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Povzetek
Če izhajamo iz dejstva, da je poslanstvo Davčne uprave Republike Slovenije
učinkovito pobiranje davkov v dobro države in njenih državljanov s korektnim
odnosom do davčnih zavezancev, nas marsikatero nezadovoljstvo davčnih
zavezancev ne preseneča.
Osnovni namen diplomskega dela je s pomočjo raziskave (anketnega vprašalnika),
dobiti povratno informacijo davčnih zavezancev povezano s problematiko image-a
davčne uprave in njihovimi pravicami.
Želimo izvedeti, ali je za slab/dober image krivo okolje, davčna administracija ali
zakonodaja, na drugi strani pa ugotoviti, kako na image davčne uprave vplivajo
različni dejavniki kot so: odnos davčnih uslužbencev do davčnih zavezancev,
obveščanje davkoplačevalcev, spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih
obveznosti, hitrost izvajanja storitev davčne uprave, čakalne dobe odmerjanja
davkov, informiranje javnosti o delu davčne uprave, učinkovitost davčnega nadzora,
uspešnost DURS pri spodbujanju zavezancev k plačevanju davčnih obveznosti in
davčna zakonodaja.
Z anketo smo ugotovili, da je reševanje davčnih postopkov dolgotrajno in zamudno,
da bi bilo potrebno poenostavitvi davčno zakonodajo, da se zavezanci počutijo
neenakomerno obravnavane in da imajo nezaupanje v davčno službo. Na drugi strani
to ne pomeni, da davčni uslužbenci niso strokovno usposobljeni. Za tem pa stoji vrsta
dejavnikov, ki so hkrati naše rešitve do stabilnejšega in celovitejšega davčnega
sistema.
Izpostavili bi slabo organiziranost davčne administracije, ki je odvisna od nepopolne
in pomanjkljive računalniške podpore. Za doseganje višje ravni prostovoljnega
izpolnjevanja davčnih obveznosti bi bilo potrebno promoviranje v obliki
komunikacije z različnimi javnostmi (interno, strokovno in mednarodno javnostjo) in
ne samo davčnimi zavezanci. Mogoče bi bilo smotrno davčno izobraževanje vključiti
v šolski sistem. Vsekakor pa bi bilo potrebno usmeriti del proračunskih sredstev v
informacijsko-tehnično podporo. S strani zavezancev bo potrebno predvsem veliko
strpnosti in zaupanja.
Zaupanje lahko davčna uprava doseže le z učinkovitim delovanjem, poštenostjo in
pravičnostjo,
odzivnostjo
in
fleksibilnostjo
do
različnih
problemov
davkoplačevalcev. Zato mora biti zadovoljstvo davčnih zavezancev prioriteta davčni
politiki, rezultat tega cilja in zgoraj predlaganih rešitev pa je dober image davčne
uprave.
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Abstract
Because of the fact, that mission of the Tax Administration of Republic of Slovenia
is efficient picking up taxes that is good for the whole country and for the citizens
with right relationship to the tax payers; we can not be surprised that the taxpayers
are dissatisfied.
The purpose of diploma is, on the base of questionnaire, get the information, from
people who are tax able, connected with image of tax administration and their rights.
The aim of diploma is to find out, if the bad/good reputation is based on
environment, tax administration or on tax legislation and the influence of other
properties as are: relationship of tax workers to taxpayers, informing of taxpayers,
encouraging voluntary duties off paying the tax able, the time that is spend to assess
taxes, informing of citizens about the work of tax administration, to find out the
influence off tax control, the success of Tax Administration of Republic of Slovenia
to encouraging the taxpayers to pay taxes, and the tax law.
Through the research we established that solving of tax process is far too long and
time consuming work, that is necessary to rationalize tax law, that tax payers feels to
be unequally treated and have distrust in tax administration. On the other hand that
doesn't mean the tax workers aren't professionally qualified for their jobs.
We would also like to expose weakness of tax administration organization, which
depends on imperfect and deficient computer support. We are sure; the part of
finances should go for computer and technical support. For reaching high level
voluntary carrying out of tax liability, we would need the promotion as is
communication with different public, not just with tax payers. There will also be
needed a huge understanding and confident from taxpayers.
Tax administration can get confidence from taxpayers only by effective working,
honesty and justices, resonance and flexibility to different problems of taxpayers.
The satisfaction of taxpayers has to be the priority of tax politics and the goal of this
is good image of tax administration.
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1 UVOD
Zakaj sploh plačujemo davke, prispevke in carine, takse in sploh najrazličnejše
dajatve državi? Ta vprašanja so si že stoletja in morda tisočletja nazaj zastavljali
ljudje vsakič, ko so od težko prigaranih dohodkov (v denarju in blagu) dajali delež
gospodarju, vladarju ali državi. Torej ni čudno, da so že stari filozofi ugotavljali, da
ni nič bolj gotovega na svetu, kot so davki in smrt. In še kako prav so imeli, saj si
verjetno ne znamo predstavljati urejenega življenja v skupnosti brez dobro
organizirane države in vseh njenih institucij, ki skrbijo za splošne in nujno potrebne
dejavnosti, brez katerih bi kot posamezniki le težko shajali.
Dolgo je tega, ko smo v Sloveniji uvedli enega najpomembnejših neposrednih
davkov, ki obdavčuje osebne prejemke državljanov Slovenije in je tudi eden
najpomembnejših proračunskih virov. To se je zgodilo daljnega leta 1991 na samem
začetku velike in celovite davčne reforme, ki sta jo med prvimi napovedala prav
Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dobička pravnih oseb. Večina se takrat ni
zavedala usodnega pomena sprotnega spremljanja lastnih dohodkov, obračunavanja
davka po odbitku in sploh plačevanja letne dohodnine po prejemu davčne odmere.
Le peščica je vzela dohodnino tako resno, da so jo študirali, izdelovali napovedi in
simulirali končne stopnje efektivne obdavčitve. Večina se je raje kot sprotnega
spremljanja in načrtovanja obdavčljivih dohodkov ter plačevanja davkov lotila
zbiranja računov in potrdil, ki so omogočali davčne odbitke v takrat še sorazmerno
visokem deležu 10-odstotne olajšave. Ljudje so dohodnino jemali kot nujno zlo, ki
ga je mogoče zmanjšati zgolj z izkoriščanjem raznih olajšav in manj z načrtnim in
sistematičnim spremljanjem dohodkov in bodočih davčnih obveznosti.
Pojavili so se prvi davčni svetovalci (1993), z ustanovitvijo Društva davčnih
svetovalcev Slovenije. Leta 1999 je društvo postalo tudi redni in enakopravni član
evropske organizacije nacionalnih združenj poklicnih davčnih svetovalcev – CFE –
in hkrati z nekaterimi uglednimi slovenskimi profesorji s tega področja ustanovilo
svoj Davčni inštitut. S temi koraki se je le nekako razvijala davčna stroka in širilo
davčno znanje tudi med davčnimi zavezanci, kar pa ni pomenilo pridobitev tudi
njihovega zaupanja.
Počasi se je tudi Slovenija približala zmanjševanju neskladij v znanju in modernem
izvajanju davčne zakonodaje v neposredni praksi.
Prišlo je leto 2004, ki so ga zaznamovale intenzivne priprave na polnopravno
članstvo v Evropski uniji (EU) in na novo reformo davčnega sistema. V davčni
upravi so se pripravljali na spremembe davčnih predpisov na področju davka na
dodano vrednost. S 1. majem, ko je Slovenija postala polnopravna članica EU, so
bile uveljavljene spremembe pri obdavčenju prometa blaga in storitev, ki jih zahteva
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skupni evropski trg. Spremembe so bile uvedene tudi v sistemu davčnega nadzora v
povezavi s transakcijami znotraj EU, saj je davčni nadzor vzpostavljen prek
sodelovanja med davčnimi upravami in z uporabo informacijskega sistema za
izmenjavo informacij. Zelo obsežne so bile priprave na implementacijo novih
davčnih zakonov o davčni službi, o davčnem postopku, o dohodnini in o davku od
dohodkov pravnih oseb. Davčni upravi so bile dodeljene nekatere nove dodatne
