43. členom ZOPNI pristojen in dolžen voditi evidence začasno
zavarovanih in odvzetih premičnin nezakonitega izvora ter evidenco vsega začasno
zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja (premičnine, nepremičnine,
vrednostni papirji, deleži v gospodarskih družbah idr.). Vodenje ter vsebino evidenc
določa Uredba o evidencah s področja odvzema premoženja nezakonitega izvora. (43.
člen ZOPNI)

4.4 Odgovornosti Republike Slovenije
V primeru, da je tekom sodnega postopka ugotovljeno, da premoženje ni nezakonitega
izvora, se lastniku, zoper katerega je bilo odrejeno začasno zavarovanje ali začasen
odvzem premoženja, vso premoženje povrne. Hkrati je lastnik takega premoženja
upravičen do povrnitve škode zaradi protipravnega ravnanja oziroma zaradi kršitve dobre
skrbnosti pri izvrševanju pooblastil pristojnih organov. Republika Slovenija je zavezana za
povračilo škode in vračilo odvzetega premoženja, kakor tudi plodov in drugih koristi
doseženih z upravljanjem začasno odvzetega premoženja in mu plačati zamudne obresti
po pravilih zakona, ki ureja obligacijska razmerja. (45. in 46. člen ZOPNI)
Zahtevek za povrnitev škode je potrebno vložiti najkasneje v treh mesecih od dneva
vrnitve premoženja. (47. člen ZOPNI)
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5 ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV
Zaradi nezadostnih dokazov, zbranih tekom finančne preiskave po ZOPNI, je možno, da
se pravdni postopek za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ne uvede. Do te
situacije pride v primerih, ko se v postopku odvzema premoženja nezakonitega izvora
ugotovi, da je osumljenec izkazuje visoko nesorazmerje v premoženju, ki je sicer bilo
pridobljeno na zakonit način, vendar to premoženje ni bilo davčno ustrezno
obravnavano.
V skladu z 18. členom ZOPNI je državni tožilec o ustavitvi finančne preiskave dolžan
obvestiti FURS, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Komisijo za preprečevanje
korupcije in policijo.
FURS ima dolžnost, da v 3 mesecih od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka vpogleda
v zbrane podatke. Podatke lahko FURS uporabi kot dokaz v davčnem postopku.
Na podlagi opravljene analize zbranih podatkov v postopku finančne preiskave po ZOPNI
in podatkov FURS-a, davčni organ presodi utemeljenost uvedbe davčnega inšpekcijskega
nadzora odmere davka od nenapovedanih dohodkov.
Podatki in ugotovljen razkorak v premoženju zavezanca, v postopku, ki je tekel po ZOPNI,
predstavljajo osnovo za uvedbo DIN po ZDavP-2.
Odmera davka po 68. a členu ZDavP-2 je obdavčitev fizične osebe. Postopek se lahko
uvede in vodi le zoper davčnega zavezanca – fizično osebo. ZDavP-2 pojma fizična oseba
ne opredeljuje, zato je potrebno smiselno izhajati iz zakona, ki določa obdavčitev
dohodkov fizičnih oseb (4. člen ZDoh-2), ki je zavezana za plačilo dohodnine od vseh
dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji (rezident in nerezident) in od vseh dohodkov,
ki imajo vir izven Slovenije (rezident). (Lipovšek, 2015, str. 26)

5.1 Izdaja in vročitev sklepa o uvedbi davčnega inšpekcijskega nadzora
odmere davka od nenapovedanih dohodkov

Slika 14: Izdaja in vročitev sklepa o uvedbi DIN
Postopek uvedbe DIN odmere davka od nenapovedanih dohodkov po 68. a členu ZDavP2 se prične z vročitvijo sklepa.
Sklep v izreku vsebuje:
•
•

obdobje obdavčevanja, na katero se nanaša DIN,
vrste davkov, ki so predmet DIN,
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•

opozorilo o pravici sodelovanja davčnega zavezanca pri DIN in o pravnih
posledicah oviranja postopka. (135. člen ZDavP-2)

Sklep poleg vseh obveznih vsebin v obrazložitvi sklepa dodatno vsebuje še podatek o
ugotovljenem nesorazmerju med premoženjem, sredstvi oz. porabo sredstev in
nenapovedanimi dohodki davčnega zavezanca v inšpiciranem obdobju. Sklep vsebuje vse
podatke in dokaze, ki jih je davčni organ pridobil v postopku pridobivanja podatkov oz.
tekom finančne preiskave, na osnovi katere je bil izračunan razkorak. (135. člen ZDavP2)
Z vročitvijo sklepa o začetku DIN FURS zavezanca za davek seznani z dokazi in podatki o
ugotovljenem nesorazmerju, hkrati pa s tem dokazno breme prenese na zavezanca.
Zavezancu za davek se v skladu z načelom ekonomičnosti in pospešitve postopka
predhodno posreduje sklep o predložitvi poslovne dokumentacije, hkrati pa se ga povabi
na uvodni razgovor (po poteku osmih dni od vročitve sklepa). S sklepom se zavezancu za
davek naloži, da je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
•
•
•
•

•

popis premoženja na prvi in zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša nadzor
odmere davka;
fotokopije vseh posojilnih pogodb (za dana in prejeta posojila), ki jih je v obdobju,
ki je predmet nadzora, sklenil s fizičnimi in pravnimi osebami;
podatek o stanju obveznosti oz. terjatev na prvi in zadnji dan obdobja, ki je
predmet nadzora;
dokazila o denarnem toku na transakcijskih računih – v primeru, da davčni organ
ugotovi, da je zavezanec za davek v inšpiciranem obdobju prejel nepojasnjene
prilive oz., da je opravil večje pologe gotovine oz. dokazila o porabi gotovine v
primeru dvigov;
ostale listine vezane na pridobivanje premoženja in trošenje sredstev davčnega
zavezanca v inšpiciranem obdobju. (Lipovšek, 2015, str. 27)

Na uvodnem razgovoru se davčnega zavezanca seznani s pravicami in dolžnostmi, ki jih
ima v postopku DIN in na pravne posledice nesodelovanja. (138. člen ZDavP-2)
Po določilih ZDavP-2 je zavezanca potrebno posebej opozoriti na sledeče:
•

•
•
•

V skladu s 138. členom ZDavP-2 mora zavezanec sodelovati pri ugotavljanju
dejanskega stanja. Dolžan je dajati podatke, predložiti poslovne knjige in
evidence, poslovno dokumentacijo in druga pojasnila, ki so potrebna za
razumevanje premoženja davčnega zavezanca.
Davčni zavezanci morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in
predlagati ustrezne dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo v času in kraju, ki
ga določi davčni organ oz. najkasneje do izdaje zapisnika.
Davčni zavezanec svoje trditve v skladu s 77. členom ZDavP-2 dokazuje s pisno
dokumentacijo in poslovnimi knjigami ter evidencami.
Dokaze je potrebno predložiti v roku, ki ga določi davčni organ s sklepom o
začetku DIN.
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•
•

Davčni organ lahko izda globo za kršitev 138. člena ZDavP-2 v primeru
nesodelovanja zavezanca.
Zavezanec lahko v pripombah na zapisnik (več v 140. členu ZDavP-2) predlaga
nova dejstva in dokaze, vendar mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že pred izdajo
zapisnika. Davčni organ sestavi dodatni zapisnik v roku 30 dni po prejemu
pripomb, če le-te vplivajo na višino davčne osnove. (Lipovšek, 2015, str. 28)

5.2 Prijava premoženja

Slika 15: Prijava premoženja
Prijava premoženja ni obvezen davčni instrument, niti ni pogoj za izvedbo odmere davka
po 68. a členu ZDavP-2. V prijavi premoženja zavezanec za davek popiše posamezno
premoženje po njegovi količini, vrsti in vrednosti ob pridobivanju. Slednja je pomembna
z vidika posrednega ugotavljanja višine dohodkov davčnega zavezanca, ki so vir
prijavljenega premoženja. Pomemben je podatek o času in pravnem temelju pridobitve
prijavljenega premoženja. Premoženje mora biti popisano na dan sestave prijave
premoženja. (Lipovšek, 2015, str. 22)
Glavni namen prijave premoženja je, da FURS od fizične osebe zbere podatke o tistem
premoženju, ki ni neposredno in posredno izkazano v evidencah davčnega organa.
Pridobljeni podatki prav tako davčnemu organu pojasnijo morebitne nejasnosti (na
primer lastništvo nad nepremičninami, ki niso bile vpisane v zemljiško knjigo, dana
posojila fizičnim osebam idr.). Zbrani podatki pripomorejo k pravilnejši in zakonitejši
odločitvi o nadaljevanju DIN po 68. a členu ZDavP-2. (Lipovšek, 2015, str. 23)
Davčni inšpektor po prejemu prijave premoženja podatke analizira in jih primerja s
podatki, ki si jih je pridobil v postopku pridobivanja podatkov. Preveri podatke o izvoru
premoženja in presodi ali so dokazi verodostojni ter pravilni. (Lipovšek, 2015, str. 25)

5.3 Ugotovitveni postopek

Slika 16: Ugotovitveni postopek
Davčni organ je dolžan ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in
pravilne odločbe. Hkrati je dolžan z enako skrbnostjo ugotoviti tudi tista dejstva, ki so
zavezancu za davek v korist. (Lipovšek, 2015, str. 29)
Po 68. a členu ZDavP-2 je za določitev davčne osnove pravno relevanten že obstoj
dejstva, da zavezančeva sredstva za privatno potrošnjo oz. premoženje precej presega
pojasnjene dohodke zavezanca. Davčni zavezanec je tisti, ki mora (v primeru ugotovitve
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premoženja oz. trošenja sredstev, za katerega trdi, da obstaja vir) dokazati ta vir in si
hkrati s tem zmanjšati ugotovljeno ocenjeno davčno osnovo.
68. a člen ZDavP-2 namreč določa, da se verjetna davčna osnova zniža le v primeru, če
zavezanec za davek dokaže, da je nižja. Pri dokazovanju ga bremeni načelo materialne
resnice na podlagi dokaznega standarda prepričanja oz. gotovosti. (Lipovšek, 2015, str.
30)
Davčni organ pri ugotavljanju razkoraka premoženja uporablja enake indirektne metode
ugotavljanja dohodkov, kot se uporabljajo v finančni preiskavi po ZOPNI. Indirektne
metode so podrobneje opisane v poglavju 3.4.2.

5.4 Odmera davka po 68. a členu ZDavP-2 – cenitev davčne osnove

Slika 17: Odmera davka po 68. a členu ZDavP-2
Če davčni zavezanec v DIN ne uspe pojasniti ugotovljene razlike izvora sredstev, davčni
organ odmeri davek od davčne osnove, ki je enaka ugotovljeni razliki med vrednostjo
premoženja, zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja podatkov, sredstev oz.
porabo sredstev in dohodkov, od katerih je bil odmerjen davek, oz. dohodkov, od katerih
se davek ne plačuje, kot to določa 68. a člen ZDavP-2 (Lipovšek, 2015, str. 30)
Cenitev davčne osnove je ugotovitveni postopek, v katerem se ugotavljajo dejstva, ki so
pomembna za določitev verjetne davčne osnove (drugi odstavek 68. člena ZDavP-2).
Institut ocene davčne osnove davčnemu organu dovoljuje določiti verjetno davčno
osnovo v primerih, ko davčni zavezanec:
• ne izpolni zakonsko predpisanih obveznosti pri plačevanju davkov,
• davčnemu organu ne predloži pravilnih podatkov, potrebnih za pobiranje davka,
• nepravilno vodi poslovne knjige in evidence,
• razpolaga s premoženjem oziroma troši sredstva v višini, ki precej presegajo
napovedane dohodke.
Davčni organ v cenitvenem postopku na podlagi objektivno ugotovljenih dejstev
ugotavlja verjeten približek dejanski davčni osnovi, za katero se domneva, da je pravilna.
Ocena se pripravi na podlagi mišljenja, logike doslednih in sklepčnih postopkov oziroma
na podlagi izkušenj, ki morajo biti utemeljeni in dokazljivi. (Lipovšek, 2015, str. 30)
Namen zakonodajalca je zagotoviti enako obravnavo davčnih zavezancev oziroma
učinkovitejše izvajanje zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih
obveznosti. Izhaja iz logičnega razmišljanja, da lahko davčni zavezanec v določenem
obdobju doseže prirast premoženja ob obstoju ustreznih dohodkov in pridobitvah
premoženja (npr. dediščine, darila), ki so višji od zneskov za pokrivanje življenjskih
stroškov in enkratnega odtekanja premoženja. Če iz sprememb premoženja in trošenja
izhaja precejšni razkorak, je možno domnevati, da obstajajo obdavčljivi dohodki, ki jih
davčni zavezanec ni napovedal in da obstaja razlog za uvedbo odmernega postopka in za
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določitev davčne osnove s cenitvijo na zakonsko določen način. (Lipovšek, 2015, str. 30,
31)
Davčnega zavezanca se pisno obvesti z ugotovitvami v davčnem postopku. Sestavi se
zapisnik, na katerega je možno v 20 dneh podati pripombe. Po končanem DIN davčni
organ izda odločbo v skladu z 84. členom ZDavP-2 in odmeri 70% davek od ocenjene
davčne osnove iz naslova nenapovedanih dohodkov (Lipovšek, 2015, str. 30, 31).
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6 PRAKTIČNI PRIMER IZVEDBE FINANČNE PREISKAVE Z VIDIKA
FURS-A
Finančno preiskavo, ki jo izvaja FURS, ureja 100. člen Zakona o finančni upravi (ZFU).
Finančna preiskava zajema izvajanje dejanj, ukrepov in postopkov po ZFU in ZDavP-2, ko
so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, na podlagi katerega so kršeni
predpisi o obdavčevanju ali pa drugi predpisi, ki so v pristojnosti FURS-a.
Namen preiskave je preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje najtežjih kršitev zgoraj
omenjenih predpisov. Take kršitve so ravnanja in dejanja davčnih zavezancev in drugih
oseb ali institucij, ki lahko ogrožajo finančni interes oziroma interes varstva in varnosti RS
oziroma EU. (prvi odstavek 100. člena ZFU)

6.1 Poziv državnega tožilca o imenovanju člana finančno preiskovalne
komisije
Ob uvedbi finančne preiskave po ZOPNI, pristojen državni tožilec Okrožnega državnega
tožilstva na Finančno upravo RS posreduje poziv o odredbi finančne preiskave, kot izhaja
iz prvega odstavka 14. člena ZOPNI in 25. člena Uredbe o sodelovanju med državnim
tožilstvom, policijo in drugimi državnimi organi. (14. člen ZOPNI in 25. člen Uredbe o
sodelovanju)
Državni tožilec v pozivu imenuje osebo, zoper katero je bila uvedena finančna preiskava
po ZOPNI, in se opredeli kataloško kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila finančna
preiskava uvedena. (peti odstavek 10. člena ZOPNI)
Tožilec pozove generalno direktorico oziroma direktorja Finančne uprave RS, da poda
soglasje k izvajanju finančne preiskave in da imenuje finančnega inšpektorja preiskovalca
(lahko tudi več) s področja Ministrstva za finance, FURS-a za delovanje v finančno
preiskovalni skupini (FPS).

6.2 Imenovanje člana finančno preiskovalne skupine
Generalni direktor oziroma direktorica Finančne uprave RS na podlagi 25. člena Uredbe
o sodelovanju med državnim tožilstvom, policije in drugih državnih organov sestavi
dopis, v katerem pristojnega državnega tožilca seznani s soglašanjem o sodelovanju
Finančne uprave RS v finančno preiskovalni komisiji in predlaga imenovanje člana v
finančno preiskovalno skupino.

6.3 Odredba o finančni preiskavi
Ministrstvo za finance prejme odredbo o finančni preiskavi hkrati s pozivom državnega
tožilca o imenovanju člana finančno preiskovalne komisije.
Odredba iz nadaljevanja poglavja je podlaga za izvedbo in prikaz praktičnega primera.
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OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO

Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Številka: Ftp/X/20XX/SL/xx
Datum: DD. MM. YYYY

Na podlagi določil 3., 7. in 10-14. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega
izvora (ZOPNI), na podlagi kazenskega postopka zoper obdolženca A. A., zaradi kaznivega
dejanja goljufije po 4. odstavku v zvezi s 3. odstavkom in 1. odstavkom 211. člena
Kazenskega zakonika (KZ-1) v zadevi PU X, SKP št. 0000-001/2014/00 (0X000-01) z dne
DD. 3. 2015

odrejam finančno preiskavo
za obdobje od 01. 1. 2009 dalje.
1. Izvedbo finančne preiskave odrejam zoper osebo, pri kateri so bili podani razlogi
za sum, da je storila kataloško kaznivo dejanje in ima premoženje vrednosti, ki
presega 50.000 EUR in je nesorazmerno z njenimi zakonitimi dohodki
(premoženje nezakonitega izvora, v nadaljevanju PNI), in sicer zoper osumljenca:

A. A., rojenega 1. 1. 19YY, EMŠO: DDMMLLLRRZZZK, stanujočega Pod milim
nebom, 2000 Maribor, davčna številka 12345678, zaposlenega v X, trgovina na
drobno, X.X. s.p., Maribor.
2. Predmet finančne preiskave je premoženje, ki ga ima osumljenec v lasti, posesti,
ga uporablja, uživa, z njim razpolaga in je razpolagal oziroma ga je prenesel na
povezane osebe in je bilo pomešano z njihovim premoženjem ter je prešlo na
njihove pravne naslednike.
3. V finančni preiskavi naj se zberejo naslednji dokazi potrebni za odločitev
tožilke/ca o začasnem zavarovanju, začasnem odvzemu premoženja in vložiti
tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora in sicer:
- o obsegu in vrednosti premoženja v lasti, posesti in razpolaganju osumljenca
(nepremičnine, premičnine, vrednostni papirji, sredstva na osebnih računih),
- o zakonitih oziroma obdavčenih dohodkih in plačanih davkih ter prispevkih,
- o premoženju, ki je bilo preneseno na ožje povezane fizične osebe ter načinih
prenosa premoženja,
- o premoženju, ki je v morebitnem zapuščinskem postopku prešlo na
osumljenca.
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Preveritev naj zajame zlasti naslednje segmente premoženja:
-

denar na transakcijskem računu osumljenca odprtem pri družbi BANKA, d.d.
in sicer št. SI560000000000000000, kateri je bil zaprt dne 16. 1. 2011.
- nepremičnine, vpisane v evidenco eZK Vrhovnega sodišča RS in sicer:
o nepremičnina v katastrski občini X Maribor, številka stavbe X, številka
dela stavbe X; v naravi gre za stanovanje v večnadstropni stavbi na
naslovu X, v izmeri 43,0 m²; vrednost nepremičnine po izračunu GURS
je 35.100,00 EUR, lastnik A. A. v celoti;
o nepremičnina v katastrski občini X Maribor, številka stavbe X, številka
dela stavbe X; v naravi gre za prodajalno v nestanovanjskem objektu
na naslovu X, v izmeri 106,8 m²; vrednost nepremičnine po izračunu
GURS je 78.073,00 EUR, lastnik A. A. v celoti;
o nepremičnina v katastrski občini X Maribor, številka stavbe X, številka
dela stavbe X; v naravi gre za stanovanje v večnadstropni stavbi na
naslovu X, v izmeri 31,7 m²; vrednost nepremičnine po izračunu GURS
je 20.787,00 EUR, lastnik A. A. v celoti;
o nepremičnina v katastrski občini X Maribor, številka stavbe X, številka
dela stavbe X; v naravi gre za restavracijo v nestanovanjskem objektu
na naslovu X, v izmeri 114,0 m²; vrednost nepremičnine po izračunu
GURS je 75.134,00 EUR, lastnika A. A. in zakonska partnerica B. A. –
vsak do polovice;
o nepremičnina v katastrski občini X Maribor, številka stavbe X, številka
dela stavbe X; v naravi gre za stanovanje v samostoječi stavbi na
naslovu X, v izmeri 258,0 m²; vrednost nepremičnine po izračunu
GURS je 66.394,00 EUR, lastnik A. A. v celoti;
o nepremičnina v katastrski občini X Maribor, številka stavbe X, številka
parcele X; v naravi gre za parcelo – kmetijsko zemljišče površine 100,0
m²; vrednost zemljišča po izračunu GURS je 12,00 EUR, lastnik A. A. v
celoti;
o nepremičnina v katastrski občini X Maribor, številka stavbe X, številka
parcele X; v naravi gre za parcelo – kmetijsko zemljišče površine 147
m²; vrednost zemljišča po izračunu GURS je 72,00 EUR, lastnik A. A. v
celoti;
o Nepremičnina – stanovanje 1 na naslovu X Maribor, ki ga je osumljeni
kupil dne DD. 10. 2011, višina kupnine 32.000,00 EUR in stanovanje 2
na naslovu X, ki ga je osumljeni kupil dne DD. 7. 2010, višina kupnine
46.000,00 EUR. Dne DD. 9. 2011 je bilo stanovanje 2 prodano za
kupnino v višini 46.000,00 EUR.
4. Predstavniki institucij izvajajo v okviru svojih pristojnosti v finančni preiskavi po
določilih ZOPNI zlasti naslednje naloge:
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-

policija zbere operativna obvestila in informacije o premoženju, ki ga ima
osumljenec v dejanski posesti in rabi ter o premoženju, vpisanem v uradnih
evidencah, knjigah in registrih, do katerih imajo neposreden dostop;

-

FURS zbere podatke o prijavljenih zakonitih in obdavčljivih dohodkih osebe,
o prirastu premoženja v preiskovalnem obdobju ter podatke o pridobitvah in
odlivih premoženja, obenem pridobi podatke o, v oziroma iz carinskega
prostora EU ter o prijavljenih in ugotovljenih prenosih gotovine čez carinsko
črto, ki presegajo mejo 10.000,00 EUR.