naloge in pristojnosti. Določbe o davčni izvršbi in o mednarodnem sodelovanju
novega Zakona o davčnem postopku in nekatere določbe Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb so se začele uporabljati že 1. maja 2004. Pripravljali so se
tudi na nove naloge prekrškovnega organa, od 1. januarja 2005 dalje namreč o
davčnih prekrških odloča davčni organ. Po novi zakonodaji mora davčna uprava pred
začetkom davčne izvršbe poslati zavezancem obvestila o neplačanem davku.
Pomembno je torej podpirati vzpostavitev celovitega pravnega sistema, ki bo jasno in
pregledno zagotavljal dosledno izvajanje davčne zakonodaje ob upoštevanju
pravnega reda skupnosti in s tem vzpostavitev, znotraj države, enotne osnove za
odmero, s polnim spoštovanjem pravic javnosti, ekonomskih subjektov in davčnih
uradnikov. Še bolj pa bo potrebno najti pravo ravnovesje med davčno suverenostjo
države in spoštovanjem pravic posameznika ter ob tem povečati prostovoljno
disciplino pri plačevanju davkov.
Blagovna znamka bi morala biti nadomestek za zaupanje, z zavezancem bi morala
vzpostaviti tesen, dolgoročen menjalni odnos.
Blagovna znamka – DURS – ni le ime in patent, ki ga je organizacija zaščitila na
patentnem uradu. Prava postane šele tedaj, ko potrošniki (v tem primeru zavezanci)
priznajo pribitek zaradi ugleda blagovne znamke in zaradi njihovih pozitivnih
izkušenj s storitvijo. Tudi ni zgolj verbalni in grafični simbol, image, ki naj bi ga v
celoti ustvarili oglaševalski ali pa oblikovalski strokovnjaki. Je posledica resnične
identitete, resnične kakovosti ponudbe oziroma storitve, predstavljene na najbolj
domišljen način.
Ugledna blagovna znamka je sodoben vir bogastva organizacij. Dodana vrednost
blagovne znamke pa je kakor zaklad na koncu mavrice, ki ga želijo vsi, dosežejo pa
le nekateri.
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Problem izhaja iz poslanstva Davčne uprave Republike Slovenije, to je učinkovito
pobiranje davkov v dobro države in njenih državljanov s korektnim odnosom do
davčnih zavezancev. V korektnem odnosu je nedvomno zajeta tudi pravica davčnih
zavezancev do informiranja in pomoči. To pomeni, da imajo pravico do sprotnega
informiranja in pomoči pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanju pravic, ki
izhajajo iz davčnih predpisov, da bi lahko pravilno in pravočasno napovedali,
obračunali in plačali davek. Ker pogosto temu ni tako in je plačevanje davkov, kot
državljanska vrednota, šele v razcvetu, je davčna uprava pogosto na ”slabem glasu”.
Kako doseči večje zaupanje javnosti v davčno službo? Kako doseči višjo raven
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti? Kako doseči dober image?
Za dober image potrebujemo enostaven davčni sistem. O tem pa lahko govorimo, če
imamo v državi majhno število davkov z omejenim številom davčnih stopenj za vsak
davek, omejeno število olajšav ter široko davčno osnovo. Kompleksen sistem
povzroča nepopolno prijavljanje in pobiranje davkov, s tem pa neučinkovitost
davčnega administriranja, saj povečuje stroške davkoplačevalcem in davčnim
upravam. Vse to pa vpliva na slab image davčne uprave.
Učinkovito delovanje davčnega sistema je povezano tudi s kakovostnimi in
celovitimi podatki o mnenju davčnih zavezancev. V ta namen smo izvedli anketo s
katero želimo raziskati oziroma potrditi probleme, ki se pojavljajo med davčnimi
zavezanci in davčno upravo. Morda bodo zavezanci skozi anketo spoznali, da je
njihova davkoplačevalska zavest šele v razcvetu, ali pa se bo pokazalo, da bi s strani
davčne službe bilo potrebno okrepiti režim prostovoljne davčne discipline.
Zadovoljstvo davčnih zavezancev mora vsekakor predstavljati prioriteto davčni
politiki in cilj tega je tudi dober image davčne uprave.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 VLOGA – FUNKCIJA DAVČNIH ZAKONOV
Obstoja sodobni pravni temelj, ki določa pravni status javnega organa, odgovornega
za upravljanje davčnega sistema in organa, kateremu mora njegov direktor poročati.
Zakon o davčni službi omogoča davčni upravi zadostno pristojnost in ustrezno raven
avtonomnosti, da lahko vodi in upravlja davčni sistem ter sprejema in izvaja lastno in
operativno politiko. (Jeraj, D., Končan, D., 2003, str. 1)
2.1.1 Plačevanje davkov, izogibanje in utaja
Za delovanje in zagotavljanje javnih funkcij si mora država nedvoumno zagotoviti
sredstva v obliki najrazličnejših fiskalnih prihodkov, ki jih v proračun plačujejo
posamezniki od svojih prejemnikov in gospodarske družbe iz svojega poslovanja.
Kot je stara splošna obveznost davkoplačevalcev, tako smo že od začetka priče
poskusom izogibanja plačevanju davkov, naj si bo to na legalen način, kar ni izrecno
prepovedano oziroma predpisano v davčnem zakonu, ali pa nezakonito z utajo
obdavčljivih dohodkov.
V prvem primeru govorimo o davčnem izogibanju, kar naj bi bila ena od nalog
dobrega davčnega svetovalca, ko z nasveti pomaga stranki, da plačuje le nujne
davke, ki so predpisani z zakonom in nič več. Toda naloga davčnega svetovalca je v
bistvu mnogo širša, saj naj bi zavezancu kot stranki, poleg zmanjšanja davčnih
obveznosti, zagotavljal trajno skrb za optimiranje njegovih davčnih obveznosti v
davčnem obdobju. Te pa se ne začnejo šele pri plačilu davkov, ampak že mnogo prej,
ko naj bi zavezanec načrtoval obseg, čas in način pridobivanja sicer obdavčljivih
dohodkov na eni strani, prav tako pa obseg in oblike tistih izdatkov, ki so lahko
odbitne postavke v davčni napovedi.
Za zavezanca dosti nevarnejši pa je drugi primer zmanjševanja davčnih obveznosti,
ki mu pravimo davčna utaja. V tem primeru pride do plačevanja nižjih ali sploh
nobenih davkov tako, da zavezanec zavedno ali nezavedno krši davčne predpise kot
so:
• ne prijavi vseh dohodkov;
• spremeni ali uporabi davčno manj obremenilno obliko in vsebino dohodkov;
• neupravičeno zmanjša davčno osnovo;
• pri obračunu ali napovedi upošteva nedopustne ali previsoke davčne olajšave;
• ne vloži davčne napovedi;
• krši rok za obračun ali plačilo davčne obveznosti.
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Dejstvo je, da takšno ravnanje, ki je v nasprotju z davčnimi zakoni država
sankcionira v obliki finančnih kazni za davčne prekrške (poleg zamudnih obresti še
konkretna kazen v obliki visokega denarnega zneska) ali poleg tega še s kazenskim
postopkom zoper utajevalca in z grožnjo dodatne zaporne kazni.
Nedvoumno je davčna utaja ena od družbeno najbolj negativnih dejanj, takoj za
hujšimi kaznivimi dejanji, saj utajevalci povzročajo neposredno škodo državi in s
tem onemogočajo uresničevanje skupnih potreb ter posredno škodijo vsem poštenim
davkoplačevalcem. Tako neupravičeno pridobivajo finančne koristi v primerjavi z
večino davkoplačevalcev, zaradi nedoseganja načrtovanih fiksnih prihodkov pa lahko
celo povzročijo dvig davčnih stopenj, kar spet prizadene vse davkoplačevalce, saj
želi država kljub slabi davčni izterjavi in neuspešnemu preganjanju davčnih utaj
pridobiti zadostna sredstva za delovanje. (Jeraj, D., Končan, D., 2003, str. 3)
2.1.2 Davčna kultura in morala državljanov
Davčna kultura in morala državljanov se ne začne in ne konča zgolj s plačevanjem
davčnih obveznosti. Vprašanje se postavlja v smislu vzgoje in obveščanja
državljanov od otroštva dalje, ko država na primeren način pouči prihodnje
davkoplačevalce, zakaj je potreben njen obstoj in delovanje v interesu večine, za kar
so potrebna sredstva, zbrana v državnem proračunu.
Državi pa ostaja še ena naloga: kako hkrati vzgojiti kritične davkoplačevalce, ki bodo
poleg plačevanja davkov veliko skrb namenili strokovni in kritični presoji tega, kako
je zbrani denar porabljen. Iz prakse je očitno, da se država in njeni državljani ne
oblikujemo najbolj po doseženi stopnji davčne kulture, morale in osveščenosti
davkoplačevalcev, nikakor pa ne moremo reči, da so slovenci v skupini najbolj
gorečih privržencev neupoštevanja zakonov in sploh izogibanja predpisanih davščin.
(Jeraj, D., Končan, D., 2003, str. 4)

2.2 VRSTE DAVKOV IN DAVČNIH ZAKONOV
Obstaja mnogo delitev in razvrščanja posameznih oblik dajatev državi:
1. Ena najbolj razširjena je vsekakor tista, ki v osnovi deli dajatve na direktne in
indirektne. Ta delitev temelji na ugotovitvi, kdo je dejansko tisti, ki neposredno in
končno nosi breme plačila davčne obveznosti (ne glede na to, da npr. pri davku na
dobitek izplačevalec dohodkov v imenu prejemnika kot zavezanca plačuje davek).
Med direktne davke prištevamo predvsem:
• davke na osebne dohodke (dohodnina);
• socialne prispevke iz plač zaposlenih;
• davke od dobička pravnih oseb;
• davke od premoženja (nepremičnine, plovila, dediščine in darila);
• nekatere takse (sodne in upravne) kot plačilo storitve države posamezniku;
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nadomestila in prispevke kot plačilo državi za koriščenje določene
ugodnosti;
carine, ki jih plačujejo posamezniki pri osebnem vozilu,…

Med indirektnimi davki pa so najbolj znani in izdatni:
• davek na promet blaga in storitev (davek na dodano vrednost ali krajše
DDV);
• trošarine na blago;
• davki na plačilno listo (davek delodajalca na izplačilno listo in pogodbeno
delo);
• prispevki delodajalca za socialno varnost zaposlenih.
(Jeraj, D., Končan, D., 2003, str. 5)
2. Razdelitev »osebnih« davkov za fizične osebe
Vrsta davka
Dohodnina

Davki občanov
Davek
na
nepremičnin

Podvrsta davka
Davek od osebnih prejemkov
Davek od dohodka iz kmetijstva
Davek od dohodkov iz dejavnosti
Davek od dobičkov iz kapitala
Davek od dohodkov iz premoženja
Davek od dohodkov iz premoženjskih
pravic
Davek na dediščine in darila
Davek od premoženja
Davek na dobitke od iger na srečo
promet /

Davek od motornih vozil

/

Vrsta zakona
Zakon o dohodnini
(ZDoh-1)

Zakon o davkih
občanov
(ZDO)
Zakon o davku na
promet nepremičnin
(ZDPN-1)
Zakon o davku na
motorna kolesa
(ZDMV)

Tabela 1: Osebni davki

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega
registra predpisov):
• davčni postopek;
• vpis v davčni register;
• vpis v evidenco zavezancev za DDV;
• vpis v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
• osebno dopolnilno delo;
• davki - predpisi in pojasnila;
• dohodnina;
• davek na promet nepremičnin;
• davek na dediščine in darila;
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davek od premoženja;
davek na dobitke od iger na srečo;
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč;
davek na motorna vozila;
davek na dodano vrednost;
davek od dobička pravnih oseb;
davek od dohodkov pravnih oseb;
davek na bilančno vsoto bank in hranilnic;
davek na promet zavarovalnih poslov;
takse;
prispevki za socialno varnost;
prispevki za socialno varnost samozaposlenih;
obračun in plačilo prispevkov za dijake in študente pri opravljanju dela
prek pooblaščenih Študentskih servisov;
pavšalni prispevki za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno
dejavnost;
prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
plačevanje davkov in drugih obveznih dajatev;
plačevanje davkov in prispevkov v povezavi z novim ZDR;
obračun in plačilo obveznih dajatev ob izplačilu osebnih prejemkov;
predpisi EU.
(Davki - predpisi in pojasnila; http://www.sigov.si/durs)