5. Preiskava se izvede v obdobju enega leta od izdaje odredbe. V času preiskave je
operativni vodja preiskave dolžan sproti obveščati tožilko/ca o vseh pomembnih
ugotovitvah in predlagati vse potrebne ukrepe. Po zaključni preiskavi vodja FPS
izdela pisno poročilo in ga, skupaj z zbranimi dokazi in predlogi za začasno
zavarovanje ali odvzem premoženja, preda tožilcu.
6. Vsi državni organi, ki sodelujejo v finančni preiskovalni komisiji so dolžni v okviru
svojih zakonitih pooblastil in v skladu z 8. členom ZOPNI zahtevati in posredovati
vse podatke, potrebne za uspešno izvedbo finančne preiskave, hitro, brezplačno,
brez možnosti sklicevanja na dolžnost varovanja tajnih podatkov. O posredovanju
podatkov ne smejo obvestiti oseb, ki so predmet preiskave.
7. Osebe, ki sodelujejo v finančni preiskavi in vse, ki sodelujejo v postopku,
opozarjam na dolžnost varovanja tajnosti podatkov po 16. členu ZOPNI ter
hitrost in nujnost postopka po 17. členu ZOPNI.
Obrazložitev
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je dne DD. MM. 2015 prejelo obvestilo Ministrstva
za notranje zadele, Policije, PU X, SKP št. 0000-001/201X/00 (0X000-01) z dne DD. MM.
2015, iz katerega izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da je osumljeni A.A. izvršil kaznivo
dejanje hudodelskega združevanja po 1. odstavku 294. člena KZ-1, torej kataloško
kaznivo dejanje.
Iz obvestila PU X, SKP št. 0000-001/2014/00 (0X000-01) z dne DD. MM. 2015, da zoper
osumljenca A. A. teče predkazenski postopek zaradi kaznivega dejanja goljufije po 3.
odstavku v zvezi s 1. odstavkom 211. člena KZ-1.
Na podlagi prijavne družbe X, so kriminalisti pričeli zbirati obvestila zoper C. C. in neznane
storilce zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije po 211. členu KZ-1. Iz izjave
izhaja, da je C. C. v mesecu avgustu 20xx sklenila naročniško pogodbo za mobilno
telefonijo. Neznana oseba je nato SIM kartico, katero je ob sklenitvi razmerja prejela C.
C., odšla na območje Republike Slovaške, kjer je vklopila preusmeritev klicev na območje
Afrike. Na neznan način je bilo izvedenih 14.000 klicev v skupni vrednosti 317.575,79
EUR. Visok znesek je bil povzročen zato, ker so bile zlorabe povzročene v času, ko je
telekomunikacijska družba X izvajala posodobitve omrežja, zaradi česar je bil sistem za
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zaznavanje zlorab izključen. Takoj, ko je bil sistem ponovno vključen, so se sporne storitve
SIM kartice blokirale.
Telekomunikacijska družba je podala prijavo zoper D. D. ter neznane osebe. Ugotovljene
so bile namreč zlorabe na območju Nizozemske. Stroški storitev so znašali 6.711,00 EUR.
Kriminalisti so ugotovili, da je kaznivi dejanji izvršila in organizirala družba, kjer se je več
oseb združilo z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. Pri zlorabah je sodeloval tudi A. A.
Sam je namreč pripeljal C. C. do poslovalnice prodajalca telekomunikacijskih storitev X.,
kjer je bila sklenjena naročniška pogodba.
Hkrati je bilo ugotovljeno, da je A. A. lastnik vseh nepremičnin, v katerih so za bivanje
prijavljene tri osebe, ki so sodelovale pri zlorabi. Nepremičnina se nahaja na mestu
območja, ki ga je telekomunikacijska družba X, s pomočjo analize radijskih podatkov
določila, da se je v času pred zlorabo uporabljala SIM kartica C. C.
Na podlagi opisanega obstaja utemeljen sum, da je A. A., v sodelovanju z ostalimi
znanimi ter neznanimi storilci, storil kaznivo dejanje goljufije po 3. odstavku 211. člena
KZ-1. Telekomunikacijski družbi X je nastala premoženjska škoda v višini 324.286,79 EUR.
Po ugotovitvah policije A. A. razpolaga s premoženjem velike vrednosti, katerega izvor
ni pojasnjen.
Kriminalisti so ugotovili, da A. A. poseduje nepremičnine, ki imajo po podatkih GURSa skupno ocenjeno vrednost v višini 238.005,30 EUR.
Po podatkih GURS-a A. A. poseduje nepremičnine, opisane zgoraj. Iz FURS-a so bili
pridobljeni podatki o informativnem izračunu dohodnine in kupoprodajne pogodbe o
odsvojitvi nepremičnin.
A. A. naj bi izkazoval naslednje dohodke:
-

-

-

V letu 2013 skupno 3.942,86 EUR iz naslova nadomestila in drugih dohodkov
iz obveznega socialnega zavarovanja.
V letu 2012 skupaj 13.572,28 EUR, od tega 6.848,30 EUR iz naslova plače in
6.904,35 EUR iz naslova nadomestila in drugih odhodkov iz obveznega in
socialnega zavarovanja.
V letu 2011 skupaj 13.967,28 EUR, od tega 8.827,28 EUR iz naslova plače in
5.140,00 EUR iz naslova nadomestila in drugih odhodkov iz obveznega in
socialnega zavarovanja.
Za leto 2010 finančni urad ne razpolaga s podatki o dohodku A. A.

Na podlagi kupoprodajnih pogodb, posredovanih s strani FURS-a, so kriminalisti
ugotovili, da je A. A. od leta 2010 kupil dve in prodal eno nepremičnino.
Kupljene nepremičnine:
- nepremičnina – stanovanje 1 na naslovu X, za kupnino 32.000,00 EUR,
- nepremičnina – stanovanje 2 na naslovu X, za kupnino 40.000,00 EUR.
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Prodane nepremičnine:
- nepremičnina – stanovanje 2 na naslovu X, za kupnino 46.000,00 EUR.
Ugotovljeno je bilo še:
- da je A. A. zaposlen v XXXX, trgovina na drobno, XX s.p., sedež v Mariboru,
2000 Maribor;
- da je imel odprt TRR pri Banki X in je bil le-ta dne DD. MM. 2016 zaprt. Od
takrat A. A. po pridobljenih podatkih v Republiki Sloveniji ne razpolaga s
transakcijskim računom;
- zaradi zgoraj navedenega je vprašljiv dohodek, ki naj bi ga prejemal od svojega
delodajalca – v skladu z ZDavP-2 je namreč potrebno plačila za opravljene
storitve/dobavljeno blago nakazovati na TRR;
- A. A. poseduje vozilo BMW 535, registrska števila MB XX-001. Posedoval je
tudi vozilo VW Tuareg, registrskih številk MB XX-002, lastništvo katerega je
preneseno na sina C. A.
Kriminalisti so glede na pridobljene podatke ugotovili, da je A. A. po podatkih FURS-a
v štirih letih in sicer 2010–2013 prikazal zgolj 31.482,79 EUR prihodkov.
Glede na višino le-teh so tako kriminalisti v preliminarni preiskavi nesporno ugotovili,
da A. A. denarnih sredstev za nakup nepremičnin in vzdrževanje le-teh ni pridobil iz
zakonitih virov premoženja, oziroma so v skladu s 2. točko prvega odstavka 10. člena
ZOPNI podani razlogi za sum, da so sredstva za nakup nepremičnin ter premičnin
nezakonitega izvora.
Po dosedanjih ugotovitvah tako v skladu z 2. in 3. točko prvega odstavka 10. člena
ZOPNI znaša vrednost premoženja, ki ga ima v lasti A. A. vsaj 238.005,50 EUR, kolikor
znaša cenitev nepremičnin GURS.
Navedeno premoženje je očitno nesorazmerno glede na zakonite dohodke A. A.
Potrebno je preiskati, na podlagi katerih pravnih poslov in na kakšen način je A. A.
pridobil premoženje ter zakonitost virov sredstev za pridobitev premoženja. Dokazati
je potrebno nesorazmernost med zakonitimi dohodki in dejansko vrednostjo
premoženja, s katero A. A. razpolaga.
Vsi državni organi, ki sodelujejo v preiskovalni skupini, so dolžni v okviru pooblastil v
skladu z 8. členom ZOPNI zahtevati in posredovati vse podatke, potrebne za izvedbo
finančne preiskave, hitro in brezplačno.
Državna/i tožilka/ec
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6.4 Nalog za preiskavo
Finančna preiskava se na strani FURS-a operativno prične z izdajo naloga za preiskavo.
V nalogu se podajo:
1. okoliščine, iz katerih izhajajo razlogi za sum kršenja predpisov o obdavčenju ali
drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave;
2. osnovni podatki o preiskovancih in povezanih osebah;
3. opredelitev, za katere predpise o obdavčenju ali iz druge pristojnosti finančne
uprave obstaja sum kršitve;
4. dejanja in ukrepi, ki naj se izvedejo, ter okoliščine, ki jih je potrebno raziskati;
5. izvajalca finančne preiskave s strani FURS-a (imenovanje inšpektorja), ki je po
opravljeni preiskavi skladno z določbo petega odstavka 100. člena ZFU dolžna
izdelati zaključno preiskovalno poročilo7.
(drugi odstavek 100. člena ZFU)
Finančni inšpektor v finančni preiskavi izvaja naloge v skladu s 14. členom ZFU, ki ureja
pooblastila uradnih oseb. (14. člen ZFU)

6.5 Postopek pridobivanja podatkov in izračun razkoraka po metodi
neto vrednosti
V uradnih evidencah davčnega organa, ki se vodijo na podlagi določil 61. do 64. člena
ZFU, finančni inšpektor preveri podatke o dohodkih, ki jih je zavezanec za davek
napovedal za obdobje, za katerega se opravlja finančna preiskava.
I.

Osnovni podatki

Iz Registra davčnih zavezancev (RDZ), s katerim po uradni dolžnosti razpolaga davčni
organ, je bilo ugotovljeno, da ima preiskovanec, rojen DD. MM. 1965 v x, BIH, prijavljeno
stalno prebivališče X, 2000 Maribor.
V registrskem listu so zavedeni naslednji družinski člani:
Otroci:
• S. A. – DŠ X, rojena DD. MM. 1991, mama H. H.;
• D. A. – DŠ X, rojen DD. MM. 1995, mama E. E.;
• C. A. – DŠ X, rojen DD. MM. 2005, mama G. G.;
• E. A. – DŠ X, rojen DD. MM. 2007, mama G. G.;
• F. A. – DŠ X, rojen DD. MM. 2012, mama G.G.;

7

Peti odstavek 100. člena ZFU – Uradna oseba po opravljeni finančni preiskavi sestavi zaključno
preiskovalno poročilo, v katerem opiše ugotovitve finančne preiskave.
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•

G. A. – DŠ X, rojena DD. MM. 2014, mama G.G.

Žena: F. F. – DŠ X, rojena DD. MM. 1965 (skupnih otrok nimata)
Izven zakonska partnerica: G. G. – DŠ X, rojena DD. MM. 1973 (mati štirih otrok)
Zaposlitev: X, trgovina na drobno s.p., Maribor
Druge dejavnosti: priglašena gospodinjska dejavnost s sedežem v Mariboru do DD. 6.
2010
Gospodarske družbe: v času od DD. 5. 2009 do DD. 4. 2013 je bil evidentiran kot
družbenik v družbi X d.o.o., z osnovnim kapitalom 15.027,00 EUR.
II.

Prijavljeni dohodki za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014

Tabela 6: Prijavljeni dohodki za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014
Akontacija
dohodnine

Leto

Opis

Bruto

2009

Plača

6.259,74 €

1.383,39 €

4.876,35 €

SKUPAJ 2009

6.259,74 €

1.383,39 €

4.876,35 €

2010
2011

2013

2014

Neto

Prejemek obsojencev

182,84 €

182,84 €

SKUPAJ 2010

182,84 €

182,84 €

Plača

8.827,28 €

82,98 €

Dobiček iz kapitala, dosežen
z odsvojitvijo nepremičnin

5.140,00 €

1.028,00 €

13.967,28 €

110,98 €

1.951,03 €

10.905,27 €

6.848,30 €

88,78 €

1.513,56 €

5.245,96 €

6.904,35 €

715,52 €

1.525,86 €

4.662,97 €

13.752,65 €

804,30 €

3.039,42 €

9.908,93 €

5.480,72 €

74,57 €

1.211,50 €

4.194,65 €

3.942,86 €

383,36 €

871,37 €

2.688,13 €

9.423,58 €

457,93 €

2.082,87 €

6.882,78 €

9.351,77 €

122,40 €

2.067,25 €

7.162,12 €

418,99 €

1.476,88 €

SKUPAJ 2011
2012

Prispevki

Plača
Nadomestilo za starševsko
varstvo
SKUPAJ 2012
Plača
Nadomestilo za starševsko
varstvo
SKUPAJ 2013
Plača
Nadomestilo za starševsko
varstvo
Nakazilo od Ministrstva za
notranje zadeve
SKUPAJ 2014

1.895,87 €

1.951,03 €

4.112,00 €

6.652,38 €
17.900,02

6.652,38 €
122,40

SKUPAJ V OBDOBJU MED 2009 IN 2014
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6.793,27 €

2.486,24

15.291,38 €
48.047,55

Iz tabele je razvidno, da je preiskovanec A. A. v obdobju med 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014
skupaj FURS-u napovedal za 48.047,55 EUR neto dohodkov, kar znaša letno povprečno
8.007,92 EUR, mesečno 667,33 EUR na družinskega člana. Minimalni ocenjeni življenjski
stroški na osebo so po podatkih Urada RS za statistiko znašali 613,41 EUR. Iz uradnih
podatkov FURS-a je bilo razvidno, da je v tem obdobju preživljal šest otrok, ženo in izven
zakonsko partnerko, obe brez rednih virov dohodov, iz česar izhaja, da prijavljeni dohodki
v obdobju DIN niso zadostovali niti za pokrivanje osnovnih življenjskih stroškov
zavezanca, kaj šele za preživljanje osemčlanske družine. Še manj pa za pridobivanje
premoženja v obdobju DIN.
III.

Cedularna obdavčitev preiskovanca

Iz kontrolnih podatkov FURS-a je razvidno, da so bile preiskovancu v obdobju od leta
2008 do 2014 izdane naslednje odločbe.
Tabela 7: Cedularna obdavčitev preiskovanca
Leto

Opis

Znesek

2008

Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča X

555,00 €

2009

Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča X

1.320,00 €

2010

Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča X

1.569,00 €

2011

Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča X

1.632,00 €

2012

Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča X

1.643,00 €

2013

Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča X

1.689,00 €

2014

Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča X

1.689,00 €

Davek na promet nepremičnin od osnove 46.000,00 EUR (prodaja
stanovanja)

920,00 €

Davek od dobička iz kapitala pri prodaji stanovanja od osnove 5.140,00 EUR
SKUPAJ CEDULARNA OBDAVČITEV

1.028,00 €
12.045,00

Iz evidenc FURS-a ni bilo razvidno, da bi A. A. kadarkoli v tem obdobju prijavil prodajo
vrednostnih papirjev ali deležev v družbah, posedoval kakšno plovilo ali pa da bi bila
opravljena odmera davka od premoženja, obresti in dividend.
IV.

Lastništvo in promet z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014

Iz podatkov Geodetske uprave, Finančne uprave in Zemljiške knjige so bili pridobljeni
podatki o lastništvu nepremičnin gospoda A.A..
Tabela 8: Vrednost nepremičnin po GURS-u
Leto
pridobitve
2007

Vrsta
nepremičnine
Parcela

Vpisi pravic, plomb, hipotek
ni vpisov plomb večjih vrednosti

42

Vrednost po
GURS
72,32 €

2007

Parcela

ni vpisov plomb večjih vrednosti

12,30 €

2007

Del stavbe

ni vpisov plomb večjih vrednosti

66.394,35 €

2007

Del stavbe

Hipoteka na posojilo 60.000 EUR do 15. 6. 2024

78.072,62 €

2007

Parcela

Hipoteka na posojilo 50.000 EUR do 15. 6. 2022 in
zaznambe zaradi neplačila vrtca, FURS…

1.171,52 €

2007

Del stavbe

Hipoteka na posojilo 50.000 EUR do 15. 6. 2022 in
zaznambe zaradi neplačila vrtca, FURS…

35.999,41 €

2007

Del stavbe

Hipoteka na posojilo 50.000 EUR do 15. 6. 2022 in
zaznambe zaradi neplačila vrtca, FURS…

46,20 €

2011

Del stavbe

ni vpisov plomb večjih vrednosti

20.786,91 €

2011
Del stavbe
ni vpisov plomb večjih vrednosti
SKUPAJ VREDNOST NEPREMIČNIN PO GURS-u

35.099,93 €
237.655,56 €

Na podlagi kupoprodajnih pogodb iz evidenc FURS je razvidno, da je A. A. od leta 2009
kupil dve in prodal eno nepremičnino.
Dne DD. 10. 2011 nepremičnino – stanovanje 1 na ulici X, v Mariboru, višina kupnine je
znašala 32.000,00 EUR.
Dne DD. 7. 2010 nepremičnino – stanovanje 2 na ulici Y, v Mariboru, višina kupnine
40.000,00 EUR. Dne DD. 9. 2011 je bilo stanovanje prodano za kupnino v višini 46.000,00
EUR. Pri prodaji je bil dosežen dobiček v višini 5.140,00 EUR, od katerega je bil obračunan
davek v višini 1.028,00 EUR.
Obdavčen dohodek 4.112,00 EUR (5.140,00 – 1.028,00 = 4.122,00 EUR) je upoštevan pri
izračunu nenapovedanih dohodkov oz. nesorazmerja med obsegom premoženja in
trošenja ter dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke po določbah 5. člena ZOPNI.
V.

Lastništvo nad premičninami

Iz podatkovne baze registra vozil in prometnih listin (MRVL) je bilo ugotovljeno, da je
preiskovanec v preiskovanem obdobju z gotovino kupil: VW Tuareg, letnik 2007, po
pogodbi z dne DD. 10. 2014, za kupnino 13.800,00 EUR. Kupnina je bila v celoti plačana
v gotovini. Lastništvo nad avtomobilom je bilo DD. 12. 2014 preneseno na sina D. A. Iz
podatkov ni razvidno, da bi šlo za odplačan prenos. Denarni tok na transakcijskih računih,
ki bi potrjeval nakup avtomobila, ni bil izkazan.
BMW 535d, letnik 2007, po pogodbi z dne DD. 4. 2011, za kupnino 20.000,00 EUR.
Kupnina je bila v celoti plačana v gotovini. Avtomobil je še vedno v lastni A. A., na vozilu
pa je zaznamba prepovedi podaljšanja registracije s strani FURS, z dne DD. 9. 2014. Tudi
v tem primeru denarni tok za nakup avtomobila ni bil izkazan, zato se utemeljeno šteje,
da je bila kupnina za avtomobil plačana v gotovini.
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VI.