2.2.1 Zakon o upravnem postopku (ZUP)
Zakon o upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) definira upravni postopek kot
postopek, v katerem upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil, odločajo v konkretnih upravnih zadevah na določenem
upravnem področju. Ti organi odločajo v upravnih zadevah vedno, ko odločajo o
pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih ali pravnih oseb.
Upravni postopek torej nalaga določeno ravnanje tem organom, to je vodenje
postopka po zakonu o splošnem upravnem zakonu. Upravni postopek je tudi sredstvo
za uveljavitev nekega cilja, določenega v različnih materialnih predpisih in nam
nakazuje, kako priti do tega cilja. (Štriker, M., 2004, str. 6)
Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo uradna oseba, ki ima predpisano
izobrazbo, in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Upravni postopek se začne:
• po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali drug predpis ali če to terja
varstvo javne koristi; postopek je začet z dnem, ko opravi organ v ta namen
neko dejanje;
• na zahtevo stranke, če zakon daje stranki neko pravico ali pravno korist;
postopek je uveden z dnem vložitve zahteve stranke.
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2.2.1.1 Temeljna načela upravnega postopka
Načela, ki pomagajo organu pri pravilni presoji in zakonitosti delovanja, strankam pa
omogočajo sodelovanje v postopku ter uveljavljanje pravic in pravnih koristi so:
• načelo zakonitosti;
• varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi;
• načelo materialne resnice;
• načelo zaslišanja stranke;
• prosta presoja dokazov;
• dolžnost govoriti resnico;
• poštena uporaba pravic;
• samostojnost pri odločanju;
• pravica do pritožbe;
• ekonomičnost postopka.
Temeljna načela predstavljajo minimalne procesno-varstvene standarde za stranko in
nujna obvezna pravila postopanja za organ. So hkrati pravila za razlago posameznih
procesnih institutov splošnih in posebnih upravnih postopkov. Z njimi je stranki
zagotovljena možnost, da terja demokratični postopek in spoštovanje vseh pravil
upravnega postopka. Temeljna načela usmerjajo ves postopek v smiselno procesno
celoto ter nakazujejo način vodenja postopka in odločanja v upravnih zadevah.
(Štriker, M., 2004, str. 7)
2.2.1.2 Veljavnost zakona
Podariti je treba, da morajo postopati po zakonu o splošnem upravnem postopku vsi
upravni organi (ministrstva in organi v njihovi sestavi, upravne enote, izpostave
ministrstev), drugi državni organi (sodišča, tožilstva, pravobranilstvo), nosilci javnih
pooblastil, javna podjetja, javni zavodi, agencije, zbornice, podjetja in gospodarske
družbe, kadar imajo javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah, ter organi
samoupravnih lokalnih skupnosti, kadar odločajo v upravnih zadevah iz svoje izvirne
pristojnosti ali iz prenesene državne pristojnosti. Zmotno je razmišljanje, da veljajo
pravila le za upravne enote.
Pravila upravnega postopka se smiselno uporabljajo tudi v vseh javno pravnih
zadevah, četudi ne gre za upravno zadevo, kadar organizacije oziroma javnopravni
subjekti državljanom odrejajo določeno ravnanje ali urejajo njihove pravice in koristi
(javna podjetja, zavodi, združenja, zbornice, policija, ustanove, agencije, univerze,
posebne varnostne službe), če s svojimi predpisi nimajo urejenega posebnega
postopka. Gre za zagotavljanje procesnega varstva in procesnega reda. (Štriker, M.,
2004, str. 7)
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2.2.1.3 Načelo zakonitosti
Je najpomembnejše načelo pravnega postopka in pomeni, da mora vsaka odločitev in
vsak upravni akt (odločba ali sklep) temeljiti na zakonu in podzakonskem predpisu
ter na splošnih aktih, ki jih izdajajo nosilci javnih pooblastil.
Organ oziroma uradna oseba v upravnem postopku ne more samovoljno odločati o
neki pravici ali obveznosti po prosti presoji ali prosti volji, ampak mora odločati po
predpisih pristojnih organov.
Zakonitost delimo na formalno in materialno. Na podlagi formalne zakonitosti je
organ dolžan voditi upravni postopek po posebnem ali splošnem upravnem postopku.
Torej gre za zakonitost, ki jo je treba spoštovati v vseh fazah upravnega postopka
oziroma mora uradna oseba paziti na zakonitost svojega ravnanja od uvedbe
konkretnega upravnega postopka pa vse do njegovega zaključka.
Materialna zakonitost pa zahteva od organa, da priznava pravice in nalaga
obveznosti samo v okviru in mejah pravic in obveznosti, ki jih določa materialni
predpis. Pri odločanju o materialnih predpisih mora upoštevati tudi hierarhijo
upravnih aktov (ustava, ratificirane mednarodne pogodbe, zakoni, uredbe, odredbe,
pravilniki, navodila). (Štriker, M., 2004, str. 10)
2.2.1.4 Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi
Javna korist je širša družbena korist in je pomembnejša od koristi posameznika. Če
mora organ naložiti stranki neko obveznost in je mogoče pri tem uporabiti različne
predpise, mora uporabiti predpis, ki je za stranko v danem trenutku najugodnejši. Po
tem načelu mora uradna oseba sprejemati samo tiste ukrepe, ki so za zaščito javnih
interesov oziroma koristi nujno potrebni.
Javna korist je lahko pojasnjena v posameznih materialnih predpisih, sicer mora
organ iz samega smisla zakona ugotoviti, kaj je javna korist. Tudi Zakon o splošnem
upravnem postopku opozarja uradno osebo na to, da mora v posameznih primerih
paziti na javno korist.
Organ mora v ta namen:
• skrbeti, da poravnava ni sklenjena v škodo javne koristi;
• začeti upravni postopek po uradni dolžnosti, če tako kaže dejansko stanje
zadeve, da je treba zaradi javne koristi uvesti postopek po uradni dolžnosti;
• zaradi varstva javne koristi nadaljevati postopek, čeprav je stranka umaknila
svoj zahtevek;
• ustno odločiti, če gre za izredno nujne ukrepe v javnem interesu;
• takoj odločiti po skrajšanem ugotovitvenem postopku, če gre za nujne ukrepe
v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlašati.
Zaradi varstva javne koristi lahko v postopku sodelujejo kot stranke tudi državni
pravobranilec, državni tožilec in drugi državni organi. Stranka je praviloma sama
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dolžna varovati svoje pravice. Če tega ni sposobna, si lahko pomaga z odvetnikom.
Uradna oseba je dolžna ves čas postopka stranki dajati nujna pojasnila, da ne bi
utrpela škode zaradi nevednosti in nepoznavanja predpisov. (Štriker, M., 2004, str.
11)
2.2.1.5 Načelo materialne resnice
Uradna oseba mora pred odločitvijo ugotoviti resnično dejansko stanje ter vsa dejstva
in vse okoliščine, ki so pomembne za zakonito in pravilno odločitev, in za tako
ugotovljeno dejansko stanje uporabiti materialne predpise. Materialna resnica, ki jo
je organ dolžan ugotoviti po uradni dolžnosti, stvarna, dejanska in objektivna ter
nedvomna resnica in ne formalna resnica.
V ta namen mora organ ugotoviti vse potrebne okoliščine in dejstva in odrediti
izvedbo vsakega dokaza posebej, če ugotovi, da je to potrebno za dognanje
materialne resnice. Ugotavljati je treba vsa dejstva, tako tista, ki so stranki v korist,
kakor tudi tista, ki so ji v breme. Ne glede na voljo stranke, katere interes je
predvsem varovanje svoje koristi, je organ dolžan ugotavljati materialno resnico v
konkretnem upravnem postopku. Zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
pomeni kršitev temeljnega načela.
Stanje zadeve mora organ ugotoviti z najvišjo stopnjo prepričanja, to je z gotovostjo.
Izjemoma zakon dovoljuje tudi ugotovitev stanja zadeve samo na podlagi verjetnosti,
kadar zakon tako določa. Razlika med gotovostjo in verjetnostjo je v kvantiteti, to je
v stopnji prepričanja oziroma gotovosti. (Štriker, M., 2004, str. 12)
2.2.1.6 Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic
Stanke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so
jim priznane z zakonom o splošnem upravnem postopku ali kakšnim drugim
zakonom, ki ureja upravni postopek.
To terja od stranke, da resnično prikazuje dejstva, na katera opira svoj zahtevek, da
govori resnico o vseh okoliščinah ter da pravico uporablja po predpisih na pošten
način oziroma je ne zlorablja.
Kršitev tega načela pomeni možnost obnove postopka. Podan pa je tudi ničnostni
razlog, ki velja za najhujšo kršitev, saj je mogoče odločbo izreči za nično, kadarkoli
se ugotovi, da je bila odločba izdana na podlagi takega nedovoljenega dejanja.
Stranko je treba pred zaslišanjem oziroma pred podajo izjave na to opozoriti.
(Štriker, M., 2004, str. 13)
2.2.1.7 Pravica do pritožbe
Ustava določa (25. člen Ustave RS), da je proti odločitvam in dejanjem upravnih
organov in nosilcev javnih pooblastil zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih
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interesov državljanov in organizacij. Po tem načelu ima stranka pravico do pritožbe
zoper vsako odločbo organa prve stopnje oziroma odločbe organa druge stopnje, če
jo je ta izdal na prvi stopnji. Načelo pravice do pritožbe nam pove, da je upravni
postopek dvostopenjski. Samo z zakonom se lahko izključi pravica do pritožbe.
Po zakonu o splošnem upravnem postopku pritožba ni dovoljena, kadar je na prvi
stopnji odločal predstavniški organ ali vlada.
Če je na prvi stopnji odločalo ministrstvo, je pritožba dovoljena le, če zakon tako
določa. V tem primeru mora biti v zakonu tudi določeno, kdo pritožbo rešuje.
Stranka ima pravico do pritožbe tudi tedaj, ko organ prve stopnje ni izdal odločbe v
predpisanem roku. (Štriker, M., 2004, str. 14)
2.2.1.8 Pristojnost
Pristojnost je pravica in dolžnost organa, da odloča na določenem upravnem
področju in določenem območju. Tako ločimo stvarno pristojnost in krajevno
pristojnost. Organ lahko odloča sam, če je za upravno zadevo krajevno in stvarno
pristojen.
Stvarno pristojnost določajo organizacijski predpisi, s katerimi je določena
pristojnost in organizacija organov, ter materialni predpisi, s katerimi so urejena
posamezna upravna področja ter urejajo pravice in obveznosti upravnih organov na
posameznih upravnih področjih. Za odločanje v upravnih zadevah iz izvirne državne
pristojnosti so na prvi stopnji stvarno pristojne upravne enote, če zakon ne določa
drugače. Na drugi stopnji so stvarno pristojna resorna ministrstva.
Upravne enote odločajo na območjih, za katere so ustanovljene. Stvarno pristojna
ministrstva odločajo v upravnih zadevah na območju celotne države. Kadar pa
imamo več istovrstnih stvarno pristojnih organov na istem ozemlju, je treba določiti,
kateri od njih je za upravno zadevo krajevno pristojen (krajevna pristojnost na prvi
stopnji se določa npr. po kraju kjer je nepremičnina, po sedežu kjer se opravlja
dejavnost, po kraju strankinega stalnega bivališča,…). (Štriker, M., 2004, str. 16)
2.2.1.9 Stranka in njeno zastopanje
V upravnem postopku lahko sodeluje več različnih oseb. Nikakor pa ni mogoče
voditi upravnega postopka brez stranke. Stranka je lahko vsaka fizična ali pravna
oseba, ki je nosilka pravic in obveznosti ali pravnih koristi. Stranka je lahko tudi
skupina oseb (vas, naselje, ulica, stanovanjski blok), ki ima lastnosti fizične ali
pravne osebe, če je lahko nosilka pravic in obveznosti.
Da neka oseba lahko nastopi v upravnem postopku kot stranka, mora:
• imeti pravno sposobnost, to je sposobnost biti stranka, kar pomeni imeti
pravno sposobnost, ki jo fizična oseba pridobi z rojstvom, pravna oseba pa z
vpisom v sodni register;
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imeti procesno sposobnost, to je opravilo ali poslovno sposobnost. Pri
fizičnih osebah gre za to, da z dejanji lastne volje nase prevzemajo pravice in
obveznosti, ter se zavedajo svojih dejanj in ravnanj. To pridobi fizična oseba
s polnoletnostjo ali s sklenitvijo zakonske zveze, če jo sklene pred
polnoletnostjo;
• imeti stvarno legitimacijo, to je upravičenje ali pravno korist, ki je določena v
materialnem procesu.
(Štriker, M., 2004, str. 28)

2.2.1.10 Vloga, vabilo, zapisnik, uradni zaznamek
Kot vloge označujemo različne zahteve, pritožbe, predloge, prijave, izjave, opozorila,
napovedi, prošnje, pritožbe, ugovore in druga sporočila pravnih ali fizičnih oseb, s
katerimi se obračajo na organe za vodenje upravnih postopkov. Z vlogami ne
razumemo tistih dejanj in pisanj, ki jih uradna oseba piše in pošilja strankam v
postopku. Vložnik vloge lahko zahteva od organa, da mu potrdi prejem vloge. Za
takšno potrdilo ni treba plačati takse.
Organ ima pravico vabiti stranke, priče, izvedence in druge udeležence v postopku,
povabljeni pa imajo dolžnost odzvati se vabilu. Organ mora ves čas postopka paziti,
da vabi tistega, katerega navzočnost je v konkretnem primeru potrebna.
Zakon določa, da zapisnika praviloma v določenih primerih ni treba pisati. To
pomeni, da je treba v konkretnem primeru skrbno pretehtati, ali gre za naslednje
primere:
• uradno opažanje uradnika v postopku;
• uradna ugotovitev uradnika v postopku;
• ustna navodila ali sporočila;
• ugotovitve in okoliščine, ki zadevajo samo notranje delo organa.
V naštetih primerih je namreč mogoče sestaviti le uradni zaznamek kot dokument v
zadevi, z navedbo kraja in datuma ter podpisom uradne osebe, kar pa ni treba pisati,
če sistem sam beleži te podatke, kot tudi ne, če ga je uradna oseba sestavila v
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vračanje in obveščanje. Uradnih
zaznamkov ni dovoljeno pisati na dokumente, ki imajo značaj javne listine, in jih
tako spremeniti.
Med zapisnikom in uradnim zaznamkom je razlika v tem, da je uradni zaznamek
neformalna oblika zapisa manj pomembnih dejstev in okoliščin, zapisnik pa je
sestavljen po predpisanih pravilih, ki določajo način navajanja dejstev, ugotovljenih
v postopku. (Štriker, M., 2004, str. 36-46)
2.2.1.11 Roki in naroki
Postavljeni roki v upravnem postopku imajo poseben pomen, saj zagotavljajo
optimalno reševanje upravnih zadev v določenem času čimprejšnje končanje
postopka. Zato so v različnih predpisih postavljeni roki za opravljanje posameznih
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dejanj v postopku ali pa takšen rok postavi uradna oseba, ki vodi postopek. Rok je
časovno obdobje, ki lahko preteče ali mora preteči, da bi organ ali stranka lahko
opravila ali morala opraviti kakšno procesno dejanje (izda odločbo, vloži pritožbo).
V upravnem postopku ločimo materialne in procesne roke.
Materialni roki so določeni v materialnih predpisih. Pomenijo čas, v katerem lahko
stranka uveljavlja neko pravico iz materialnega predpisa oziroma za naložitev
posamezne obveznosti (kot zastaralni rok).
Procesni roki veljajo za posamezna dejanja v postopku. Z njimi je določeno časovno
obdobje, v katerem je treba opraviti posamezna dejanja postopka, ali časovno
obdobje, ki mora preteči, da bi se lahko opravila posamezna dejanja v postopku.
Zakon opredeljuje določilo o naroku kot posebni obliki določanja časovne točke za
odrejeno procesno dejanje. Narok razpiše organ za ustno ali videokonferenčno
obravnavo ali druga procesna dejanja (narok za ustno obravnavo, narok za ogled
ind.). Razpis naroka mora imeti takšne sestavine kot vabilo. (Štriker, M., 2004, str.
55-58)
2.2.1.12 Odločba, sklep, pritožba
Po končanem skrajšanem ugotovitvenem ali posebnem ugotovitvenem postopku
mora uradna oseba odločiti o pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične
osebe. Na vrsto odločitve vpliva presoja vseh zbranih dokazov o dejstvih in
okoliščinah, ki jih je uradna oseba v postopku zbrala in med njimi opravila
primerjavo. Odločitev organa je izražena v odločbi kot konkretnem upravnem aktu.
Odločba je najpomembnejši akt upravnega postopka, zato mora biti kakovostna.
Osnovne značilnosti odločbe, ki kažejo, kaj mora vsebovati in izraziti upravna
odločba so sledeče:
• odločba je akt državnega upravnega organa, organa lokalne skupnosti ali
nosilca javnega pooblastila, ki pomeni konkretizacijo splošnega predpisa;
• je konkretni akt, ker se nanaša na konkretno upravno zadevo;
• je pravno dejanje, saj se z njo ustanovijo ali ukinejo določene pravice ali
obveznosti;
• je posamičen akt, saj ureja razmerja do neke fizične ali pravne osebe;
• je enostranski akt, saj organ odloči povsem samostojno na podlagi lastnih
ugotovitev, pri čemer stranka le sodeluje in predlaga posamezne dokaze;
• je avtoritativen akt, saj ga izda nosilec oblasti, država pa celo zagotavlja
prisilno izvršitev.
S sklepom uradna oseba ureja formalnopravna razmerja v času postopka. Z njimi ni
mogoče odločiti o glavni zadevi. Uradna oseba ga izda, kadar odloča o:
• vprašanjih v zvezi s postopkom in
• vprašanjih, ki se kot stranka pojavijo v postopku.
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Pri izdaji sklepov ločimo sklepe, zoper katere ni mogoča pritožba, sklepe, zoper
katere je dovoljena pritožba hkrati s pritožbo na odločbo in sklepe, zoper katere je
dovoljena pritožba.
Nekaj najpogostejših sklepov: sklep o izločitvi, sklep o privedbi, kazni ali plačilu
stroškov, sklep o podaljšanju roka, sklep o oprostitvi plačila stroškov, sklep o
poravnavi in ustavitvi postopka, sklep o sankcijah ind..
Pritožba je pravno sredstvo, s katerim se zagotavlja pravica ali pravna možnost
stranke, da izpodbija konkretni upravni akt državnega organa, če meni, da je
nezakonit ali neprimeren. Načeloma je zoper vsako odločbo dovoljena pritožba,
razen če jo izključuje zakon.
Pravico pritožbe ima:
• stranka v postopku;
• vsaka druga oseba, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi;
• stranski udeleženec, ki ni bil pritegnjen v postopek in mu ni bila vročena
odločba; če izhaja iz okoliščin, da ni mogel vedeti za izdajo odločbe in tega iz
okoliščin ni mogel sklepati;
• državni tožilec in državni pravobranilec, če je bil z odločbo prekršen zakon v
korist stranke in v škodo javne koristi, v enakem pritožbenem roku, kot velja
za stranko.
Po zakonu ni dovoljena pritožba:
• zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdal državni zbor;
• zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala vlada;
• zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdal predstavniški organ lokalne
skupnosti.
(Štriker, M., 2004, str. 94, 104, 110)
2.2.1.13 Izvršba
Izvršba je prisilna uresničitev vsebine, določene v izreku odločbe. Do takšne prisilne
uresničitve ne pride v postopkih, v katerih so bile izdane negativne odločbe. Zakon
tudi ne predvideva prisilne uresničitve, če je stranka z odločbo pridobila kakšno
pravico, saj je stranki prepuščeno, ali bo izkoristila pridobljeno pravico ali ne.
Do prisilne uresničitve pride, če so bile stranki z odločbo naložene kakšne
obveznosti. Kadar stranka teh obveznosti ne izpolni, je mogoče doseči izpolnitev z
izvršbo. Izvršba se opravi, da se izterja denarna terjatev ali izpolni nedenarna
obveznost.
Izvršbo je mogoče opraviti na podlagi izvršilnega naslova. Ta je vedno potreben in je
pogoj za dovolitev in opravo izvršbe.
Izvršilni naslov je:
• izvršljiva odločba;
• izvršljiv sklep;
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zapisnik o poravnavi.