Podatki o deležih v gospodarskih družbah

Na podlagi notarskega zapisa Opr. Št XX./2009 notarja X, z dne DD. 5. 2009 je A. A. od Ž.
Ž. odkupil 100% poslovni delež družbe X, d.o.o., s sedežem v Mariboru. Višina kupnine
je znašala 2.500,00 EUR. Iz transakcijskih računov pri bankah plačilo kupnine ni razvidno.
Nakup poslovnega deleža se torej šteje kot plačan v gotovini. Družba X je bila s strani A.
A. prodana S. S. za 1.500,00 EUR. A. A. je v poslu dosegel izgubo v višini 1.000,00 EUR.
Izguba je izračunana na podlagi podatkov: 2.500,00 EUR (strošek nakupa) - 1.500,00 EUR
(prihodki od prodaje) = 1.000,00 EUR
VII.

Preveritev podatkov o poslovanju preko transakcijskih računov

V obdobju med 1. 1. 2009 in 31. 12. 2014 je A. A. imel odprte naslednje račune:
• Pri banki N, d.d. – številka računa 0417 0000 0000 000 od DD. 8. 2007 do DD. 7.
2014. Promet na računu je nepomemben za izračun nesorazmerja med obsegom
preiskovančevega premoženja in potrošnje, ter njegovimi odhodki, zmanjšanimi
za davke in prispevke.
• Pri banki X, d.d. – številka računa 0418 0000 0000 000 od DD. 8. 2017 do
DD.07.2009. Promet na računu je pomemben za izračun nesorazmerja.
Tabela 9: Analiza prilivov in odlivov na transakcijskem računu X
LETO
2007

2008

2009

Opis

Odlivi

Stanje 1. 1. 2007
najemnina
odškodnina
komisijske pogodbe (vozila)
nakazila gotovine na TRR
vračilo dohodnine
drugo (obresti…)
dvigi gotovine
plačilo na TRR sina D.A.
drugi odlivi, nakupi
SKUPAJ
najemnina
nakazila gotovine na TRR
komisijske pogodbe (vozila)
otroški dodatki in porodniška
nakazilo iz TRR sina D.A.
drugo (obresti…)
dvigi gotovine
drugi odlivi, nakupi
SKUPAJ
otroški dodatki in porodniška
priliv vračilo
drugo (obresti…)

Prilivi
1,68 €
18.600,00 €
2.680,00 €
14.000,00 €
900,00 €
2.661,00 €
0,20 €

33.673,00 €
4.000,00 €
1.171,00 €
38.844,00 €

54.560,00 €
616,00 €
55.176,00 €
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38.841,20 €
9.600,00 €
650,00 €
24.900,00 €
4.215,00 €
15.764,00 €
58,00 €

55.187,00 €
1.797,00 €
115,00 €
2,00 €

2010

dvigi gotovine
drugi odlivi, nakupi
SKUPAJ
nakazila gotovine na TRR
drugi odlivi, nakupi
Stanje 31. 12. 2014

1.375,00 €
345,00 €
1.720,00 €
17,00 €
/

1.914,00 €
27,00 €
/

Preiskovanec od DD. 6. 2011 na svoje ime ni imel odprtih transakcijskih računov v
Sloveniji ali v tujini. Iz registra je razvidno, da imajo vsi njegovi mladoletni otroci »svoje«
transakcijske račune odprte v Sloveniji. Iz tega vidika obstaja velika verjetnost, da A. A.
promet oziroma transakcije opravlja preko računov svojih otrok.
VIII.

Obveznosti zavezanca iz naslova prejetih posojil bank

Iz razpoložljivih podatkov, je bilo razvidno, da je A. A., skupaj z ženo F. F. od banke Z,
Avstrija najel dve posojili.
•

•

Dne DD. 6. 2007 po pogodbi št. 1234.1125.758 posojilo v znesku 50.000,00 EUR,
z dobo odplačila 15 let, v 180-mesečnih obrokih po 480,00 EUR. S tem posojilom
je bila kupljena nepremičnina X. Kredit je bil zavarovan z zastavo nepremičnine Y,
do katere sta solastnika do ½. Vrednost nepremičnine po GURS na dan 24.3.2015
je znašala 74.434,00 EUR. Glede na to, da sta posojilojemalca po sklenjeni
pogodbi oba enakovredna lastnika zastavljene nepremičnine in enakovredna
dolžnika do banke, se znesek posojila za A. A. upošteva v višini ½ najete vrednosti
(torej v višini 25.000,00 EUR, mesečna anuiteta v višini 240,00 EUR). V
preiskovanem obdobju (15. 7. 2009–31. 12. 2014) je bil odplačan znesek posojila
v višini 17.280,00 EUR (izračun: 240,00 EUR x 72 mesecev).
Dne DD. 6. 2009 po pogodbi št. 1234.1125.957 posojilo v znesku 60.000,00 EUR,
z dobo odplačila 15 let, v 180-mesečnih obrokih po 592,00 EUR. Posojilo je bilo
zavarovano z zastavo nepremičnine Y, katere izključni lastnik je A. A. Vrednost
nepremičnine na dan 24. 3. 2015 je znašala 78.073,00 EUR. Tudi v tej pogodbi sta
z ženo F. F. po pogodbi oba enakovredna dolžnika banke. Za znesek posojila se
torej upošteva ½ vrednosti kredita, kar znaša 30.000,00 EUR, z zneskom
mesečnega obroka 296,00 EUR. V preiskovanem obdobju (15. 7. 2009–31. 12.
2014) je bilo posojilo odplačano v višini 19.536,00 EUR.

Iz transakcijskih računov plačil obrokov posojil ni razvidnih, prav tako ni razvidnih
izvršilnih postopkov zaradi morebitnih neplačil. FURS zatorej utemeljeno šteje, da sta bili
posojili v avstrijski banki plačani v gotovini.
IX.

Terjatve zavezanca iz naslova danih posojil

Pridobljeni so bili podatki o poslih, kjer je A. A. nastopal kot posojilodajalec:
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Tabela 10: Terjatve zavezanca iz naslova danih posojil
LETO

Pogodba

Posojilna pogodba
2011 1/2011 z dne 25.
10. 2011
Posojilna pogodba
2012 1/2012, z dne 5. 3.
2012
Dodatek k pogodbi,
z dne 19. 10. 2012 –
dolg ni bil vrnjen

Rok vračila

Posojilodajalec

Posojilojemalec

Overitev
pogodbe

Višina
posojila

25. 6. 2012

A. A. in žena F.
F.

Avtoxxx, d.o.o.

DA

51.000,00 €

19. 10. 2012

A. A.

A.K. (lastnik
Avtoxxx, d.o.o do
1/2)

DA

14.900,00 €

12. 4. 2013
65.900,00
€

SKUPAJ DANA POSOJILA V PREISKOVANEM OBDOBJU

A. A. je po podatkih MNZ, Maribor podal kazensko ovadbo zoper A. K. zaradi neplačila
pogodbenih obveznosti t.j. posojil. Skupna višina terjatev iz naslova posojil na dan 31.
12. 2014 znaša 40.400,00 EUR (po izračunu 51.000,00 EUR / 2 + 14.900,00 EUR).
X.

Izračun povečanja neto vrednosti premoženja A.A.

Na podlagi vseh zgoraj zbranih podatkov se z uporabo metode neto vrednosti izračuna
višina nenapovedanih oz. nezakonito pridobljenih dohodkov v preiskovanem obdobju
(več o metodi neto vrednosti v poglavju 3.4.2.1).
Tabela 11: Sprememba neto vrednosti premoženja

I. SREDSTVA
NEPREMIČNINE
Nepremičnina 1
Nepremičnina 2
Nepremičnina 3
Nepremičnina 4
Nepremičnina 5
PREMIČNINE
BMW 535d
VW Tuareg
DENARNA SREDSTVA
TERJATVE
Avtoxxx, d.o.o.
A.K
II. OBVEZNOSTI

1. 1. 2009
181.839,00 €
181.829,00 €
30.000,00 €
41.729,00 €
75.000,00 €
35.100,00 €

10,00 €

25.000,00 €

Vir
31. 12. 2014
288.029,00 €
213.829,00 €
30.000,00 €
GURS,
41.729,00 €
Zemljiška
75.000,00 € knjiga, FURS
32.000,00 €
35.100,00 €
33.800,00 €
20.000,00 €
13.800,00 €
MRVL
TRR
40.400,00 €
25.500,00 €
Notarski
zapis
14.900,00 €
55.000,00 €

OBVEZNOSTI DO BANK

25.000,00 €

55.000,00 €

Posojilo pri Avstrijski banki 1

25.000,00 €

25.000,00 €
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Posojilo pri Avstrijski banki 2
III. NETO PREMOŽENJE (I.–II.)

30.000,00 €
156.839,00 €

Zemljiška
knjiga

233.029,00 €
76.190,00 €

SPREMEMBA NETO VREDNOSTI

Iz tabele je razvidno, da se je neto vrednost premoženja zavezanca na dan 31.12.2014
glede na 1. 1. 2009 povečalo za 76.190,00 EUR.
XI.

Potrošnja preiskovanca, ki ne vpliva na premoženje in obveznosti

K ugotovljeni spremembi neto vrednosti premoženja je prišteta še poraba sredstev, ki ne
povečuje premoženja oziroma zmanjšuje obveznosti, to so življenjski stroški, dana darila,
plačila obresti, obenem pa so odšteti obdavčeni dohodki in dohodki od katerih se davek
ne plača.
Potrošnja preiskovanca, ki ni povezana s pridobivanjem premoženja:
Iz transakcijskega računa A. A. trošenja sredstev ni mogoče ugotoviti. Žena E. E., njegovih
šest otrok in partnerica imajo prijavljene minimalne dohodke ter prejemajo socialne
transferje.
Ker podatki o potrošnji niso razvidni, so pa pomembni za določanje davčne osnove, je
FURS podatke o povprečni porabi sredstev gospodinjstev uporabil na podlagi podatkov
Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS). SURS razpolaga s podatki
za štiričlansko družino. V obdobju preiskave so povprečni letni življenjski stroški bili:
Tabela 12: Potrošnja preiskovanca, ki ne vpliva na premoženje in obveznosti
Leto

Odhodki družine (Vir: SURS)

Znesek

2009
2010
2011
2012
2013
2014

življenjski stroški za družino
življenjski stroški za družino
življenjski stroški za družino
življenjski stroški za družino
življenjski stroški za družino
življenjski stroški za družino
SKUPAJ STROŠKI

20.870,00 €
20.870,00 €
20.870,00 €
19.250,00 €
19.250,00 €
19.250,00 €
120.360,00 €

FURS s podatki o stanju posojil iz poglavja VIII. ne razpolaga, zato se upošteva vrednost
»predvideno plačanih« mesečnih obrokov, plačanih v obdobju, ki je predmet finančne
preiskave. Upošteva se znesek 36.816,00 EUR (po izračunu s poglavja VIII. 17.280,00 EUR
+ 19.536,00 EUR).
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Obdavčeni dohodki preiskovanca in dohodki, od katerih se davek ne plača:
Tabela 13: Popravek neto vrednosti premoženja za že obdavčene in neobdavčljive
dohodke
Popravek vrednosti neto premoženja za že
obdavčene in neobdavčljive dohodke

Leto
2009

2010
2011

2012

2013

2014

Plača
Otroški dodatki, porodniške
Obresti
SKUPAJ V LETU 2009
Prejemki obsojencev
SKUPAJ V LETU 2010
Plača
Dobiček pri prodaji nepremičnin
SKUPAJ V LETU 2011
Plača
Nadomestilo za starševsko varstvo
SKUPAJ V LETU 2012
Plača
Nadomestilo za starševsko varstvo
SKUPAJ V LETU 2013
Plača
Nadomestilo za starševsko varstvo
Nakazilo od MNZ
SKUPAJ V LETU 2014

4.876,35 €
1.797,00 €
2,00 €
6.675,35 €
183,00 €
183,00 €
6.793,00 €
4.112,00 €
10.905,00 €
5.246,00 €
4.663,00 €
9.909,00 €
4.194,00 €
2.668,00 €
6.882,00 €
7.162,00 €
1.477,00 €
6.652,00 €
15.291,00 €

SKUPAJ V OBDOBJU 1. 1. 2009–31. 12. 2014
XII.

Znesek

Vir
FURS
FURS
TRR pri banki X
FURS
FURS
FURS
FURS
FURS
FURS
FURS
FURS
FURS
FURS

49.845,35 €

Izračun nesorazmerja med obsegom premoženja in potrošnje ter njegovimi
dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke

FURS je na osnovi vseh zbranih podatkov po metodi neto vrednosti ocenil nesorazmerje
med obsegom premoženj in potrošnje, ter njegovimi odhodki, zmanjšanimi za davke in
prispevke, oziroma višino nenapovedanih dohodkov glede na določbo 68. a člena ZDavP2. Nesorazmerje za preiskovanca A. A. v preiskovanem obdobju znaša 184.521,00 EUR.
Tabela 14: Nesorazmerje med obsegom premoženja in odhodki ter dohodki
Izračun pričakovane davčne osnove
Prirast premoženja na dan 31. 12. 2014
Sredstva oz. poraba sredstev od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014
•

Življenjski stroški

•

Obveznosti do bančnih institucij

Znesek
76.190,00 €
157.176,00 €
120.360,00 €
36.816,00 €
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Izguba pri prodaji poslovnega deleža v družbi X, d.o.o.
Že obdavčeni dohodki - osebni prejemki po dohodninski napovedih in
neobdavčenih dohodkih
NESORAZMERJE MED OBSEGOM PREMOŽENJA IN ODHODKI TER
DOHODKI (2+3+6-7)

1.000,00 €
49.845,00 €
184.521,00 €

6.6 Razširitev finančne preiskave
V primeru, da se tekom finančne preiskave ugotovi, da je bilo premoženje preneseno ali
je prešlo na povezane osebe, lahko državni tožilec odredi razširitev finančne preiskave
tudi na te osebe. (šesti odstavek 10. člena ZOPNI)
Finančna preiskava se je na podlagi šestega odstavka 10. člena ZOPNI razširila še na
sinova C. A. in D. A.
Od dne DD. 5. 2008 ima sin C. A. odprt TRR pri Banki X, preko katerega je potekalo veliko
transakcij. Dohodki niso bili nikoli prijavljeni. Na podlagi analize TRR je bilo ugotovljeno,
da so potekali prenosi sredstev v višini 4.000,00 EUR- večinoma s strani prodajalcev
avtomobilov in na TRR očeta A. A. Sinov transakcijski račun se je uporabljal za prekrivanje
poslov preprodaje vozil.
Dodatno je bilo tekom finančne preiskave ugotovljeno, da je bila dne DD. 9. 2009
prijavljena pogodba, iz katere je bilo razvidno, da je bil C. A. (sin A. A.) kupec dela
nepremičnine, na naslovu X, št. Stavbe X, del št. X, za kupnino 55.000,00 EUR. V času
nakupa nepremičnine je bil sin, C. A., star 4 leta. V postopku ga je kot pooblaščenec
mladoletne osebe zastopal oče A. A.
Nedvoumno je, da je nakup stanovanja v višini 55.000,00 EUR financiral oče A. A., zato
se ta znesek prišteje k nesorazmerju med obsegom premoženja in potrošnjo
preiskovanca A. A.
Sin D. A. je od DD. 1. 2015 zaposlen v družbi x inštalacije, d.o.o., pred tem ni imel
zaposlitve. Njegovi prijavljeni dohodki od leta 2005 v bruto znesku znašajo 913,09 EUR
(od tega 791,80 EUR v obdobju preiskave 2009–2014). Sin D. A. je bil v času od DD. 4.
2014 do DD. 9. 2014 ustanovitelj družbe G. z dejavnostjo »fasaderska dela«. Obdavčenih
dohodkov iz tega naslova ni prejel.
FURS je na podlagi uradnih evidenc ugotovil, da je drugi sin D. A., dne DD. 11. 2014
nastopal kot kupec nepremičnine, in sicer stanovanjske hiše na naslovu X, katastrska
občina X, št. Stavbe X, za kupnino 30.000,00 EUR.
D. A. ima odprta dva TRR, in sicer pri banki X in banki Y. Na računih so zabeleženi
minimalni prometi, prav tako sta oba računa blokirana.
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Iz opisanega izhaja, da je tudi nakup nepremičnine, ki jo je kupil sin D. A. financiral oče
– preiskovanec A. A. Znesek nakupa nepremičnine se prišteje nesorazmerju med
obsegom premoženja in odhodki ter obdavčenimi prihodki preiskovanca.
Končni izračun nesorazmerja med obsegom premoženja ter trošenjem in dohodki
zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je preiskovanec A. A. plačal v obdobju od 1. 1.
2009 in 31. 12. 2014 znaša: 269.521,00 EUR.
Tabela 15: Izračun pričakovane davčne osnove
Izračun pričakovane davčne osnove
Prirast premoženja na dan 31. 12. 2014

76.190,00 €

Sredstva oz. poraba sredstev od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014
•

Življenjski stroški

•

Obveznosti do bančnih institucij

Znesek

157.176,00 €
120.360,00
€
36.816,00
€

Izguba pri prodaji poslovnega deleža v družbi X, d.o.o.

1.000,00 €

Popravek za dana darila – nakup nepremičnin za sinova

85.000,00 €

Že obdavčeni dohodki - osebni prejemki po dohodninski napovedih in
neobdavčenih dohodkih

49.845,00 €

NESORAZMERJE MED OBSEGOM PREMOŽENJA IN ODHODKI TER DOHODKI
(2 + 3 + 6 + 7 - 8)

269.521,00 €

6.7 Poročilo o finančni preiskavi
Na podlagi vseh podatkov zbranih v poglavju 6.5 je davčni inšpektor preiskovalec pripravil
poročilo in ga posredoval državnemu tožilcu SDT. S tem se je postopek finančne preiskave
s strani FURS-a zaključil.
6.7.1 Skupno poročilo o finančni preiskavi, ki ga pripravi vodja finančne
preiskovalne skupine
Državni tožilec imenovan kot vodja finančne preiskovalne skupine je pripravil skupno
poročilo na podlagi vseh prejetih poročil članov skupine. Na podlagi vseh zbranih
dokazov se preuči in sprejme odločitev o uvedbi oziroma neuvedbi pravdnega postopka
– odvzema premoženja zoper preiskovanca.
Na našem praktičnem primeru je Okrožno državno tožilstvo v Mariboru na podlagi 18.
člena ZOPNI v zvezi s poročilom Policijske uprave Maribor, DD. 5. 2016 izdalo odredbo o
ustavitvi finančne preiskave, s sledečimi obrazložitvami:
1. V času uvedbe finančne preiskave so za preiskovanca A. A. obstajali utemeljeni
razlogi za sum storitve kataloškega kaznivega dejanja po deseti točki 4. člena
ZOPNI in sicer kataloško kaznivo dejanje goljufije iz 211. člena KZ-1.
V zvezi z obravnavanim kaznivim dejanjem (iz točke 6.3) so kriminalisti na
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru dne DD. 5. 2016 podali kazensko ovadbo.
Le-ta je vložena zoper druge osumljence, ne pa zoper osumljenega A. A. Na
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podlagi zbranih obvestil in podatkov, pridobljenih v predkazenskem postopku,
kriminalistom ni uspelo zbrati zadostnih dokazov, ki bi potrdili sodelovanje
osumljenega A. A. v kriminalni združbi in da njegovo premoženje izhaja iz
kaznivega dejanja. Kazenski postopek po KZ-1, zoper A. A., zaradi pomanjkanja
dokazov v predkazenskem postopku, ni bil uveden.
2. Na podlagi podatkov zbranih v predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da
obstaja sum, da je premoženje A. A. nezakonitega izvora in le-to presega vrednost
50.000 EUR, zato je zoper A. A. bila uvedena finančna preiskava po ZOPNI. Ne
glede na to, da je FURS na podlagi pridobljenih podatkov izračunal razkorak v
vrednosti premoženja in sicer v višini 269.521,00 EUR, tekom finančne preiskave,
ni bilo zbranih zadostnih dokazov, da je premoženje nezakonitega izvora.
3. Ker v postopku finančne preiskave ni bilo moč zbrati zadostnih dokazov, da je
premoženje zavezanca pridobljeno na nezakonit način, je državni tožilec z
odredbo postopek ustavil. Pravdni postopek odvzema premoženja po ZOPNI ni
bil uveden. Ker je FURS izračunal razkorak v premoženju, je tožilstvo v odredbi
(18. člen ZOPNI) pozvalo FURS, da uvede DIN odmere davka od nenapovedanih
dohodkov. Obstajal je sum, da je premoženje pridobljeno z dohodki, ki niso bili
ustrezno davčno obravnavani (zavezanec se je ukvarjal s preprodajo vozil na
črno). Vsi dokazi zbrani tekom finančne preiskave po ZOPNI se lahko uvedejo v
davčnem postopku.
Na podlagi zbranih dokazov v finančni preiskavi po ZOPNI je državni tožilec SDT ocenil,
da ne obstajajo zadostni dokazi za uvedbo pravdnega postopka za odvzem premoženja
nezakonitega izvora (več v točki 3 v poglavju 6.7.1)
Državni tožilec je z odredbo ustavil finančno preiskavo.
A. A. nikoli ni bil seznanjen ali obveščen o tem, da je bila zoper njega izvedena finančna
preiskava po ZOPNI (saj ni prišlo do izdaje tožbe v skladu z ZPP).