Izvršba se opravi:
• zoper tistega, ki je dolžan izpolniti obveznosti (zavezanec);
• po uradni dolžnosti kadar to zahteva javna korist ali;
• kot upravna izvršba opravljena s strani upravnih organov po določbah Zakona
o splošnem upravnem postopku ali posebnega zakona;
• kot sodno izvršbo pa opravlja pristojno sodišče po predpisih, ki veljajo za
sodno izvršbo.
(Štriker, M., 2004, str. 132)
2.2.2 Zakon o davčnem postopku (ZDavP)
Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP) je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na seji dne 20.3.1996. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št.
18/96, uporabljati pa se je začel 1. januarja 1997. V predhodnih in končnih določbah
ZDavP je bilo določeno, da se bodo nekatere določbe pričele uporabljati 1. januarja
1998 oziroma šele z dnem uveljavitve zakona, ki bo urejal davek na dodano vrednost
in zakona, ki bo urejal trošarine. Z dnem uveljavitve ZDavP pa je prenehal veljati
194. člen zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št.36/88 in 8/89 in Uradni list
RS, št. 48/90 in 7/93), ki je določal znesek davka, do katerega višine se je odmerni
postopek iz razlogov ekonomičnosti ustavil.
Sprejem ZDavP je narekovala potreba po poenotenju vseh postopkovnih določbah na
davčnem področju in sprejem novega zakona o davčni službi (Uradni list RS,
št.18/96 in 36/96), ki vzpostavlja enotno davčno službo za fizične in pravne osebe.
Naloge davčnega organa sta, kot je znano, do tedaj opravljali dve službi – Republiška
uprava za javne prihodke (za fizične osebe) in Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet in informiranje (za pravne osebe). (Remic, B., Beč, N., 1996, str. 7)
Ta zakon ureja:
• pobiranje davkov;
• pravice in obveznosti zavezancev za davek, državnih in drugih organov, ki so
v skladu z zakonom pristojni za pobiranje davkov, ter drugih oseb v postopku
pobiranja davkov;
• varovanje podatkov, pridobljenih v postopku pobiranja davkov, ter;
• medsebojno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavi podatkov med
državami članicami EU, in z izvajanjem mednarodnega sodelovanja na
področju pobiranja davkov.
Za vprašanja davčnega postopka, ki niso urejena s tem zakonom, zakonom o
obdavčenju ali mednarodno pogodbo, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (Ur.l. RS, št. 54/04,
57/04-ZDS-1, 109/04-odločba US, 139/04).
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ZDavP je sestavljen iz dveh delov. Prvi del vsebuje postopkovne določbe, ki veljajo
za vse vrste davkov in obveznih dajatev; drugi, posebni del zakona pa vsebuje
določbe o vodenju postopka odmere posameznih davkov in obveznih dajatev:
SPLOŠNE DOLOČBE; DAVČNA ŠTEVILKA; RAČUNI PRI BANKAH IN
HRANILNICAH; POSLOVNE KNJIGE IN EVIDENCE; DAJANJE PODATKOV
ZA ODMERO IN IZTERJAVO DAVKOV; DAVČNA TAJNOST; OCENA
DAVČNE OSNOVE; IZVRŠBA, POROŠTVO, ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG,
IN OBROČNO PLAČEVANJE DAVČNEGA DOLGA; ZAVAROVANJE
DAVČNEGA DOLGA; VRAČILO DAVKA; ZASTARANJE.
V splošnih določbah so urejena splošna pravila postopka, ki so drugače urejena kot v
ZUP in veljajo za davčne organe in davčne zavezance za vse vrste davčnih
obveznosti. Splošni del vključuje tudi poglavje o izvršbi, katerega določbe veljajo za
prisilno izterjavo davčnih in drugih obveznosti, ki jih izterjujejo davčni organi tako
od fizičnih kot tudi od pravnih oseb.
Drugi del zakona sestavljajo določbe o postopku odmere, obračunavanju in
plačevanju posameznih davkov ter o dolžnostih in pravicah davčnih zavezancev v teh
postopkih:
NAČIN PLAČEVANJA DAVKA; POSTOPEK ODMERE IN PLAČEVANJA
DOHODNINE IN DRUGIH DAVKOV KOT PODVRST DOHODNINE,
POSTOPEK ODMERE DRUGIH DAVKOV; DAVEK NA PROMET
NEPREMIČNIN; DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB; DAVEK NA
DODANO VREDNOST; TROŠARINE; OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE
PRISPEVKOV; KAZENSKE DOLOČBE; PREDHODNE IN KONČNE
DOLOČBE.
V posebnem delu je tako urejen postopek odmere in plačevanja dohodnine in drugih
davkov kot podvrste dohodnine (davek od osebnih prejemkov, davek od dohodka iz
kmetijstva, davek od dohodkov iz dejavnosti, davek od dobičkov iz kapitala, davek
od dohodkov iz premoženja, davek od dohodkov iz premoženjskih pravic ), postopek
odmere oziroma obračuna davka na dediščina in darila, davka od premoženja, davka
na dobitke od iger na srečo – tako imenovani davki občanov ter postopek odmere
oziroma obračuna davka na promet nepremičnin, davka od dobička pravnih oseb,
davka na dodano vrednost in trošarin.
Ta del zakona vsebuje tudi določbe o postopku obračunavanja in plačevanja
prispevkov po zakonih, kazenske ter predhodne in končne določbe. (Remic, B., Beč,
N., 1996, str. 7-12, 35)
2.2.2.1 Zavezanci za davek in pristojnosti
Zavezanci za davek po tem zakonu so:
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davčni zavezanec ali davčna zavezanka, katere dohodek, premoženje ali
pravni posli so neposredno predmet obdavčitve v skladu z zakonom o
obdavčenju;
plačnik davka ali plačnica davka za račun enega ali več davčnih zavezancev
(to pomeni, da plačnik davek prenese državnemu proračunu, proračunom
samoupravnih lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje);
pravni naslednik ali pravna naslednica davčnega zavezanca oziroma plačnika
davka ali skrbnik davčnega zavezanca oziroma plačnika davka oziroma
njegovega premoženja;
oseba, ki je v postopku davčne izvršbe v skladu s tem zakonom dolžna plačati
davek.

Državni organi, pristojni za pobiranje davkov, po tem zakonu so:
• Ministrstvo za finance;
• Carinska uprava Republike Slovenije;
• Davčna uprava Republike Slovenije;
• in drugi davčni organi, kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih
(to so nosilci javnih pooblastil, če so z zakonom pooblaščeni za pobiranje
davkov).
(ZDavP - UPB1, Ur. l. RS, št. 25/2005)
2.2.2.2 Pravice in dolžnosti davčnih zavezancev
Pravila davčnega postopka temeljijo na temeljnih načelih zakona o upravnem
postopku (ZUP) ter na posebnih davčnih načelih, ki dopolnjujejo ta pravila. Iz
ZDavP izhajajo predvsem naslednja načela, ki se nanašajo na pravice davčnih
zavezancev:
• pravica do informiranja in pomoči;
• pravica davčnega zavezanca, da plača toliko davka, kot je določeno z
zakonom;
• pravica do gotovosti (do podatkov o stanju svojih davčnih obveznosti);
• pravica do zasebnosti;
• pravica do zaupnosti in tajnosti.
V razmerjih med davčnimi zavezanci in davčnimi organi pa so posebej urejene tudi
dolžnosti davčnih zavezancev, ki so predvsem:
• dajanje podatkov;
• izpolnjevanje predpisanih obrazcev;
• uporaba identifikacijske številke za davčne namene;
• obveznost plačevanja davkov v rokih dospelosti.
(Remic, B, Beč, N., 1996, str. 8)
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2.2.2.3 Plačevanje davčnih obveznosti
Davčna obveznost je dolžnost zavezanca za davek, da plača na podlagi zakona
določen znesek davka, pod pogoji in na način, določen z zakonom o obdavčenju in
tem zakonom o davčnem postopku. Zavezanec za davek je zavezan za izpolnitev
davčne obveznosti od trenutka, ko je davčna obveznost nastala.
Poznamo tri načine plačevanja davčnih obveznosti:
1. na osnovi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ (na podlagi davčne
napovedi, ki jo odda davčni zavezanec);
2. na osnovi obračuna, ki ga izvrši davčni zavezanec sam – oziroma kot
samoobdavčitev;
3. na osnovi obračuna in vplačila davka, ki ga za davčnega zavezanca izvrši
delodajalec oziroma izplačevalec od vsakega posameznega dohodka – oziroma
davek po odbitku.
(Jeraj, D., Končan, D., 2003, str. 5)
2.2.2.4 Vračilo davka
Zavezancu za davek, ki je na račun davka plačal več, kot je bil dolžan plačati v
skladu z zakonom, se preveč plačani znesek, ki presega 2.500 tolarjev, vrne po
uradni dolžnosti v 30 dneh od dneva vročitve odločitve odločbe oziroma od dneva
predložitve obračuna davka, če z zakonom ni določeno drugače. Če preveč plačani
znesek ne presega 2.500 tolarjev, se vrne na zahtevo zavezanca za davek v roku 30
dni od vložitve zahteve, če z zakonom ni določeno drugače. Če zahteva ni podana, se
preveč plačani davek šteje v naslednja vplačila ali v plačila druge vrste davkov. O
tem mora davčni organ obvestiti zavezanca za davek najmanj enkrat letno, in sicer do
31. januarja za preteklo leto.
Ne glede na prvi odstavek se zavezancu za davek, ki mu je potekel rok za plačilo
drugih davkov pri davčnem organu, vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek
davkov, ki jim je potekel rok plačila pri davčnem organu, če ni z zakonom določeno
drugače. Če zavezanec za davek zahteva vračilo davka po preteku roka, zavezancu za
davek pripadajo zamudne obresti. (ZDavP - UPB1, Ur. l. RS, št. 25/2005)
2.2.3 Zakon o davkih občanov (ZDO)
Največje spremembe je zakon o davkih občanov (v nadaljevanju ZDO) doživel z
dnem sprejetja zakona o davčnem postopku (ZDavP), 20.3.1996, ki je razveljavil kar
nekaj členov v ZDO. Vsebina razveljavljenih členov v ZDO pa se je prenesla v
ZDavP. Od tedaj je ZDO v skrčeni obliki in zajema:
VRSTE DAVKOV; POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE DAVKOV;
KAZENSKE DOLOČBE (je razveljavil ZDavP); PREHODNE DOLOČBE.
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Med vrste davkov spadajo davek na dediščine in darila, davek od premoženja in
davek na dobitke od iger na srečo. Davki po tem zakonu in drugi prispevki in davki,
ki jih odmerjajo ali pobirajo davčni organi, se knjižijo pri davčnih organih.
2.2.3.1 Kdo je zavezanec za plačilo davka?
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
Davčni zavezanec
- je fizična oseba, ki v RS podeduje ali
dobi v dar premoženje in;
- tudi občan, ki prejme premoženje na
podlagi pogodbe o dosmrtnem
preživljanju.