6.8 Pravdni postopek
6.8.1 Simulacija pravdnega postopka na podlagi znanih dejstev
Končni rezultat preiskave – poročilo – še ne pomeni takojšnjega odvzema premoženja,
če se izkaže, da je le-to nezakonitega izvora, temveč se sproži pravdni postopek za
odvzem premoženja. (Dobovičnik, 2018)
Ob zaključku finančne preiskave bi državni tožilec SDT osumljenca A. A. pozval k
seznanitvi z zbranimi dokazi tekom finančne preiskave. A. A. bi imel možnost, da se o
dokazih izjasni in predlaga nove.
A. A. bi prejel tožbo v skladu z ZPP, hkrati s tem pa bi nanj prešlo obrnjeno dokazno
breme, kar pomeni, da bi moral sam predlagati ustrezne dokaze, na podlagi katerih bi
uspel dokazati zakonitost izvora njegovega premoženja.
Hkrati bi ob začetku tožbe bil izdan tudi sklep o začasnem zavarovanju ali pa sklep o
začasnem odvzemu premoženja nezakonitega izvora (več v poglavju 4.2).
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Primer tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora dodajamo v prilogi 1.
Če toženec v pravdnem postopku ne bi uspel ovreči domneve iz drugega odstavka 5.
člena ZOPNI, da zgornje premoženje ni bilo pridobljeno iz nezakonitih dohodkov oz. na
zakonit način, bi sodišče s sodbo ugotovilo, da je premoženje, navedeno v zgornji tabeli,
nezakonitega izvora, odredilo, da se to premoženje tožencu odvzame in postane s
pravnomočno sodbo last Republike Slovenije. Tožencu bi naložilo, da mora plačati tudi
zakonske zamudne obresti obračunane od vložitve tožbe do plačila ter ji povrniti pravdne
stroške z obrestmi.
Tabela 16: Skupna vrednost nepremičnin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrsta nepremičnine
Parcela
Parcela
Del stavbe
Del stavbe
Parcela
Del stavbe
Del stavbe
Del stavbe
Del stavbe
Skupna vrednost nepremičnin

Vrednost po GURS
72,32 €
12,30 €
66.394,35 €
78.072,62 €
1.171,52 €
35.999,41 €
46,20 €
20.786,91 €
35.099,93 €
237.655,56 €

6.9 Odmera davka od nenapovedanih dohodkov
V odredbi o ustavitvi finančne preiskave, ki jo je izdalo specializirano državno tožilstvo,
je bil FURS pozvan, da glede na ugotovitve v finančni preiskavi uvede davčni postopek –
odmera davka od nenapovedanih dohodkov, ki se izvaja v skladu z 68. a členom ZDavP2.
Po prejemu odredbe je davčni organ podal uradni zaznamek o razlogih za neuvedbo
davčnega inšpekcijskega nadzora (v nadaljevanju DIN). Davčni organ se je strinjal, da so
podani razlogi za uvedbo DIN, vendar je le-ta v tej fazi neekonomičen in neučinkovit.
Razlogi so bili naslednji:
1. Že pred uvedbo finančne preiskave zoper preiskovanca A. A. je bil pri njegovi
zakonski partnerici F. F. opravljen DIN odmere davka po petem odstavku 68.
člena ZDavP-2 za obdobje od 1. 1. 2007 in 31. 12. 2010. Izdana je bila odločba,
na podlagi katere je bil obračunan davek od nenapovedanih dohodkov v višini
46.285,43 EUR (davčna osnova 143.298,54 EUR). Izdan je bil sklep o
zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti, s prepovedjo razpolaganja z
nepremičnino. Na dan DD. 7. 2018 je F. F. davčna dolžnica v višini 59.534,00
EUR. Izvršena je bila javna dražba nepremičnine pri Okrajnem sodišču v
Mariboru, ki pa je bila neuspešna.
2. Po podatkih iz Registra davčnih zavezancev (v nadaljevanju RDZ) je bil A. A. do
DD. 7. 2018 zavarovan po zakonski partnerici F. F., po tem datumu pa služi
zaporno kazen zaradi storitve kaznivega dejanja telesne poškodbe. Glede na
druge podatke je bil v izogib priporu na begu in v februarju 2018 na podlagi
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mednarodne tiralice prijet v Nemčiji ter pripeljan v Slovenijo na služenje
zaporne kazni. A. A. je bil že večkrat osumljen pa tudi obsojen za razna kazniva
dejanja (podkupovanja, goljufije, ugrabitev…).
3. A. A. je v celoti ali do polovice lastnik nepremičnin. Večina nepremičnin je
zemljiškoknjižno nerešenih, črnogradenj, brez vzpostavljene etažne lastnine.
Nepremičnine so obremenjene s hipotekami. Na nepremičnine, kjer etažna
lastnina ni urejena v zemljiški knjigi, je vpis predznambe nemogoč, kar
posledično onemogoča zavarovanje za izpolnitev bodočih davčnih
obveznosti.
4. A. A. je zaradi rednih kriminalnih dejanj in sodelovanja v kriminalnih združbah
redno spremljan in obravnavan s strani organov kazenskega pregona.
V sled zgoraj navedenih ugotovitev je bilo potrebno zaključiti, da zavezanec za davek
odmerjenega davka (188.664,70 EUR iz poglavja 6.9.1) ne bo sposoben plačati, ker ne
razpolaga z nikakršnimi dohodki. Je brez zaposlitve in na služenju zaporne kazni. FURS
davčnega dolga ne bi mogel izterjati niti z zasegom in prodajo nepremičnin, saj so vse
nepremičnine (zemljiškoknjižno urejene) v celoti obremenjene s hipotekarnimi krediti
avstrijske banke (zavarovanje hipotekarnih kreditov po SPZ). Večina nepremičnin, ki jih
ima v lasti, je črnogradenj, zemljiškoknjižno so neurejene, kar predstavlja dodatno oviro
za morebitno izterjavo davčnega dolga na nepremičninah. Zato je davčni organ ocenil, da
bi bila uvedba DIN pri zavezancu za davek neekonomična in neučinkovita. Postopek DIN
ni bil uveden.
6.9.1 Simulacija odmere davka od nenapovedanih dohodkov
Če bi do odmere davka po 68. a členu ZDavP-2 le prišlo, bi se na podlagi zbranih podatkov
zavezanca v skladu z 96. členom ZDavP-2 pozvalo k prijavi premoženja, oziroma s
sklepom uvedel DIN, katerega predmet bi bil davek od nenapovedanih dohodkov za
obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014.
Če smiselno zgoraj opisano impliciramo na naš praktični primer in predpostavimo, da
zavezanec A. A. ne bi uspel dokazati oziroma pojasniti razkoraka v premoženju, bi mu
FURS odmeril 70 % davek od nenapovedanih dohodkov v skladu z 68. a členom ZDavP-2.
Tabela 17: Nesorazmerje med obsegom premoženja in odhodki ter dohodki
Izračun pričakovane davčne osnove
Prirast premoženja na dan 31. 12. 2014

76.190,00 €

Sredstva oz. poraba sredstev od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014
•

Življenjski stroški

•

Obveznosti do bančnih institucij

Znesek
157.176,00 €
120.360,00 €
36.816,00 €

Izguba pri prodaji poslovnega deleža v družbi X, d.o.o.

1.000,00 €

Popravek za dana darila – nakup nepremičnin za sinova

85.000,00 €

Že obdavčeni dohodki – osebni prejemki po dohodninski napovedih in
neobdavčenih dohodkih

49.845,00 €

NESORAZMERJE MED OBSEGOM PREMOŽENJA IN ODHODKI TER DOHODKI
(2 + 3 + 6 + 7 - 8)
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269.521,00 €

Glede na ugotovljen razkorak tekom finančne preiskave in kasneje uvedenega DIN, ki
znaša 269.521,00 EUR, bi bil zavezancu v postopku DIN odmerjen davek od
nenapovedanih dohodov po 68. a členu ZDavP-2 po stopnji 70 %, v višini 188.664,70 EUR
in obračunan obresti po 95. člen ZDavP-2.

6.10 Povzetek praktičnega primera
Iz praktičnega primera je moč ugotoviti, da je finančna preiskava, ki jo za potrebe ZOPNI
izvaja FURS, dolgotrajna in zahtevna. Od finančnega inšpektorja preiskovalca zahteva
specifična znanja in zmožnost medsebojnega povezovanja zbranih dejstev ter dokazov.
V finančni preiskavi so bili preverjeni podatki v uradnih evidencah in v skladu z določili
17. člena ZFU pridobljeni pri bankah in drugih institucijah, s pomočjo katerih je finančni
inšpektor preiskovalec ugotovil verjetno višino razkoraka v premoženju, zavezančevi
potrošnji in dohodkih (obdavčljivih in neobdavčljivih) doseženih v preiskovalnem
obdobju.
Zaradi dejstev, kot je na primer, da preiskovanec od DD. 6. 2011 ni imel več odprtih TRR
tako v Sloveniji kot tudi v tujini, je pa še vedno pridobival premoženje, je bila finančna
preiskava razširjena še na oba sinova.
Kot smo omenili v teoretičnem delu finančno preiskovalno skupino sestavljajo
predstavniki različnih državnih institucij, ker vsak predstavnik pridobiva podatke s
svojega področja. Državni tožilec iz SDT na podlagi vseh prejetih poročil članov
preiskovalne skupine sprejeme odločitev o nadaljevanju postopka.
V praktičnem primeru smo temeljili na poročilu, ki ga je za potrebe finančn preiskave po
ZOPNI na koncu izvedenega postopka pripravil FURS.
Razvidno je, da lahko ima finančna preiskava po ZOPNI različne zaključke:
1. Finančna preiskava se ustavi. Finančna preiskovalna skupina ni uspela zbrati
zadostnih dokazov, ki bi potrdili sum, da preiskovanec razpolaga s premoženjem
nezakonitega izvora.
2. SDT vloži tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora v skladu z ZPP. Zbrani
dokazi tekom finančne preiskave potrjujejo, da obstaja sum, da je preiskovančevo
premoženje nezakonitega izvora. Državni tožilec SDT vloži tožbo v skladu z ZOPNI
in izda Sklep o začasnem zavarovanju premoženja nezakonitega izvora oz. odredi
začasen odvzem. Z izdajo sklepa se obdolženca prvič v postopku seznani z
dejstvom, da je zoper njega potekala finančna preiskava. Omogoči se mu vpogled
v pridobljene dokaze. Da se mu možnost, da se še pred uvedbo postopka
odvzema premoženja o zbranih dokazih izjasni in predloži nasprotne dokaze. V
trenutku vložitve tožbe dokazno breme preide na obdolženca. Če obdolžencu ne
uspe dokazati zakonitosti izvora njegovega premoženja, se to premoženje
odvzame in preide v last RS.
3. Uvede se davčni inšpekcijski nadzor odmere davka od nenapovedanih dohodkov.
Tekom finančne preiskave je FURS ugotovil, da obstaja razkorak v premoženju
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preiskovanca, celotna finančna preiskovalna skupina pa v finančni preiskavi ni
uspela pridobiti zadostnih dokazov, da obstaja sum, da je preiskovančevo
premoženje nezakonitega izvora. Iz ugotovljenega razkoraka je torej možno
utemeljeno sklepati, da preiskovančevo premoženje v obdobju finančne
preiskave ni bilo ustrezno davčno obravnavano. Na to so nakazovale že ugotovitve
finančne preiskave, ki jo je izvedel FURS. V tej preiskavi je bilo namreč
ugotovljeno, da so denarna sredstva, položena na račun sinov, izhajala iz poslov
preprodaje vozil, torej z opravljanjem dejavnosti preprodaje vozil na črno.
Preiskovancu se izda Sklep o uvedbi DIN odmere davka in se ga pozove k prijavi
premoženja. V davčnem postopku se uporabijo vsi dokazi, ki jih je finančni
inšpektor preiskovalec zbral že tekom finančne preiskave po ZOPNI.
Čeprav se iz praktičnega primera na prvi pogled zdi, da je bila finančna preiskava
nekoristna, saj ni prišlo niti do tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora po
ZOPNI in niti do odmere davka od nenapovedanih dohodkov 68. a členu ZDavP-2, smo
mnenja, da je uvedba takšnih postopkov upravičena.
V obdobju tranzicije so si posamezniki z različnimi prestrukturiranji podjetij,
managerskimi odkupi ter z lastninjenjem družbenega premoženja in denacionalizacijo
pridobili sedaj visoke vrednosti premoženja.
S pomočjo uvedbe ZOPNI je RS uvedla institut, s pomočjo katerega je mogoče nezakonito
pridobljeno premoženje odvzeti. Menimo, da je odvzem takega premoženja upravičen in
pošten do vseh, ki premoženje pridobivajo na zakonit način.
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7 ANALIZA SODNE PRAKSE V ZVEZI Z UPRORABO ZOPNI
7.1 Ustavna presoja ZOPNI
Že na javni predstavitvi mnenj o predlogu ZOPNI v Državnem zboru RS, je večina
udeležencev (z izjemo predlagatelja) predlog zakona označila za neprimernega in
pomanjkljivega. Izraženi so bili številni pomisleki glede skladnosti zakona z Ustavo RS,
zato je bilo jasno, da bo slej kot prej prišlo do pobud za oceno ustavnosti.
Že pred uvedbo zakona je le-temu bilo očitano:
•
•
•
•
•
•
•
•

uvedba postopka po ZOPNI, četudi kazenski postopek zoper določeno osebo ni
bil uveden;
postopek ni niti kazenski, niti civilni in niti davčni;
širjenje pooblastil organov pregona (izmenjava podatkov);
dokazovanje s stopnjo verjetnosti in ne s stopnjo prepričanja;
trajanje zavarovanja, ki sme po zakonu skupno trajati največ 10 let, zavarovanje
pa je možno vzpostaviti na celotno premoženje obdolženca;
utemeljeni razlogi za sum predstavljajo nižji dokazni standard kot utemeljen sum;
obrnjeno dokazno breme – oseba v postopku mora sama dokazati, da je njeno
premoženje zakonitega izvora (kar naj bi bilo v nasprotju s kazenskim in pravdnim
postopkom);
odvzem premoženja domnevno nezakonitega izvora je poseg države v
posameznikovo lastnino, pri čemer pravnomočna obsodilna sodba ni zahtevana.

(Kovačič-Mlinar B., 2010)
7.1.1 Mnenje tožilcev o uvedbi ZOPNI
Že pred začetkom uporabe ZOPNI so mnogi tožilci opozarjali na pomanjkljivosti zakona.
Zakonodajalcu so očitali pomanjkljivosti na področjih:
•
•
•
•
•
•
•

termina »kataloško kaznivo dejanje« – kazniva dejanja v ZOPNI naj ne bi bila
usklajena s katalogom po ZKP in Zakonom o državnem tožilstvu;
definicije premoženja nezakonitega izvora, ki je ni;
dokaznega bremena – dokazni standard »verjetnosti« v civilnem postopku naj ne
bi bil sprejemljiv;
rokov – v postopkih zavarovanja ni mogoče uporabljati določil ZKP;
varstva upravičencev – odvzem vedno vpliva na druge osebe, le-te lahko vstopijo
v pravdo (pojavijo se lahko zlorabe);
sodbe o odvzemu premoženja – sodba ima trojno naravo: ugotovitveno, kjer
sodišče ugotovi obstoj premoženja nezakonitega izvora; dajatveno, kjer sodišče
premoženje odvzame; in oblikovalno, kjer premoženje preide v last RS;
uporabe zakona, za zadeve pred uveljavitvijo ZOPNI – retroaktivna uporaba
zakona za zadeve, kjer se je predkazenski ali kazenski postopek pričel po 1. 1.
1990.
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Tožilci so mnenja, da je zakon novo, nepoznano področje in slabo orodje za izvajanje
instituta zavarovanja in odvzema premoženja nezakonitega izvora. V dvomu bo sodišče
stranko oprostilo. (Špitalar J., Demšar J., 2012)
7.1.2 Mnenje FURS-a o uvedbi ZOPNI
V nasprotni smeri uvedbo ZOPNI argumentirajo na FURS-u. Uvedba ZOPNI naj bi bila še
posebej pomembna z vidika finančnih preiskav, saj zakon omogoča skupen, istočasen in
bolj učinkovit odziv na pojave nesorazmernega razpolaganja s premoženjem. Zakon
omogoča lažji dostop do podatkov, ki jih pristojni organi v svojih postopkih pridobivajo.
Do mnogih podatkov namreč FURS ni mogel dostopati (npr. podatki UPPD, policije).
(Špitalar J., Demšar J., 2012)
7.1.3 Ustavne presoje posameznih členov ZOPNI
Razveljavitev prvega odstavka 57. člena ZOPNI, U-I-6/15-23, z dne 5. 7. 2018
Ustavno sodišče je dne 5. 7. 2018 odločalo o ustavnosti prvega odstavka 57. člena ZOPNI.
ZOPNI naj bi se uporabljal za nazaj – retroaktivno in sicer v zadevah, v katerih se je
predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. 1.
1990. Ustavno sodišče je določbo 57. člena razveljavilo, ker je bil prvi odstavek 57. člena
v neskladju z načelom prepovedi povratne veljave predpisov, kot to ureja 155. člen
ustave RS, saj je omogočal nedopustno povratno uporabo zakona za obdobje pred
začetkom njegove veljavnosti (pred 29. 11. 2011). (Odločba Ustavnega Sodišča RS, št. UI-6/15/23, z dne 5. 7. 2018)
Odločitev Ustavnega Sodišča RS, ki je razveljavilo del ZOPNI, po katerem se je le
uporabljal retroaktivno za primere, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek
zoper posameznika pričel še pred začetkom veljavnosti ZOPNI 29. novembra 2011 bo
glede na navedbe Specializiranega državnega tožilstva imela številne posledice. (Žišt,
2018)
Do dne razveljavitve prvega odstavka 57. člena ZOPNI, dne 5. 7. 2018 je bilo vloženih 24
tožb za odvzem premoženja, ki so bile v različnih fazah postopka. Hkrati je bilo deset
postopkov zaključenih, od tega pet pravnomočnih. (Pretnar, 2018)
Specializirano državno tožilstvo je podalo mnenje, da bo potrebno posledice
razveljavitve prvega odstavka 57. člena ZOPNI natančno preveriti v vsaki posamezni
zadevi. Ocenjujejo, da bo odločba vplivala vsaj na deset zadev, saj gre za zadeve, kjer so
bila kazniva dejanja izvršena pred uveljavitvijo ZOPNI. (Pretnar, 2018)
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Razveljavitev prve točke 4. člena ZOPNI, U-I-91/15-24, z dne 16. 3. 2017
Ustavno sodišče je izdalo odločbo, v kateri se je izreklo o neskladju prvega odstavka 4.
člena ZOPNI z Ustavo RS. Odločilo je, da v primeru pomešanja premoženja zakonitega in
nezakonitega izvora, odvzem celotnega premoženja ni v skladu Ustavo RS. V primeru, ko
je premoženjski predmet celota pomešanega premoženja nezakonitega in zakonitega
izvora, se to premoženje v celoti odvzame, če je bilo premoženje pomešano z namenom
ponovnega izvrševanja protipravnih ravnanj. Če pomešanje ni bilo izvedeno s takim
namenom, oziroma je delež nezakonitega izvora neznaten, pa naj se na premoženju
vzpostavi solastnina oziroma soimetništvo države v deležu, ki ustreza vrednosti
pomešanega premoženja nezakonitega izvora.
V obrazložitvi sodbe je med drugim navedeno, da gre pri odvzemu premoženja
nezakonitega izvora za oblastni ukrep države, ki ima jasen in nedvoumen javnopravni
namen, tj. doseči, da posameznik ne more obdržati premoženja, ki ga je pridobil na
nezakonit način oziroma z nezakonito dejavnostjo, če ob vzpostavljenem sumu storitve
določenih hudih kaznivih dejanj ne more izkazati zakonitost izvora premoženja.
Kljub formalni ločitvi ukrepa odvzema premoženja nezakonitega izvora od ukrepa
kazenskega prava in kljub smiselni uporabi ZPP v postopku odvzema premoženja
nezakonitega izvora, je odvzem premoženja nezakonitega izvora po ZOPNI oblasten
ukrep države, s katerim država zasleduje javnopravni interes. Njegov namen je preprečiti
pridobivanje in uporabe premoženja nezakonitega izvora zaradi varstva pridobivanja
premoženja na zakonit način ter zaradi zaščite gospodarske, socialne in ekološke funkcije
lastnine, ki ga zagotavlja pridobivanje premoženja v skladu s predpisi. Ta namen se
zagotavlja z odvzemom premoženja tistim, ki so ga pridobili na nezakoniti način ali na
katere je bilo tako premoženje preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti , ali ki so vedeli, ali bi morali vedeti, da je nanje preneseno premoženje
nezakonitega izvora.
ZOPNI temelji na predpostavki, da ukrepi kazenskega prava, ki omogočajo odvzem
predmetov in protipravne premoženjske koristi, ne zadoščajo za dosego ciljev, da
posameznik ne more obdržati premoženja, ki ga je pridobil na nezakonit način oziroma z
nezakonito dejavnostjo, če ob vzpostavljenem sumu storitve določenih hudih kaznivih
dejanj ne more izkazati zakonitost izvora premoženja. Zato ukrepi po ZOPNI pomenijo
dodatno poseganje države v civilnopravno sfero posameznika, ki presega
kazenskopravne ukrepe.
Ustavno sodišče pojasnjuje, da presojan zakonodajalčev namen temelji na premisleku,
da je treba onemogočiti materialno okoriščanje, izvirajoč iz ravnanj, ki so javno
prepovedane zaradi varstva vrednot skupnosti. Preprečiti oziroma onemogočiti ga je
treba že zato, ker bogatenje z nezakonito, javno protipravno dejavnostjo ni pravično.
Oškodovanec takih protipravnih dejanj je v širšem smislu celotna družbena skupnost,
zato država v njenem imenu to premoženje vzame iz rok tistih, ki so neopravičeno
obogateli z njegovo protipravno pridobitvijo.
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Prvi cilj je onemogočiti materialno okoriščanje posameznikov s protipravno dejavnostjo,
ki je v škodo skupnosti. Drugi cilj je preprečiti investiranje premoženja nezakonitega
izvora v nadaljnjo protipravno dejavnost oziroma preprečitev širjenja takih dejanj. Prvi
cilj je usmerjen k (izravnalni) pravičnosti kot gradniku ustavnega načela pravne države.
Drugi cilj je usmerjen k preprečevanju širjenja družbeno škodljivi (in zato) javno
protipravnih dejavnosti ter pomeni udejanjanje z Ustavo zapovedane socialne vezanosti
lastnine. Oba cilja sta ustavno dopustna.
(Odločba Ustavnega Sodišča U-I-91/15-24, z dne 16. 3. 2017)

7.2 Sodna praksa s področja ZOPNI
7.2.1 VSL Sodba in sklep I Cp 977/2018, z dne 19. 9. 2018
Sodišče je v zvezi s tožbo odločilo, da je del tožbenega zahtevka, s katerim tožnica (RS)
zahteva od toženke plačilo, nedopustno in nesklepčno. Sodišče lahko v skladu s 34.
členom ZOPNI naloži toženi stranki v plačilo denarnega zneska, ki ustreza vrednosti
premoženja nezakonitega izvora le v primeru, če zaradi okoliščin, ki so nastale po vložitvi
tožbe, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ni več mogoč. Ker tožnica nobenih
okoliščin, ki bi preprečevale odvzem premoženja, ne zatrjuje, ni zakonske podlage za
denarni zahtevek.
Pri računanju nesorazmerja iz drugega in tretjega odstavka ZOPNI, se lahko upošteva le
tisto, kar sme biti predmet finančne preiskave in le tisto premoženje, ki je bilo
pridobljeno po uveljavitvi ZOPNI, je lahko predmet odvzema po 34. členu ZOPNI.
To izhaja in odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je odločalo o pobudi ustavnosti in
zakonitosti prvega odstavka 57. člena ZOPNI in navedeno zakonsko določbo razveljavilo,
saj je presodilo, da ZOPNI z novo opredelitvijo premoženja nezakonitega izvora na novo
opredeljuje kršitev in nanjo navezuje novi pravni posledici – omejitev razpolaganja s
premoženjem in odvzem premoženja, s tem pa, v kolikor se uporablja na podlagi prvega
odstavka 57. člena posega v že pridobljeni pravici svobodnega razpolaganja s
premoženjem in njegovega mirnega uživanja in je v neskladju s prepovedjo povratne
veljave zakona (1. Odstavek 155. Člena Ustave RS). Za premoženje, pridobljeno pred
uveljavitvijo ZOPNI, to je pred 29. 11. 2011, določb ZOPNI ni mogoče uporabljati.
7.2.2 VSL Sodba I Cp 212/2017, z dne 25. 10. 2017
Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, je s sodbo odločilo, da je odvzem premoženja
nezakonitega izvora ukrep, ki se lahko izreče tudi brez obsodilne kazenske sodbe oziroma
ne glede na kazenski pregon osebe, ki je tarča odvzema.
Sodišče je v obrazložitvi sodbe navedlo, da za začetek postopka zadošča razlog za sum,
da je toženec storil kataloško kaznivo dejanje in da razpolaga s premoženjem
nezakonitega izvora. Zakon ne zahteva povezanosti med očitanim kataloškim kaznivim
dejanjem in premoženjem, ki se odvzema. Hkrati tudi ni bistveno, ali je bilo kaznivo
dejanje storjeno. Glede ugovora tožene stranke, da s kaznivim dejanjem ni pridobil
premoženjske koristi, je pojasnilo, da je odvzem premoženja nezakonitega izvora po
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ZOPNI ukrep, ki se lahko izreče tudi brez obsodilne sodbe oziroma ne glede na kazenski
pregon osebe, ki je tarča ukrepa.
7.2.3 VSL Sodba in sklep II Cp 147/2018, z dne 07. 11. 2018
Višje sodišče v Ljubljani, Civilni oddelek, je v sodbi navedlo, da v primeru, če je
premoženje nezakonitega izvora preneseno na družinske člane (med katere sodijo tudi
zakonci in izven zakonski partnerji (8. točka 4. člena ZOPNI)), velja domneva o
brezplačnem prenosu takega premoženja nanje, oziroma za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti (6. člen ZOPNI). Gre za izpodbojno domnevo. Tožena stranka jo lahko izpodbija,
če izkaže, da je za premoženje plačala dejansko vrednost. Na tožeči stranki kljub temu
obstaja breme navajanja dejstev in dokazov, iz katerih izhaja domneva o brezplačnem
prenosu. (tretji odstavek 27. člena ZOPNI)
7.2.4 VSRS Sklep II Ips 76/2019, 19. 11. 2018
Obsodba za kataloško kaznivo dejanje ni eden od zakonskih pogojev za uvedbo finančne
preiskave ali za odvzem premoženja po pravilih ZOPNI. Očitek na stopnji verjetnosti
razlogov za sum, da je bilo storjeno kataloško kaznivo dejanje, je le sprožilec postopka
finančne preiskave. Če ta očitek kasneje odpade oziroma se izkaže za neutemeljenega,
to ni ovira, da se postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora po pravilih ZOPNI
ne bi mogel nadaljevati in dokončati. Zavržena kazenska ovadba, pravnomočna ustavitev
kazenskega postopka ali izdaja oprostilne sodbe na izid postopka po ZOPNI nimajo
nobenega vpliva.
V obrazložitvi sklepa Vrhovno sodišče navaja, da pogoji za odvzem premoženja
nezakonitega izvora niso nikjer sistematično določeni. Uvodoma v 2. členu ZOPNI določa,
da se odvzame premoženje, ki je bilo pridobljeno na nezakoniti način. Zakon ne zahteva,
da bi bilo to premoženje pridobljeno s kaznivim dejanje, zadošča (kakršnokoli)
nezakonitost.
Postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora je razdeljen v dva dela. Predhodna
faza je finančna preiskava, kateri sledi sodni pravdni postopek.
Po 3. členu ZOPNI se postopek finančne preiskave izvede, če se v predkazenskem ali
kazenskem postopku izkažejo razlogi za sum, da posamezna oseba razpolaga s
premoženjem nezakonitega izvora in njegova vrednost presega 50.000,00 EUR. Postopek
finančne preiskave vodi državno tožilstvo, ki je pristojno za predkazenski ali kazenski
postopek zaradi kataloškega kaznivega dejanja (prvi odstavek 7. člena ZOPNI). Za
odreditev finančne preiskave so v prvem odstavku 10. člena ZOPNI določeni trije pogoji,
v četrtem in petem odstavku tega člena pa še dodana časovna omejitev za odpravo lete. Pogoji za uvedbo finančne preiskave so torej:
1. obstoj razlogov za sum, da je bilo storjeno kataloško kaznivo dejanje;
2. obstoj razlogov za sum, da je premoženje osebe, ki se ji očita kataloško kaznivo
dejanje, nezakonitega izvora in
3. to premoženje ne pomeni premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.
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Dokazni standard razlog za sum, da je bilo storjeno kataloško kaznivo dejanje, je v
kazenskem pravu najnižji dokazni standard in je izrazito subjektivne narave. Izhaja iz že
vložene kazenske ovadbe. Na njegovi podlagi sme policija opravljati aktivnosti v
predkazenskem postopku, ki niso podvrženi sodni kontroli, za večino prikritih
preiskovalnih ukrepov, ki jih policija tudi opravlja v predkazenskem postopku, pa mora
biti podan že višji dokazni standard, to je utemeljen razlog za sum.
Druga faza postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora po pravili ZOPNI je sodni
– pravdni postopek, ki se začne s tožbo, ki jo tožeča stranka vloži zoper lastnika kot toženo
stranko (prvi odstavek 26. člena ZOPNI). Na podlagi drugega odstavka 7. člena ZOPNI,
Republiko Slovenijo kot tožečo stranko, zastopa Specializirano državno tožilstvo RS. Če je
eden izmed pogojev za uvedbo finančne preiskave obstoj razloga za sum, da je bilo
storjeno kataloško kaznivo dejanje, se zdi povsem logično, da se v drugi fazi postopka
obstoj tega pogoja preveri z zanesljivejšo stopnjo verjetnosti.
V pravdnem postopku se dokazovanje osredotoči le na vprašanje, ali toženec razpolaga
s premoženje, ki očitno presega njegove neto prihodke. To jasno izhaja iz 1. odstavka
527. člena ZOPNI, ki pravi, da tožeča stranka v pravdnem postopku navaja dejstva in
predlaga dokaze, iz katerih izhaja domneva nezakonitosti izvora premoženja tožene
stranke. Tožeča stranka (država) se pri dokazovanju tega pogoja nasloni na domnevo iz
drugega odstavka 5. člena ZOPNI, da premoženje ni bilo pridobljeno na zakonit način, če
je podano očitno nesorazmerje med njegovim obsegom in neto dohodki. Očitno
nesorazmerje pa je razvidno iz finančne preiskave, ki ga je tožena stranka pridobila v
predhodnem postopku, in je obvezna sestavina tožbe.
7.2.5 VSL Sklep I Cp 1801/2016, z dne 6. 7. 2016
Ob koncu finančne preiskave je bila ugotovljena začetna vrednost premoženja, na katero
toženka ni vsebinsko ugovarjala. Neutemeljen je očitek, da ZOPNI ne daje podlage za
upoštevanje premoženja, s katerim je toženka razpolagala v preiskovalnem obdobju.
Pritožbeno sodišče ne dvomi o pravilnosti pristopa, po katerem se pri ugotavljanju
očitanega nesorazmerja med dohodki upoštevajo tudi odhodki, ki jih je oseba imela v
relevantnem obdobju. Na podlagi upoštevanih odhodkov je namreč moč sklepati, s
kakšnim premoženjem je oseba v obdobju sploh razpolagala. Tako razumevanje ne izhaja
le iz določbe, temveč je skladno z njenim namenom t.j. ugotoviti razkorak med
toženkinimi odhodki in premoženjem, s katerim je razpolagala v določenem časovnem
obdobju.
Neutemeljeni so tudi pritožbeni pomisleki o uporabi pravil iz 68. a člena ZDavP-2 za
ugotavljanje davčne osnove s cenitvijo v primerih nenapovedanega davka. V obeh
primerih je namreč potrebno ugotoviti obseg premoženja, s katerim je oseba razpolagala
v časovnem obdobju.
Očitek, da bi morala bili metoda ugotavljanja navedenega očitnega nesorazmerja
določena z zakonom, je neutemeljen.
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7.3 Povzetek sodne prakse
V obdobju od uvedbe ZOPNI v letu 2012 pa vse do konca julija 2018 je SDT vložilo 24 tožb
po ZOPNI, od tega se jih je na sodiščih zaključilo deset, pet je pravnomočnih. V štirih od
petih pravnomočnih sodbah je sodišče dosodilo odvzem premoženja nezakonitega
izvora.
V poglavju smo izpostavili sodbe, na podlagi katerih smo želeli izpostaviti sledeče:
1. Pogoj za odvzem premoženja ni storitev kataloškega kaznivega dejanja. Kazenska
ovadba, pravnomočna ustavitev kazenskega postopka ali izdaja oprostilne sodne
po KZ-1, nimajo vpliva na izid postopkov po ZOPNI.
2. Za začetek postopka po ZOPNI je zadosten dokazni standard sum storitve
kataloškega kaznivega dejanja in sum, da oseba razpolaga s premoženjem
nezakonitega izvora. Povezava, med očitanim kataloškim kaznivim dejanjem in
premoženjem, ki se odvzema, ni zahtevana.
3. Upošteva se le tisto, kar sme biti predmet finančne preiskave in le tisto
premoženje, ki je bilo pridobljeno po uveljavitvi ZOPNI. Ustavno sodišče RS je z
ustavno presojo 57. člena ZOPNI navedeno zakonsko določbo razveljavilo, saj je
presodilo, da določb ZOPNI ni mogoče uporabljati za premoženje, ki je bilo
pridobljeno pred njegovo uveljavitvijo (t.j. 29. 11. 2011).
4. Odvzame se tudi premoženje, ki je bilo preneseno na družinske člane (domneva
o brezplačnem prenosu)
5. Ugotovljeno očitno nesorazmerje med obsegom premoženja in neto dohodki je
podlaga za sum, da je premoženje pridobljeno na nezakonit način.
6. Metoda neto vrednosti je primerna metoda za ugotavljanje razkoraka
premoženja.
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8 PRIMERJAVA UREDITVE ODVZEMA PREMOŽENJA
NEZAKONITEGA IZVORA Z DRUGIMI DRŽAVAMI
V različnih državah se splošno pravno načelo o nedovoljenem razpolaganju s
premoženjem kaže na različne načine. Vedno več držav preučuje ukrepe za povečevanje
sposobnosti za zaseg in učinkovit odvzem protipravnega premoženja.
Razvoj in sprejem zakonodaje se je na strani posameznih držav pričel na podlagi
Konvencije Združenih narodov (ZN) zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi
ter Konvencije ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Večina zakonodaj
omogoča kazenski odvzem premoženja, ki temelji na predhodni ugotovitvi kaznivega
dejanja.
Države so različno sprejele civilno povračilo sredstev, ki so domnevno pridobljena s
kaznivim dejanjem. Civilno povračilo sredstev omogoča odvzem premoženja
nezakonitega izvora ne glede na obsodbo v kazenskem postopku in se uporablja kot
ukrep proti hujšim oblikam kaznivih dejanj in financiranju terorizma. Represija države se
usmeri na premoženje in ne na osebo.
Države, ki postopek odvzema premoženja izvajajo izven kazenskega postopka (predvsem
zaradi težko dokazljivih kršitev zakonov), se poslužujejo nižjega dokaznega bremena, to
je verjetnosti. Nižje dokazno breme je primerna osnova za preprečevanje nadaljnjega
izvajanja dejanj, iz katerih nezakonito pridobljeno premoženje izhaja.
Mednarodni skupini za ukrepanje (FATF – Financial Action Task Force on Money
Laundering) je pridruženih 38 članic. V marcu leta 1997 je bila opravljena ocena zakonov
in sistemov v zvezi z odvzemom premoženja takratnih 34 članic skupine. Na podlagi
analiz je bilo predlagano, da je potrebno za učinkovit sistem odvzema protipravne
premoženjske koristi sprejeti številne ukrepe. Eden takšnih ukrepov je bil, da se v morajo
v sistem vključiti še druga težja kazniva dejanja in ne le promet z mamili. Dodatno pa še,
da je potrebno premoženje odvzeti tudi povezanim osebam, na katere je bilo premoženje
preneseno.
Podani so bili tudi predlogi s področja dokaznega standarda v postopkih in sicer:
•
•
•

uvedba lažjega dokaznega standarda, kot standardov v kazenskih postopkih,
uvedba obrnjenega dokaznega bremena, pri čemer je obdolženec tisti, ki mora
dokazati zakonitost svojega premoženja,
odvzem drugega premoženja storilcu, poleg tistega, ki ga je pridobil s kaznivim
dejanjem.

(Prva obravnava Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 2010)
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8.1 Velika Britanija
V Veliki Britaniji civilni odvzem premoženja ureja peto poglavje Zakona o dohodkih iz
kaznivih dejanj. S sprejemom zakona leta 2002 je bila ustanovljena neodvisna Agencija
za vračanje premoženja, ki se je v letu 2008 združila z Agencijo za organizirano
kriminaliteto. Agencija v postopkih za odvzem premoženja v civilnih postopkih nastopa
kot tožeča stranka.
Za nezakonito premoženje se smatra vsako premoženje pridobljeno z nezakonitimi
ravnanji. Postopek je ločen od kazenskega postopka, ki je uveden na podlagi storjenega
kaznivega dejanja.
V postopku ni potrebno dokazovati obstoja kaznivega dejanja, temveč katero koli vrsto
dejanj, ki so prepovedana. Civilni postopek za odvzem premoženja se uvede zoper
katerokoli osebo zoper katero Agencija meni, da poseduje premoženje nezakonitega
izvora in vrednost le tega znaša 10.000 £.
Pred začetkom ali tekom postopka lahko Agencija z izdajo naloga za blokado sredstev
osebi prepove razpolagati (odredi zavarovanje). Nalog za preiskavo lahko sodišče
spreminja ali umakne – postavlja lahko različne pogoje, izključi del premoženj, prepove
upravljanje s premoženjem, omogoči sredstva potrebna za razumne življenjske stroške
ali za nadaljevanje poslovne dejavnosti.
Če se v postopku ugotovi, da gre za premoženje nezakonitega izvora, ga sodišče odvzame
in dodeli skrbniku. Premoženje se odvzame tudi povezanim osebam, če je bilo
premoženje nezakonitega izvora preneseno na njih. (Prva obravnava Zakona o odvzemu
premoženja nezakonitega izvora, 2010)

8.2 Irska
Irska je najuspešnejša država na področju vračanja nezakonito pridobljenih sredstev. V
letu 2005 je bilo povrnjenih 14,2 milijona EUR, hkrati pa je uvedba odvzema nezakonito
pridobljenega premoženja pripomogla k plačilo preko 20 milijonov EUR davkov. Področje
odvzema nezakonito pridobljenega premoženja ureja Zakon o protipravnem
premoženju. O zahtevkih odloča civilno sodišče.
Protipravno pridobljeno premoženje je vsako premoženje, pridobljeno v času ali s
storitvijo kaznivega dejanja.
Postopek se uvede, kadar toženi posreduje določeno premoženje, ki neposredno ali
posredno predstavlja korist iz kaznivega dejanja ali da gre za premoženje pridobljeno na
podlagi te koristi in je vrednost takega premoženja večja od 10.000 £.
Tožencu ali drugim osebam sodišče z začasno odredbo prepove, da bi razpolagala ali kako
drugače ravnala s premoženjem ali njegovim delom ali vrednostjo v obdobju 21 dni od
izdaje odredbe. Veljavnost odredbe se lahko podaljša, če je v tem času vložen predlog za
izdajo začasne odločbe do določitve o tem predlogu. Začasna odločba lahko vsebuje
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določbe, pogoje in prepovedi, za katere sodišče meni, da so nujna in o katerih se seznani
toženca.
(Prva obravnava Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 2010)

8.3 Francija
Francija ne pozna civilnega odvzema premoženja. Tožencem se lahko odvzame
premoženje v sklopu kazenskega postopka, kjer je storilcu potrebno dokazati izvedbo
kaznivega dejanja. Kazenski zakonik določa objektivna (lažje dokazljiva) kazniva dejanja,
kjer za kazensko sankcijo zadostuje že, da toženec ne uspe dokazati zakonitega izvora
premoženja. Toženemu se lahko odvzame del ali pa celotno premoženje.
Dodatno k odvzemu premoženja Francija za storilce kaznivih dejanj (promet z mamili,
tihotapljenje ljudi, prostitucija, pranje denarja, terorizem, sodelovanje kriminalnih
združbah), ki ne morejo dokazati zakonitosti izvora dohodkov, predpisuje še dodatno
zaporno kazen (3–5 let) ter plačilo globe (45.000–375.000 EUR).
(Prva obravnava Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 2010)

8.4 Norveška
Tudi na Norveškem se lahko premoženje odvzame kot posledica obsodbe za storjeno
kaznivo dejanja v skladu z norveškim kazenskim zakonikom. Odvzame se celotno
premoženje, ki izvira iz kaznivega dejanja.
Norveška pozna tako imenovan razširjen odvzem premoženja, ki se odredi, kadar je
oseba spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja. Kršitelju se odvzame celotno
premoženje, razen če uspe dokazati zakonitost premoženja. Premoženje je možno
odvzeti tudi partnerju (sedanjemu, bivšemu ali zunajzakonskemu) razen če:
• je bilo premoženje pridobljeno pred sklenitvijo ali po razvezi zakonske zveze,
• je bilo premoženje pridobljeno 5 let pred storitvijo kaznivega dejanja,
• kršitelju uspe dokazati, da premoženje ni bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem.
(Prva obravnava Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 2010)

8.5 Finska
Finska ima na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora podobno ureditev kot
Norveška. V finskem kazenskem zakoniku je urejen razširjen odvzem protipravnega
premoženja – premoženje pa je mogoče odvzeti delo ali pa v celoti. Postopek se uvede
za odboje 5 let od suma storitve kaznivega dejanja. (Prva obravnava Zakona o odvzemu
premoženja nezakonitega izvora, 2010)

8.6 Povzetek ureditev drugih držav
Države se odvzema premoženja nezakonitega izvora poslužujejo na različne načine. V
osnovi je tako premoženje možno odvzeti s pomočjo uvedbe kazenskega postopka.
Civilni odvzem sredstev, domnevno pridobljenih s kaznivim dejanjem, poleg Slovenije
poznajo še Velika Britanija, Irska, Avstralija, Kanada, ZDA ter Južna Afrika.
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Velika Britanija in Irska postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora izvajata izven
kazenskega zakonika ter se poslužujeta dokaznega standarda verjetnosti (nižji dokazni
standard), medtem ko Francija, Norveška in Finska poznajo le odvzem premoženja
nezakonitega izvora, v sklopu kazenskega postopka.
Večina držav uvede postopek odvzema premoženja za obdobje 5 let od suma storitve
kaznivega dejanja, nekatere (Velika Britanija in Irska) pa določajo še najnižjo ocenjeno
vrednost premoženja, ki je predmet uvedbe postopka.
Države, ki odvzemajo premoženje v civilnopravnem postopku, se poslužujejo obrnjenega
dokaznega bremena, kjer mora toženec dokazati zakonitost pridobljenega premoženja.
Hkrati pa je možno na premoženju vzpostaviti začasno zavarovanje odvzema premoženja
nezakonitega izvora.
Francija, ki odvzema premoženje v kazenskem postopku po pravnomočni obsodilni sodbi,
odvzame premoženje, pridobljeno s kaznivim dejanjem, hkrati pa obsojenemu naloži še
zaporno kazen ter plačilo globe/kazni.
Menimo, da odvzem premoženja nezakonitega izvora s pomočjo civilnopravnih
postopkov omogoča učinkovitejši odvzem takega premoženja, predvsem z vidika
uporabe dokaznih standardov. V civilnopravnih zadevah namreč dokazno breme preide
na toženca, hkrati pa ni bistveno, da je bilo premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem,
medtem ko je v kazenskih postopkih potrebno dokazovanje storitve kaznivega dejanja.
Hkrati menimo, da so zaradi različnih dokaznih standardov postopki odvzema
premoženja v civilnopravnem postopku krajši, kot postopki v kazenskem postopku.
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9 SKLEP
V magistrskem delu smo se ukvarjali s proučevanjem finančne preiskave po Zakonu o
odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Naloga je bila omejena na finančno preiskavo,
ki jo za potrebe postopka izvede finančna uprava Republike Slovenije. Težišče analize je
bilo usmerjeno na proučevanje določb Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega
izvora, Zakona o davčnem postopku ter sodno prakso Višjega, Vrhovnega in Ustavnega
Sodišča Republike Slovenije.
V prvem delu magistrske naloge smo se seznanili s splošnimi določili Zakona o odvzemu
premoženja nezakonitega izvora. Za premoženje nezakonitega izvora se smatra vso
premoženje, za katerega ni dokazov, da je bilo pridobljeno na zakonit način. Tako
premoženje naj se odvzame vsem, ki so ga pridobili na nezakonit način ali pa je bilo na
osebe preneseno brezplačno ali pa za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti. Z
odvzemom je smiselno omogočeno varstvo pridobivanja premoženja na zakonit način.
Postopek finančne preiskave vodi specializirano državno tožilstvo, ki usmerja delo
preiskovalne skupine.
V drugem delu smo podrobneje predstavili potek finančne preiskave, ki jo v postopkih
po ZOPNI izvaja Finančna Uprava Republike Slovenije. Namen uvedbe finančne preiskave
je pridobitev dokazov in podatkov, na podlagi katerih se bo uvedel postopek za odvzem
nezakonito pridobljenega premoženja. Finančna preiskava se uvede ko: 1. so v
predkazenskem in kazenskem postopku podani utemeljeni razlogi za sum, da je oseba
storila kataloško kaznivo dejanje; 2. se utemeljeno sumi, da ima oseba v lasti, posestvi in
uživanju premoženje nezakonitega izvora oz., da je s takim premoženjem razpolagala, ali
je premoženje prešlo na njene pravne naslednike oz. je bilo pomešano s premoženjem
drugih oseb; in 3. premoženjska korist ni nastala s kataloškim kaznivim dejanjem ali
zaradi njega a se opravičeno domneva, da gre za premoženje nezakonitega izvora.
Preiskava se uvede za obdobje petih let pred letom, v katerem obstaja sum storitve
kataloškega kaznivega dejanja. Rok za izvedbo finančne preiskave je eno leto z možnostjo
podaljšanja za dodatnih šest mesecev, če za to obstajajo objektivni razlogi. V poglavju
smo prikazali način zbiranja podatkov in vsebine evidenc, ki jih v postopku preverja
finančni inšpektor preiskovalec. Del poglavja je bil namenjen tudi metodam za
ugotavljanje razkoraka premoženja. Najpogosteje se uporabljata indirektna metoda neto
vrednosti (ki šteje kot najpogosteje uporabljivo) ter indirektna metoda denarnega T
izračuna (ki šteje za najpreprostejšo metodo izračuna). Po zaključku finančne preiskave
finančni inšpektor preiskovalec pripravi zaključno poročilo, v katerem so zbrani vsi
zahtevani podatki o premoženju osumljenca oziroma povezanih oseb (če je bila finančna
preiskava razširjena še na njih). Na podlagi izbrane metode je v zaključnem poročilu
izračunano nesorazmerje med obsegom premoženja.
V tretjem delu naloge smo se osredotočili na nadaljevanje postopka po zaključeni
finančni preiskavi. Na podlagi vseh zbranih zaključnih poročil preiskovalne komisije, če
so zbrani zadostni dokazi, Specializirano državno tožilstvo sproži postopek odvzema
premoženja nezakonitega izvora, ki se izvaja po Zakonu o pravdnem postopku. Ob tožbi
sodišče s sklepom začasno zavaruje premoženje. Z zavarovanjem premoženja se
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zagotovi, da se predmet izvršbe realizira. Ukrep zavarovanja mora biti proporcionalen in
mora ustrezati ocenjeni višini premoženja nezakonitega izvora. Premoženje, ki ni bilo
predmet v postopku po ZOPNI, ne more biti predmet zavarovanja odvzema premoženja
nezakonitega izvora, hkrati pa se lahko zavarovanje izvede samo na premoženju, ki ne
predstavlja protipravne premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.
Podrobneje smo pojasnili institut obrnjenega dokaznega bremena, ki s tožbo sodišča
preide na toženca. V pravdnem postopku tožeča stranka navaja dejstva in predlaga
dokaze, na katerih je možno izpodbijati ugotovitve finančne preiskave. V sodbi sodišče
poda odločitev o zakonitosti premoženja in ga ustrezno odvzame. S tem premoženje
preide v last Republike Slovenije.
V četrtem delu naloge smo predstavili odmero davka od nenapovedanih dohodkov, ki se
izvaja po Zakonu o davčnem postopku. Postopek odmere davka se uvede zaradi
nezadostnih dokazov, zbranih tekom postopka po ZOPNI oziroma takrat, ko se pravdni
postopek ne uvede. Do takšnih situacij pride v primeru, ko se v postopku odvzema
premoženja nezakonitega izvora ugotovi, da je osumljenec premoženje sicer pridobil na
zakonit način, vendar to premoženje ni bilo ustrezno davčno obravnavano. V
nadaljevanju poglavja smiselno opišemo institut poziva k prijavi premoženja, s pomočjo
katerega zavezanec za davek popiše svoje premoženje in predlaga dokaze o izvoru
premoženja. Če zavezancu v postopku inšpekcijskega nadzora odmere davka od
nenapovedanih dohodkov ne uspe pojasniti ugotovljene razlike izvora sredstev, davčni
organ odmeri davek od davčne osnove, ki je enaka ugotovljeni razliki med vrednostjo
premoženja, zmanjšani za obveznost iz naslova pridobivanja premoženja, sredstev oz.
porabo sredstev in dohodkov, od katerih je bil odmerjen davek, oz. dohodkov, od katerih
se davek ne plačuje. Po končanem davčnem inšpekcijskem nadzoru davčni organ izda
odločbo v skladu z 84. členom ZDavP-2 in od ugotovljene davčne osnove odmeri 70 %
davek.
V nadaljevanju smo na praktičnem primeru predstavili potek finančne preiskave in
možna nadaljevanja postopkov po zaključeni finančni preiskavi. Predstavili smo postopek
zbiranja podatkov s strani finančnega inšpektorja preiskovalca. Na podlagi metode neto
vrednosti smo prikazali izračun nesorazmerja v premoženju. Uvedena finančna preiskava
še zdaleč ne pomeni, da bo prišlo do odvzema premoženja, za katerega obstaja sum, da
je nezakonitega izvora. Na podatkih, ki jih je finančni inšpektor pridobil tekom finančne
preiskave, smo predstavili tri možne zaključke postopka (prekinitev finančne preiskave
zaradi nezadostnih dokazov, uvedbo pravdnega postopka za odvzem premoženja
nezakonitega izvora ter odmero davka od nenapovedanih dohodkov).
Analizirali smo obstoječo sodno prakso s področja Zakona o odvzemu premoženja
nezakonitega izvora. Posebno pozornost smo namenili očitani neustavnosti Zakona o
odvzemu premoženja nezakonitega izvora ter ustavni razveljavitvi določenih členov. Dne
5. 7. 2018 je Ustavno sodišče razveljavilo 57. člen ZOPNI, ki je določal časovno omejitev
trenutka uvedbe predkazenskega postopka za kataloško kaznivo dejanje in sicer od 1. 1.
1990. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je časovna omejitev trenutka uvedbe
(pred)kazenskega postopka določena tako, da posega v čas pred začetkom veljavnosti
ZOPNI t.j. 29. 11. 2011. Odločitev ustavnega sodišča bo vplivala vsaj na 10 postopkov, ki
so že zaključeni, saj bo potrebno zaradi retroaktivne veljave ZOPNI pred ustavno presojo
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in razveljavitvijo 57. člena, o zadevah ponovno odločati. V poglavju smo povzeli nekaj
primerov sodne prakse, na podlagi katere smo želeli poudariti, da v postopkih po ZOPNI
velja nižji dokazni standard kot v kazenskih postopkih (hkrati uveden kazenski postopek
nima vpliva na postopek po ZOPNI), da se v finančni preiskavi preiskuje točno določeno
premoženje, ki je lahko preneseno tudi na povezane osebe, da finančni inšpektor
preiskovalec v finančni preiskavi ugotavlja nesorazmerje, ki je podlaga za sum, da je
premoženje nezakonitega izvora.
V zadnjem poglavju naloge smo preučevali, kako je postopek odvzema premoženja
nezakonitega izvora urejen v drugih državah. Ugotovili smo, da poleg Slovenije civilni
odvzem premoženja poznajo še Velika Britanija, Irska, Avstralija, Kanada, ZDA ter Južna
Afrika. Večinoma se postopek uvede za obdobje 5 let od suma storitve kaznivega dejanja,
prav tako pa mora za uvedbo obstajati določena vrednost premoženja. Na premoženju
se vzpostavi začasno zavarovanje.
Postavljene so bile tri hipoteze:
Hipoteza 1: Pridobivanje podatkov v fazi finančne preiskave je dolgotrajno in nujno ne
vodi do pozitivnih rezultatov – odvzema premoženja.
Hipoteza se potrdi. Finančna preiskava se uvede za obdobje petih let pred letom, v
katerem obstaja sum, da je bilo izvedeno očitano kataloško kaznivo dejanje ter do
vložitve tožbe po ZOPNI. Finančna preiskava se lahko razširi tudi na povezane osebe, če
obstaja sum, da je premoženje nezakonitega izvora prešlo tudi na njih. Finančna
preiskava se izvede v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja za dodatnih šest
mesecev, če za to obstajajo objektivni razlogi. V finančni preiskavi sodelujejo različni
državni organi od policije, državnega tožilstva, Finančne Uprave, Urada za preprečevanje
pranja denarja… Proces zbiranja podatkov je dolgotrajen in nanj dodatno vplivajo
različne razširitve ter podaljšanja finančnih preiskav. Če tekom finančne preiskave ni
pridobljenih zadostnih dokazov, da je premoženje preiskovanca nezakonitega izvora,
državni tožilec z odredbo, finančno preiskavo ustavi. Tožba za odvzem in začasno
zavarovanje takega premoženja se ne izvede.
Do vključno 25. 7. 2018 je bilo na sodišču zaključenih deset tožb, od tega je pet
pravnomočnih, kar za obdobje od veljave zakona ni veliko. Postopki so zahtevni in
dolgotrajni, prav tako postopke izvajajo različni državni organi.
ZOPNI že od njegove uveljavitve spremljajo ustavnopravni in sistemski pomisleki ter
kritike. Tožilstvo se je v času od uveljavitve srečevalo s premalo pretehtanimi zakonskimi
rešitvami, ki so oteževale dosledno izvajanje pristojnosti državnega tožilstva. Ko bo
postopek ustrezno zakonsko urejen in bo zakon prestal vse predlagane ustavnopravne
presoje, bodo tudi postopki po ZOPNI krajši in učinkovitejši. Nihče namreč ne more
obdržati premoženja, ki je bilo pridobljeno na nezakonit način.
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Hipoteza 2: Zakonske določbe ZOPNI-ja predpisujejo dovolj instrumentov začasnega
zavarovanja in tako toženemu pravočasno preprečijo odtujitev premoženja
nezakonitega izvora pred zaključitvijo postopka.
Hipoteza se potrdi. Začasno zavarovanje je omejevalni ukrep, ki omogoča poseg v
obdolženčevo ustavno varovano pravico do zasebne lastnine pred pravnomočnostjo
obsodilne sodbe. Le-to je bistvenega pomena, saj obdolžencu onemogoči nadaljnjo
uporabo takega premoženja za kriminalno dejavnost. Zavarovanje se odredi zoper osebo,
zoper katero je podan utemeljen sum, da razpolaga s premoženjem nezakonitega izvora,
oziroma zoper povezano osebo, na katero naj bi bilo tako premoženje preneseno.
Premoženje se zavaruje s sklepom, iz katerega izhajajo podatki o lastniku premoženja in
premoženje, ki je predmet zavarovanja ter podatki o načinu ter trajanju zavarovanja.
Premoženje, ki ni bilo predmet v postopku po ZOPNI, ne more biti predmet zavarovanja
odvzema nezakonitega izvora. Zavarovanje se lahko izvede le na točno določenem
premoženju, za katerega mora biti dokazano, da je bilo pridobljeno znotraj točno
določenega časovnega okvirja in na premoženju, ki ne predstavlja protipravne
premoženjske koristi.
Hipoteza 3: Odmera davka po ZDavP-2 se v celoti izvede na podlagi podatkov zbranih
tekom finančne preiskave po ZOPNI.
Hipoteza se zavrne. Tekom finančne preiskave po ZOPNI je možno, da se ugotovi, da ni
zadostnih podatkov za uvedbo pravdnega postopka, se pa ugotovi, da osumljenec
razpolaga s premoženjem, ki je bilo pridobljeno na zakonit način, ni pa bilo ustrezno
davčno obravnavano. V takih primerih SDT RS od FURS-a zahteva uvedbo Davčnega
inšpekcijskega nadzora (DIN). Podatki pridobljeni tekom finančne preiskave po ZOPNI se
lahko uporabijo za namene DIN. Z izdajo sklepa o začetku DIN odmere davka od
nenapovedanih dohodkov, je zavezancu omogočeno, da se seznani z vsemi pridobljenimi
dokazi, zbranimi tekom finančne preiskave ob tem pa dokazno breme preide na
zavezanca. Davčni organ v skladu z 69. členom ZDavP-2 zavezanca pozove k prijavi
premoženja. V prijavi premoženja zavezanec popiše premoženje na prvi in zadnji dan
obdobja, za katerega se izvaja DIN odmere davka od nenapovedanih dohodkov in
dohodke (obdavčljive in neobdavčljive), ki jih je prejel v obravnavanem obdobju, in ki so
predstavljali vir pridobivanja premoženja in trošenja sredstev zavezanca. Tekom
postopka DIN odmere davka od nenapovedanih dohodkov zavezanec predlaga in izvaja
dokaze, s katerimi se lahko ugotovijo nova dejstva. Zavezanec mora v postopku DIN
odmere davka od nenapovedanih dohodkov dokazati izvor svojega premoženja s stopnjo
prepričanja. Le tako lahko zniža ocenjeno davčno osnovo.
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PRILOGE
Priloga 1 – Primer tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO
Republike Slovenije

Trg OF 13, 1000
Številka:
Datum: xx.xx.2013

Opravilna številka:_______________________

OKROŽNO SODIŠČE V NOVI RIBNICI
TOŽEČA STRANKA: REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Specializirano državno
tožilstvo Republike Slovenije po okrožni državni tožilki Mag. IVI POŠTENJAK
TOŽENA STRANKA : 1. Nejc Neznani, Pod nebom 26, Nova Ribnica
2. Katarina Nebo, Oblakova 24, Nova Ribnica
3. POET d.o.o.., Mesečeva 1, Nova Ribnica, mat. št. xxxxx, DŠ
xxxxx, po odgovorni osebi Nejc Neznani
4. OKRAS D.O.O., Mesečeva 1a, Nova Ribnica, mat. št. xxxx, DŠ
xxxx, po odgovornih osebah Nejc Neznani
zaradi odvzema premoženja nezakonitega
izvora
sporna vrednost: 1.838.840,01 EUR
TOŽBA
ZARADI ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA
IN
PREDLOG ZA PODALJŠANJE ZAČASNEGA ZAVAROVANJA PREMOŽENJA V PRAVDNEM
POSTOPKU
TER
PREDLOG ZA ODREDITEV ZAČASNEGA ZAVAROVANJA NA DELEŽIH DRUŽBENIKOV V
DRUŽBI
5 x, zastopstvo zakonito
Priloge: 13 ( x 5)

Takse prosto po členu 10 ZST!
1

I.
KATALOŠKO KAZNIVO DEJANJE V OZADJU
Za prvo toženo stranko Nejca Neznanega obstajajo najmanj razlogi za sum, da je izvršila
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in sodijo med kataloška kazniva
dejanja navedena v 10. točki 4. člena ZOPNI-ja.
Zoper prvo toženo stranko sta bili namreč vloženi kazenski ovadbi in nato že tudi zahtevi
za opravo preiskave, in sicer pod opr. št. I KT 12-34343 z dne xx. xx. 2012 zaradi kaznivega
dejanja zatajitve finančnih obveznosti po 3. v zvezi s 1. odstavkom 254. člena KZ.
Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Ribnici je na podlagi te zahteve dne xx. xx.
2013 pod opr. št. I Kpr 12-5555 izdal sklep o opravi preiskave, saj je prvo tožena stranka
v davčnem obdobju od 1. 6. 2008 do 30. 9. 2008 v Novi Ribnici z namenom, da bi se delno
izognila plačilu DDV, davčnemu organu pristojnemu za odmero tega davka v mesečnih
obračunih DDV predložila lažne podatke o okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davka, in
sicer o dejanskih vrednostih vozil, ki so temeljili na prikazovanju fiktivnih poslov in
računov ter je prevalila davčne obveznosti na missing trader družbi, s čimer se je izognila
plačilu DDV v znesku 125.500,00 EUR.
Prav tako je bila zoper njo podana ovadba in pod opr. št. II KT 3/11115-7 z dne 00. 00.
2013 zahteva za uvedba preiskave zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 1.
odstavku 113. člena KZ-1 v zvezi z 2. odstavkom 20. člena KZ-1, storjenega s tem, da je
prvoobtožena skupaj z Narciso Belo in Kitom Veseljakom še eno neugotovljeno osebo, v
času od 11. xx. 2011 do xx. xx. 2011 v Bukarešti in Novi Ribnici, zaradi izkoriščanja
prostitucije, prevzela in nastanila oškodovano Ignjato Romunovo, kateri so sicer najprej
prikazali, da bo opravljala delo erotične plesalke, po tem, ko je prišla v Novo Ribnico, pa
ji je Narcisa Bela povedala, da bo morala spati z moškimi, nakar jo je prišla iskati
prvoobtožena stranka in jo odpeljala v lokal SANJSKI BAR, kjer ji je skupaj z Veseljakom
dala navodila, da mora v lokalu zabavati goste ter jih vabiti v sobe, kjer jim mora nuditi
spolne storitve, v lokalu pa sta jo nato ves čas nadzorovala ter je morala dnevno nuditi
spolne usluge vsaj dvajsetim osebam, pri čemer ji je prvoobtožena oseba grozila tudi s
pištolo, s tem pa so dosegli njeno popolno podrejenost.
Kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti po 3. v zvezi s 1. odstavkom 254. člena KZ
in kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 1. odstavku 113. člena KZ-1 spadata med tako
imenovana »kataloška kazniva dejanja«. Kataloška kazniva dejanja pa so določena z
zakonom in sicer konkretno – v 10. točki 4. člena Zakona o odvzemu premoženja
nezakonitega izvora (ZOPNI).
Dokaz:
-

Nejc Neznani – obvestilo o sumu obstoja premoženja nezakonitega izvora, št.
12121-99/2012/2 z dne xx. 8. 2013, s prilogami, ki se prilaga
Zahteva za preiskavo I KT 9/9999/12 z dne 00. 10. 2012 in sklep I Kpr 6666/12 z
2

-

dne x. x. 2013
Zahteva za preiskavo II KT 1/888/12 z dne xx. x. 2013
II.
ZAČETEK POSTOPKA PO ZOPNI-ju

Zoper prvo toženo stranko je bila za obdobje od 1. 1. 2003 do 30. 11. 2012 opravljena
finančna preiskava po ZOPNI-ju, s ciljem ugotavljanja nesorazmerja med njenim
premoženjem in dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je plačala v obdobju,
v katerem je bilo premoženje pridobljeno.
Finančna preiskava je že na prvi pogled pokazala, da obstaja očitno nesorazmerje med
obsegom premoženja prvo tožene stranke in njenimi dohodki, zmanjšanimi za davke in
prispevke, ki jih je tožena stranka plačala oz. poravnala v obdobju, v katerem je bilo
premoženje pridobljeno.
Še več, ugotovljeno je bilo, da je del premoženja prvo tožena stranka prenesla na z njo
povezane osebe: to je na družbo, katere lastnika sta njen brat in očim in na svojo
izvenzakonsko partnerko. Finančna preiskava zoper prvo toženo stranko Nejca
Neznanega se je zato razširila še na fizični osebi Katarino Nebo in Matica Neznanega ter
pravno osebo družbo OKRAS d.o.o. iz Nove Ribnice.
Dokaz:
- Odredba o odreditvi finančne preiskave, opr. št. Z-KTR 9876/10-2 z dne xx. xx.
2012, ki se prilaga
- Nejc Neznani – finančna preiskava – pobuda za razširitev odredbe, št. 3877/2012
z dne xx. xx. 2013, ki se prilaga
- Odredba o razširitvi finančne preiskave, št. Z-Ktr 15432/9-19 z dne xx. xx. 2013,
ki se prilaga
III.
ZAČASNO ZAVAROVANJE ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA
ODT Nova Ribnica je dne xx. xx. 2013 na Okrožno sodišče v Novi Ribnici, in sicer na
podlagi 7. in 20. člena ZOPNI, podala predlog za izdajo sklepa o začasnem zavarovanju
premoženja nezakonitega izvora. Okrožno sodišče v Novi Ribnici je izdalo sklep opr. št. I
Kpd 3333/2013 z dne xx. xx. 2013 in predlogu tožilstva ugodilo tako, da je toženim
strankam do vložitve tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora oz. najdalj do dne
xx. xx. 2013:
Družbi POET d.o.o.., Mesečeva 1, Nova Ribnica, matična št.: xxxxx, davčna št.: xxxxx,
katere odgovorna oseba je Nejc Neznani:
- prepovedalo razpolaganje v smislu odtujitve ali obremenitve nepremičnin oz. njihovih
deležev, katerih lastnica je družba do celote (1/1), in sicer:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poslovni prostor 99 ID posameznega dela stavbe 13-24
Gostinski lokal št. 1 ID posameznega dela stavbe 24-1-9
Gostinski vrt 109 ID posameznega dela stavbe 24-2-9
Trgovski lokal 11 ID posameznega dela stavbe 24-2-3,
Parkirno mesto 9 ID posameznega dela stavbe 24-3-4
Parkirno mesto 10 ID posameznega dela stavbe 24-3-5,
vse na naslovu Nova Ribnica, Mesečeva 1 ter

- prepovedalo razpolaganje v smislu odtujitve ali obremenitve premičnin, in sicer
osnovnih sredstev družbe POET d.o.o. v višini 1,600.536,00 EUR, ki se nahajajo na
naslovu družbe v Mesečeva 1, Nova Ribnica.
Katarini Nebo oz. drugoobtoženi stranki je prepovedalo razpolaganje v smislu odtujitve
ali obremenitve njej lastnih nepremičnin oz. njihovih deležev, vpisanih v zemljiško knjigo
za posamezni del stavbe št. 141 v stavbi št. 987 k.o. 111 Nova Ribnica na naslovu Nova
Ribnica, Oblakova 121.
Družbi OKRAS d.o.o., Mesečeva 1a, Nova Ribnica, matična št.: xxxxxxx, davčna št.:
xxxxxxxx, katere odgovorna oseba je Nejc Neznani, prepovedalo razpolaganje z
denarnimi sredstvi na TRR, odprtem pri banki BANČNA TAJNOST d.d. štev. SI56 111 111
111 111, do zneska 1,600.536,00 EUR.
ODT Nova Ribnica je nato dne 14. xx. 2013 na Okrožno sodišče v Novi Ribnici v zvezi s
sklepom opr. št. I Kpd 3333/2013 z dne xx. xx. 2013 podalo predlog za izdajo razširitve
odredbe s tem, da naj sodišče izda sklep o začasnem zavarovanju odvzema premoženja
nezakonitega izvora, s katerim odredi:
-

-

-

da se družbi OKRAS d.o.o., Mesečeva 1a, Nova Ribnica, matična št. XXXXXX,
davčna št.: XXXXXXXX, prepove razpolaganje v smislu odtujitve ali obremenitve
premičnin, in sicer njenih osnovnih sredstev, katere je pridobila po računu št.
2012-146-78 z dne 19.01. 2012 v višini 121.570,00 EUR in
izda sklep o popravi sklepa opr. št. I Kpd 3333/2013 z dne 11. 11. 2013 s tem, da
se
v točki I b) družbi POET d.o.o. prepove razpolaganje v smislu odtujitve ali
obremenitve premičnin, in sicer osnovnih sredstev družbe POET d.o.o. v višini
964.245,60 EUR, namesto zneska 1.600.536,00 EUR in
v točki III) se družbi OKRAS, d.o.o., Mesečeva 1a, Nova Ribnica, matična št. xxxx,
davčna št.: xxxxxxx prepove razpolaganje z denarnimi sredstvi na TRR št. SI SI56
111 111 111 111, odprtem pri banki BANČNA TAJNOST, d.d. do zneska 145.884,00
EUR, namesto do zneska 1.600.536,00 EUR.
Odredbo pod točko 1) izvrši Carinska uprava R Slovenije.

Okrožno sodišče v Novi Ribnici je izdalo sklep opr. št. I Kpd 3333/2013 z dne xx. xx. 2013
in predlogu ugodilo tako, da je toženi stranki družbi OKRAS d.o.o., Mesečeva 1a, Nova
Ribnica, matična št. xxxxxxxx, davčna št. xxxxxxxx, prepovedalo razpolaganje v smislu
odtujitve ali obremenitve premičnin, in sicer njenih osnovnih sredstev, katere je pridobila
4

po računu 2012-146-78 z dne 9.01. 2012 v višini 121.570,00 €. Odredbo izvrši Carinska
uprava Republike Slovenije.
Odredba za začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora opr. št. I Kpd
3333/2013 z dne xx. xx. 2013 pa se je spremenila tako, da se:
- v točki I.b) družbi POET d.o.o., Mesečeva 1, Nova Ribnica, matična št. xxxxxxx,
davčna št. xxxxxxxx, prepove razpolaganje v smislu odtujitve ali obremenitve
premičnin, in sicer osnovnih sredstev družbe POET d.o.o. do višine 964.245,60 €
namesto zneska 1.600.536,00 €. Navedena odredba velja 1 (en) mesec, in sicer do
dne 11. 11. 2013.
V točki III. izreka sklepa o začasnem zavarovanju odvzema premoženja nezakonitega
izvora opr. št. I Kpd 3333/2013 z dne XX. XX. 2013, ki se glasi: »Družbi OKRAS d.o.o..,
Mesečeva 1a, Maribor, matična št. xxxxxxxx, davčna št. xxxxxxxx, prepove
razpolaganje z denarnimi sredstvi na TRR št. št. SI SI56 111 111 111 111, odprtem pri
banki BANČNA TAJNOST, d.d. do zneska 1.600.536,00 €, razen za izplačilo plač
zaposlenim delavcem.«
sklep o začasnem zavarovanju odvzema premoženja nezakonitega izvora opr. št. I Kpd
3333/2013, z dne XX. SS. 2013, se o d p r a v i.
Dokaz:
- Predlog ODT Nova Ribnica za izdajo sklepa o začasnem zavarovanju z dne xx. xx.
2013, ki se prilaga
- sklep Okrožnega sodišča v Novi Ribnici z dne xx. xx. 2013, ki se prilaga
- Predlog ODT Nova Ribnica za izdajo razširitve sklepa o začasnem zavarovanju z
dne xx. xx. 2013, ki se prilaga
- sklep Okrožnega sodišča v Novi Ribnici z dne yy. yy. 2013, ki se prilaga
- Nejc Neznani in drugi – dopolnitev poročila, št. 6666-555/654123 (1F92-01) z dne
X. XX. 2013
IV.
FINANČNA PREISKAVA in FINANČNO POROČILO
Na podlagi 4. odstavka 160.a člena ZKP in 14. člena ZOPNI je vodja Okrožnega tožilstva
v Novi Ribnici izdal odredbo o ustanovitvi finančne preiskovalne skupine. Naloga
ustanovljene finančne preiskovalne skupine je imela nalogo izvršiti odredbo o izvedbi
finančne preiskave torej, da se zberejo dokazi, potrebni za odločitev tožilca o
morebitnem začasnem zavarovanju, začasnem odvzemu premoženja in vložitvi tožbe za
odvzem premoženja nezakonitega izvora.
V okviru finančne preiskave so bili zbrani in obdelani podatki o obsegu in vrednosti
premoženja, ki je v lasti, posesti ali v razpolaganju navedenih oseb (ti. »preiskovancev«),
o zakonitih in obdavčenih dohodkih, plačanih davkih in prispevkih.
Naloga finančne preiskovalne skupine je bila tudi ugotoviti obstoj premoženja, ki je
morebiti bilo preneseno od tožene stranke na njegove ožje povezane pravne in fizične
osebe, vse v času petih let pred in v obdobju po storitvi očitanega kaznivega dejanja.
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Dokaz:
- Poročilo Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Policija, PU Nova
Ribnica, SKP, št. 432-987/2012/5 z dne xx. 10. 2013 s prilogami št. 1–24, ki se
prilaga
V.
Finančna preiskava se je opravila za obdobje od 1. 1. 2003 do 30. 11. 2012.
A) Nejc Neznani – prva tožena stranka
Finančna preiskava je v primeru prve tožene stranke pokazala, da v obdobju od leta 2003
do 2012, ni evidentirala odmer za nepremičnine, plovila, vrednostne papirje, dediščine
in darila, prav tako ni imela dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti.
V letu 2005 je prikazala dohodke iz prejemkov obsojencev v znesku 154,00 EUR, v letih
2006 in 2007 je imela dohodke iz naslova prejete socialne pomoči (v l. 2006 v znesku
2.407,00 EUR, v l. 2007 822,00 EUR). V letu 2008 je kot samostojni podjetnik izkazala
izgubo v znesku 27.493,42 EUR, v letu 2009 pa dobiček v znesku 5.523,00 EUR. V obdobju
od 1. 1. 2010 do 1. 11. 2012 je bila zaposlen pri podjetju POET d.o.o.., kjer je izkazovala
bruto plačo v znesku 7.428,00 EUR (neto 5.315,00 EUR), v l. 2011 bruto plačo 4.460,00
EUR (neto 3.474,00 EUR) ter v l. 2012 bruto plačo 3.685,00 EUR (neto 2.799,00 EUR).
Po podatkih KDD ni tožena stranka lastnica vrednostnih papirjev in v obdobju od leta
2007 do leta 2011 ni opravila prometa z vrednostnimi papirji, prav tako ni lastnica
nepremičnin. Je pa vložek v družbo POET, d.o.o. Mesečeva 1, Nova Ribnica prenesla na
mamo njegove hčerke Livije Neznane oz. svojo izvenzakonsko partnerico Katarino Nebo.
V preiskovalnem obdobju je imela prva tožena stranka odprta dva računa v Sloveniji pri
banki BANČNA TAJNOST d.d., Nova Ribnica, in sicer št. 01-101-00000-11 od dne 3. 7.
2008 do 6. 3. 2012 in št. 02-101-00000-11 od dne 1. 2. 2004 dalje. Izpis stanja in analiza
prometa na njenih računih izkazuje, da je največ finančnih transakcij bilo opravljenih v
obdobju od leta 2008 do 2010, in sicer je v tem obdobju prejela skupaj 1,283.661,00
EUR, z računa pa je v tem obdobju dvignila oz. izvršila plačilo v znesku 1,058.959,00 EUR.
Navedeno priča o velikem obsegu finančnih aktivnosti prve tožene stranke Nejca
Neznanega, ki navzven ni razpolagala s premičnim in nepremičnim premoženjem in o
njenem razpolaganju s sredstvi oziroma porabi teh sredstev v privatne namene.
Iz vseh zgoraj ugotovljenih dejstev in dokazov nedvomno izhaja, da je prva tožena stranka
Nejc Neznani v preiskovanem obdobju od 01. 1. 2003 do 30. 11. 2012 razpolagala s
sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki presegajo napovedane
dohodke v tem istem obdobju najmanj za 224.145,00 EUR. Povedano drugače, na osnovi
izračuna za obdobje od 1. 3. 2008 do 1. 11. 2010, ko so bile njene finančne transakcije
preko TRR najbolj aktivne (pred in po tem obdobju so bile finančne aktivnosti po TRR
zanemarljive), ter ugotovljenih sredstev, s katerimi je razpolagala v preiskovanem
obdobju, oziroma jih porabila za privatne namene, izhaja, da njihov vir niso mogli biti le
pojasnjeni dohodki (obdavčeni dohodki, kot tudi dohodki, od katerih se davek ne
plačuje), temveč tudi drugi nenapovedani dohodki.
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Nadalje je bilo ugotovljeno, da je prva tožena stranka Nejc Neznani iz svojega TRR
plačevala leasing obroke po pogodbi št. NLB L 9999 za stanovanje Katarine Nebo, s katero
ima hčer Livijo Neznano (datumi in zneski plačil se ujemajo s plačili po kartici Leasing,
d.o.o.).
Dne xx. xx. 2008 je ustanovila prva tožena stranka družbo POET d.o.o.. s sedežem v Novi
Ribnici, Mesečeva 1, v kateri je opravlja funkcijo direktorja. Po podatkih AJPES-a je kot
družbenik izstopila iz družbe X. XX. 2009, kot družbenica in lastnica 100 % deleža pa je
vstopila drugo tožena stranka Katarina Nebo. Kljub navedeni statusni spremembi je prvo
tožena stranka Nejc Neznani sredstva družbe POET d.o.o. še vedno imela v posesti in z
njimi ravnala kot s svojo lastnino. V navedene lokale – SANJSKI BAR in LJUBEZENSKI
NOČNI BAR je po zbranih podatkih netransparentno vložila večja finančna sredstva.
B) KATARINA NEBO – druga tožena stranka
Druga toženka ima s prvo toženim hčerko Livijo Neznano, roj. Xx. xx. 2010, od xx. xx. 2009
dalje pa je družbenica v družbi POET, d.o.o. Zaposlena je bila v času od 9. 6. 2007 do 30.
12. 2009 in od 1. 1. 2012 dalje v NEIMENOVANI d.o.o., Stara Ribnica.
Od XX. XX. 2011 je v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica etažnega stanovanja v k.o. 681 –
Pobrežje, posamezni del št. 141 v stavbi št. 987 k.o. 111 Nova Ribnica na naslovu Nova
Ribnica, Oblakova 24.
Po podatkih prostorskega portala Prostor znaša vrednost predmetne nepremičnine (leto
izgradnje 2006) 86.101,00 EUR. Po podatkih iz zemljiške knjige je stanovanje kupljeno
preko LEASING d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe št. M1000000, z dne xx.xx.2006. Po
pogodbi o finančnem leasingu št. 10000, z dne xx. xx. 2006, je vrednost nakupa
stanovanja znašala 63.136,10 EUR.
Po podatkih KDD druga toženka ni lastnica vrednostnih papirjev in v obdobju, prav tako
od leta 2007 do leta 2011 ni opravila prometa z vrednostnimi papirji. V letih 2004 do
2006 je bila prejemnica družinske pokojnine, kateri letni prejemki so se gibali od 3.116,00
EUR, 3.648,00 EUR in v letu 2006 2.039,00 EUR), od leta 2007 pa prejema osebni
dohodek, in sicer za l. 2007 izkazuje dohodek 4.888,00 EUR l. 2008 8.817,00 EUR, l. 2009
9.224,00 EUR, l. 2010 8.498,00 EUR, l. 2011 9.902,00 EUR in l. 2012 10.790,00 EUR.
V preiskovalnem obdobju je druga toženka imela odprt račun v Sloveniji pri banki
BANČNA TAJNOST d.d., Maribor, in sicer št. 01-1111-1111-111 od dne 1. 7. 2004 dalje.
Izpis stanja in analiza prometa na njenem računu izkazujejo, da je dne 1. 3. 2003 na svoj
TRR prejela sredstva v znesku 4.600.000,00 SIT oz. 19.195,00 EUR, ki jih je v znesku
4.000.000,00 SIT dne 30. 3. 2003 položila kot depozit in letno ponovno deponirala do
dne 28. 4. 2006, ki je ta sredstva dvignila.
Nadalje je preiskava pokazala, da je dne 27. 12. 2010 predčasno odplačala leasing v
znesku 30.912 EUR, pri čemer čez celo leto 2010 ni bilo vidnih aktivnosti v tako velikih
zneskih (prejemki, nakazila, dvigi, …), z izjemo pologa 32.500,00 dne 28. 12. 2009 in
prenakazila posojila POET, d.o.o. ter istega zneska 30. 3. 2013 prejem vračila posojila in
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takojšen dvig gotovine. Hkrati je bilo stanovanje isti dan, 27. 12. 2010, po pogodbi o
zastavi št. 4444-333-2KA, zastavljeno skupaj z nepremičnino v lasti družbe POET d.o.o.
(podpisnik Nejc Neznani) za pridobitev posojila v višini 430.000,00 EUR pri družbe
KREDITI, d.o.o., ki je takoj po prejemu posojila le-to nakazala družbi POET d.o.o. Iz
opisanih okoliščin nedvoumno izhaja, da druga toženka Katarina Nebo ni imela sredstev
za dokončno poplačilo leasinga za stanovanje, le-to je bilo opravljeno iz neznanega vira.
V času od 2. 8. 2009 do 28. 9. 2012 je bila druga toženka uporabnica motornega vozila
BMW XDRIVE, za katerega je LEASING HIŠI d.o.o. po pogodbi št. I 9999999 v času od
9/2010 mesečno plačevala cca. 363,00 EUR – 27 obrokov v skupni vrednosti 9.983,00
EUR (11 obrokov v času od 19. 10. 2009 do 18. 8. 2010 je iz svojega TRR plačala prvo
toženi Nejc Neznani).
Iz vsega navedenega torej izhaja, da druga toženka ni imela zadostnih finančnih sredstev
za nakup stanovanja na naslovu Oblakova 24, velik del obrokov je plačal prvo toženi Nejc
Neznani, prav tako pa ni imela sredstev za dokončno odplačilo stanovanja. Prav tako je iz
dejstva, da je bilo v istem času stanovanje zastavljeno za pridobitev posojila pri družbi
KREDITI, d.o.o., ki je po pridobitvi posojila sredstva nakazal družbi POET d.o.o., razvidno,
da je s stanovanjem ob drugi toženki Katarini Nebo dejansko razpolagal tudi prvo toženi
Nejc Neznani.
C) Družba POET d.o.o.. - tretja tožena stranka
Tretjo toženko družbo POET d.o.o., Mesečeva 1, Nova Ribnica, DŠ xxxxxxxx z osnovno
dejavnostjo strežba pijač (SKD – 56.300) je dne xx. xx. 2008 ustanovila prva toženka Nejc
Neznani z ustanovnim kapitalom 7.500,00 EUR. Dne x. 12. 2009 je naložbo prenesla na
drugo toženko Katarini Nebo, ki je družbenica v pravni osebi še danes. Odgovorna oseba
v družbi je Nejc Neznani kot direktor, ki v celoti razpolaga s sredstvi družbe.
Od leta 2009 je družba POET, d.o.o. lastnica naslednjih nepremičnin:
1. Poslovni prostor 99 ID posameznega dela stavbe 13-24
2. Gostinski lokal št. 1 ID posameznega dela stavbe 24-1-9
3. Gostinski vrt 109 ID posameznega dela stavbe 24-2-9
4. Trgovski lokal 11 ID posameznega dela stavbe 24-2-3,
5. Parkirno mesto 9 ID posameznega dela stavbe 24-3-4
6. Parkirno mesto 10 ID posameznega dela stavbe 24-3-5,
vse na naslovu Nova Ribnica, Mesečeva 1.
Nakup vseh navedenih nepremičnin v imenu družbe POET d.o.o. je izvedel prvo toženi
Nejc Neznani, vendar je nato 1. 12. 2009 kot družbenik izstopil iz družbe, v družbo pa je
kot 100 % lastnica vstopila druga toženka Katarina Nebo. Prvo toženi Nejc Neznani je po
podatkih AJPES še vedno direktor družbe in vodi njeno poslovanje in razpolaga s sredstvi
družbe, medtem, ko je druga toženka Katarina Nebo zaposlena v družbi NEIMENOVANI
D.O.O., Stara Ribnica in iz dela v tej družbi prejema redno plačo v višini med 800,00 EUR
in 1.000,00 EUR mesečno (neto).
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Na dan 31. 12. 2012 je družba razpolagala z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
(nepremičninami in premičnim premoženjem) v knjigovodski vrednosti 1.440.267,00
EUR. Iz bilance stanja na dan 31. 12. 2011 je razvidno, da je vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev družbe znašala 1.600.536,00 EUR, kar pomeni dvig vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev glede na leto prej (31. 12. 2010) v višini 980.324,00
EUR. 31. 12. 2010 je namreč vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih
nepremičnin znašala 620.212,00 EUR. Pokaže se, da se je premično in nepremično
premoženje družbe, ki se je v času od nakupa poslovnih prostorov (l. 2009) do 31. 12.
2011 povečalo za najmanj 782.031,00 EUR, v posledici česar tožeča stranka meni, da je
v povečani vrednosti osnovnih sredstev večje število nabav blaga in storitev, ki niso
evidentirani v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Družba je na podlagi Prodajne pogodbe št. 66/88/2RTR, z dne 15.xx..2009 od prodajalca
GRADBIŠČE, d.o.o. – v stečaju, za znesek 571.225,92 EUR kupila nepremičnino – stavbo
na Mesečev1 1, Nova Ribnica, in jo v celoti plačala. Neznani vir plačila predstavlja prenos
iz avansnega računa v znesku 171.367,78 EUR, saj ni v celotnem ali pa v delnih zneskih
razviden iz TRR družbe POET d.o.o..
Družba POET d.o.o. je poslovala preko TRR, odprtih pri:
• Banki BANČNA TAJOST I. d.d.. št. 01-111-111111-11, odprt od 12. 11. 2008 do 28.
12. 2012
• Banki BANČNA TAJNOST II., d.d. št. 02-222-22222-22, odprt od 16. 11. 2009 do
17. 3. 2012
• Banki BANČNA TAJNOST III. št. 33-333-333333-33, odprt od 13. 6. 2012 dalje in
je račun blokiran.
Kot je razvidno iz predloženih dokazil, je družba POET d.o.o.. opravljala dejavnost v dveh
poslovnih enotah: PE SANJSKI BAR in LJUBEZENSKI NOČNI BAR do sredine februarja
2012, nato se je dejavnost prenesla na družbo OKRAS d.o.o. oz. četrto toženo stranko,
kar izhaja iz izdanega računa št. 2012-1 z dne 1. 2. 2012, iz katerega je razvidno, da jim
prodaja osnovna sredstva v vrednosti 121.570,00 EUR + 24.314,00 EUR = skupaj
145.884,00 EUR (predvsem opremo).
D) Družba OKRAS d.o.o. – četrta tožena stranka
Družbo je XX. 3. 2010 ustanovil Matic Nebo, brat prvega toženca Nejca Neba, v letu 2012
pa je družbenik postal tudi Oto Nebo, očim prvega toženca Nejca Neba.
Na dan 31. 12. 2012 je v bilanci stanja družba OKRAS d.o.o. med premoženjem izkazovala
opredmetena osnovna sredstva v znesku 132.669,00 EUR.
VII.
Izračun nesorazmerja med premoženjem in dohodki, zmanjšanimi za davke in
prispevke
Iz vsega navedenega izhaja, da je prvi toženec v obdobju, na katerega se nanaša finančna
preiskava (posebej pa še od l. 2008 do 2012), neposredno ali preko družbe POET d.o.o.
oz. Katarine Nebo, povečala premoženje, s katerim je razpolaga, najmanj v naslednjih
vrednostih:
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-

224.154,00 EUR – nepojasnjeni prilivi gotovine na TRR prve toženke v obdobju od
17. 4. 2008 do 22.10.2010

-

571.225,91 EUR – nakup nepremičnin družbe POET d.o.o..

-

980.324,00 EUR – dvig knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
družbe POET, d.o.o. na dan 31. 12. 2010 ter

-

63.136,10 EUR, ki predstavlja vrednost nakupa stanovanja preko LEASING d.o.o.,
Nova Ribnica.

SKUPNO TOREJ 1.838.840,01 EUR.
V tožbenem izreku tožeča stranka skladno z 34. členom ZOPNI-ja predlaga, da sodišče
začasno zavarovano premoženje toženim strankam odvzame in to premoženje postane
last Republike Slovenije.
Dokaz: - kot doslej
- sodni preudarek
VIII.
Vse dosedanje ravnanje tožene stranke, ki jasno in nesporno kaže, da gre za prenašanje
premoženja na druge povezane fizične in pravne osebe, dokazuje, da bodo tožene
stranke svoje premoženje najmanj uporabljale, podana pa je tudi realna nevarnost, da
bodo premoženje obremenile, če ne že odtujile, s tem pa otežile poplačilo (odvzem
premoženja ) tožeče stranke.
Tožeča stranka v tej zadevi še enkrat izpostavlja tožilske navedbe podane v predlogu za
izdajo sklepa o začasnem zavarovanju premoženja nezakonita izvora z dne xx. xx. 2013 in
xx. xx. 2013 naslovljenega na Okrožno sodišče v Novi Ribnici, I Kpd 3333/2013.
Obstaja še vedno namreč nevarnost, da bi tožena stranka sama ali preko drugih oseb
premoženje uporabila za kriminalno dejavnost ali da bi ga skrila, odtujila, uničila ali kako
drugače z njim razpolagala, tako da bi onemogočila ali precej otežila njegov odvzem in te
nevarnosti ni mogoče odpraviti brez podaljšanja že odrejenega začasnega zavarovanja.
Izpostaviti ponovno gre, da je že Okrožno sodišče v Novi Ribnici, in to v času finančne
preiskave ugotovilo, da je podan utemeljen razlog za sum storitve kataloškega kaznivega
dejanja in očitno nesorazmerje med dohodki in premoženjem, s katerimi razpolagajo
toženci, prav tako pa obstoji nevarnost, da bi prvi toženec sam ali preko drugih to
premoženje uporabil za kriminalno dejavnost, ali da bi ga skril, odtujil, uničil ali kako
drugače z njim razpolagal tako, da bi onemogočil ali precej otežil njegov odvzem. Na
takšen zaključek pa nakazujejo gibanja sredstev na TRR, kjer prevladujejo visoki dvigi
gotovinskih zneskov in prenašanje premoženja med družbami, ki jih prvi toženec
obvladuje oz. lastništva na teh družbah na povezane osebe. Tehten je tudi zaključek, da
prvo obtoženec to počne le z namenom prikrivanja svojega premoženja.
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Glede na to, da je bila odločitev Okrožnega sodišča v Novi Ribnici zaradi začasnega
odvzema premoženja nezakonitega izvora pravilna in zakonita, tožeča stranka sedaj v
pravdnem postopku v skladu z 23. in 28. členom ZOPNI predlaga, da naslovno sodišče
izda sklep o podaljšanju začasnega zavarovanja premoženja nezakonitega izvora. Po
mnenju tožeče stranke se okoliščine, ki botrujejo razlogom, ki so obstajali v času, ko je
bilo premoženje prvič začasno odvzeto niso do današnjega dne prav v ničemer
spremenile in je podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku do dokončne
odločitve sodišča nujno in edino smiselno.
Tožeča stranka pa zgolj iz previdnosti dodaja še, da so izpolnjeni tudi vsi pogoji za začasno
odredbo po določilih Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in sicer je nesporno, da terjatev
tožeče stranke obstoji in je z zgoraj izpostavljenim razpolaganjem tožene stranke izkazana
realna nevarnost, da bi bila z njenim nadaljnjim razpolaganjem s premoženjem
uveljavitev terjatve s strani tožeče stranke onemogočena ali vsaj precej otežena. Tožeča
stranka tako meni, da ni zadržka za to, da sodišče ne bi izdalo sklep o podaljšanju
začasnega zavarovanja premoženja nezakonitega izvora do dokončne odločitve sodišča.
Dodatno pa tožeča stranka, sklicujoč se še enkrat na v tej točki tožbe iznešene razloge, ki
omogočajo odreditev začasnega zavarovanja po ZOPNI in ZIZ sodišču predlaga, da
dodatno izda sklep o začasnem zavarovanju odvzema premoženja nezakonitega izvora, s
katerim odredi, da se lastnikom 3. in 4. tožene stranke prepove odtujitev, obremenitev
in razpolaganje s poslovnimi deleži družbe in se ta prepoved zaznamuje v sodnem
registru.
Dokaz:
- Predlog za izdajo odredbe za začasno zavarovanje premoženja nezakonitega
izvora z dne xx. xx. 2013, opr. št. LMB-ZPB 19/2013, ki se prilaga
- Predlog za izdajo razširitve odredbe za začasno zavarovanje premoženja
nezakonitega izvora in izdajo sklepa o popravi sklepa opr. št. I Kpd 3333/2013 z
dne XX. XX. 2013, ki se prilaga
- kot doslej
- sodni preudarek
Tožeča stranka predlaga, da naslovno sodišče
a)

RAZSODI :

1. Ugotovi se, da je premoženje:
a) družbe POET d.o.o.., Mesečeva 1, Nova Ribnica, matična št.: xxxxx, davčna št.:
xxxxx, katere odgovorna oseba je Nejc Neznani in sicer:
1. Poslovni prostor 99 ID posameznega dela stavbe 13-24
2. Gostinski lokal št. 1 ID posameznega dela stavbe 24-1-9
3. Gostinski vrt 109 ID posameznega dela stavbe 24-2-9
4. Trgovski lokal 11 ID posameznega dela stavbe 24-2-3,
5. Parkirno mesto 9 ID posameznega dela stavbe 24-3-4
6. Parkirno mesto 10 ID posameznega dela stavbe 24-3-5, vse na naslovu
11

Nova Ribnica, Mesečeva 1
b) družbe POET d.o.o.., Mesečeva 1, Nova Ribnica, matična št.: xxxxxx, davčna št.:
xxxxxxx, katere odgovorna oseba je Nejc Neznani in sicer osnovna sredstva
družbe POET d.o.o.. v višini 964.245,60 EUR, ki se nahajajo na naslovu družbe v
Novi Ribnici, Mesečeva 1;
c) Katarine Nebo, stanujoče Oblakova 24, Nova Ribnica in sicer nepremičnina
vpisana v zemljiško knjigo posamezni del št. 141 v stavbi št. 987 k.o. 111 Nova
Ribnica na naslovu Nova Ribnica, Oblakova 24;
d) družbe OKRAS d.o.o., Mesečeva 1a, Nova Ribnica, matična št.: xxxxx, davčna št.:
xxxxx, katere odgovorna oseba je Nejc Neznani, in sicer premičnine, ki jih je
družba pridobila po računu št. 2012-146-78 z dne 19.01.2012, v višini 121.570,00
EUR;
premoženje nezakonitega izvora.
2. Premoženje taksativno navedeno od a–d alineje pod tč. 1 tožbenega zahtevka se
toženim strankam odvzame in s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike
Slovenije.
4. Tožene stranke so dolžne tožeči stranki povrniti nastale pravdne stroške, v
primeru zamude prav tako z zak. zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči prvi
naslednji dan po izteku 15 dnevnega paricijskega roka in tečejo do plačila.
b) IZDA SKLEP O ODREDITVI PODALJŠANJA ZAČASNEGA ZAVAROVANJA
PREMOŽENJA
Toženi stranki se podaljša začasen odvzem naslednjega premoženja s tem, da se :
a) Družbi POET d.o.o., Mesečeva 1, matična št.: xxxxxxxxx, davčna št.: xxxxxxxx,
katere odgovorna oseba je Nejc Neznani, prepove razpolaganje v smislu odtujitve
ali obremenitve nepremičnin oz. njihovih deležev, katerih lastnica je do celote
(1/1), in sicer:
b) Poslovni prostor 99 ID posameznega dela stavbe 13-24
c) Gostinski lokal št. 1 ID posameznega dela stavbe 24-1-9
d) Gostinski vrt 109 ID posameznega dela stavbe 24-2-9
e) Trgovski lokal 11 ID posameznega dela stavbe 24-2-3,
f) Parkirno mesto 9 ID posameznega dela stavbe 24-3-4
g) Parkirno mesto 10 ID posameznega dela stavbe 24-3-5,
vse na naslovu Nova Ribnica Mesečeva 1, ID št. stavbe 99 na parc.št. 13/24, 1319 24-2-9, 24-2-3, 24-3-4, 24-3-51. SP k.o Nova Ribnica, vpisanih pri vložku št. xx6
in 222 k.o. Nova Ribnica, pri čemer pa lastništvo družbe POET d.o.o.. še ni vpisano
v zemljiško knjigo, od dne 28. 1. 2010 pa je v zemljiško knjigo vpisana zaznamba
pridobitve lastninske pravice v njeno korist. Okrajnemu sodišču v Novi Ribnici se
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naloži vpis prepovedi odtujitve oz. obremenitve za navedene nepremičnine v
korist Republike Slovenije;
h) Družbi POET d.o.o., Mesečeva 1, Nova Ribnica, matična št.: xxxxx, davčna št.:
xxxx, katere odgovorna oseba je Nejc Neznani prepove razpolaganje v smislu
odtujitve ali obremenitve premičnin, in sicer osnovnih sredstev družbe POET
d.o.o. v višini 964.245,60 EUR, ki se nahajajo na naslovu družbe v Novi Ribnici,
Mesečeva 1. Odredbo izvrši Carinska uprava R Slovenije;
i) Katarini Nebo prepove razpolaganje v smislu odtujitve ali obremenitve njej
lastnih nepremičnin oz. njihovih deležev, vpisanih v zemljiško knjigo za posamezni
del stavbe posamezni del št. 141 v stavbi št. 987, k.o. 111 Nova Ribnica na naslovu
Nova Ribnica, Oblakova 24. Okrajnemu sodišču v Novi Ribnici se naloži vpis
prepovedi odtujitve oz. obremenitve za navedene nepremičnine v korist
Republike Slovenije;
j) Družbi OKRAS d.o.o., Mesečeva 1a, Nova Ribnica, matična št.: xxxxxxxx, davčna
št.: xxxxxxxx, katere odgovorna oseba je Nejc Neznani, prepove razpolaganje v
smislu odtujitve ali obremenitve premičnin, in sicer njenih osnovnih sredstev,
katere je pridobila po 2012-146-78 z dne 19. 01. 2012, v višini 121.570,00 EUR.
Odredbo izvrši Carinska uprava R Slovenije;
do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku.
c) IZDA SKLEP O ZAČASNEM ZAVAROVANJU PREMOŽENJA
Lastnikom tretje in četrto tožene stranke se prepove razpolaganje s poslovnimi deleži
družbe, in to v smislu prepovedi odtujitve, obremenitve in razpolaganja, kar se naj
zaznamuje tudi v sodnem registru.

REPUBLIKA SLOVENIJA
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