Davčna osnova
- je prometna vrednost podedovanega ali
v dar prejetega premoženja ob nastanku
davčne obveznosti po odbitku dolgov,
stroškov in bremen, ki odpadejo na
premoženje, od katerega se plačuje ta
davek.

DAVEK OD PREMOŽENJA
Davčni zavezanec
- je fizična oseba, ki poseduje:
1. stavbe , dele stavb, stanovanja in
garaže;
2. prostore za počitek oziroma
rekreacijo in;
3. plovne objekte dolžine najmanj 8
metrov.

Davčna osnova
- Po 1. in 2. točki je vrednost stavbe
oziroma prostora za počitek oziroma
rekreacijo, ugotovljena po merilih
republiškega upravnega organa,
pristojnega za stanovanjske zadeve in
na način, ki ga določi občinska
skupščina.
- Po 3.točki se davek plačuje v
pavšalnem letnem znesku in znaša za
plovne objekte dolžine 8-9 metrov 2.300
tolarjev, za vsak naslednji meter dolžine
pa se znesek poveča za 900 tolarjev.
DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
Davčni zavezanec
Davčna osnova
- je fizična oseba, ki v RS pri igrah na
- je vsak posamezen dobitek od iger na
srečo zadene dobitek.
srečo.
Tabela 2: Davki po ZDO

2.2.3.2 Kdo ni zavezanec za plačilo davka?
1. Davek na dediščine in darila ne plača:
• dedič ali obdarjenec prvega dednega reda (sem spadajo tudi zeti, snahe,
pastorki in dedič, ki je z zapustnikom živel v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti);
• dedič katerega koli dednega reda, ki podeduje stanovanje, če nima drugega
stanovanja in je ob smrti zapustnika živel z njim v skupnem gospodinjstvu;
• dedič ali obdarjenec, ki se po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih šteje
za kmeta, če podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče;
• zavezanec od podedovanega in v dar prejetega premoženja, ki ga brez
povračila odstopi RS, samoupravni lokalni skupnosti in humanitarnim
društvom oziroma njihovim zvezam.
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2. Davek od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, se ne plačuje:
• od kmetijskih gospodarskih poslopij;
• od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za
opravljanje dejavnosti;
• od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so pokojninsko in
invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
• od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik;
• od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.
3. Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje od posameznih dobitkov do
vrednosti 3.600 tolarjev.
(Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2005)
2.2.4 Zakon o dohodnini (ZDoh-1)
Naši dohodki (plače, pokojnine, honorarji in drugo) so idealen vir za pobiranje
davkov. Pripravljeni so v obliki, nadvse priročni za državo – v denarju. Ta vir je tako
izdaten, da se smejo dohodki državljanov izplačevati le po poteh, ki jih nadzoruje
država in so zapisani v Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-1), ki ga
sestavljajo:
SPLOŠNE DOLOČBE; ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE
OBVEZNOSTI; PREDMET OBDAVČITVE; LETNA DAVČNA OSNOVA IN
DAVČNE OLAJŠAVE; STOPNJE DOHODNINE; OBVEZNOST PLAČEVANJA
DOHODNINE; AKONTACIJE DOHODNINE – OSNOVE IN STOPNJE;
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV REZIDENTA IZ VIROV
IZVEN SLOVENIJE; PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
(Jeraj, D., Končan, D., 2003, str. 9)
2.2.4.1 Kaj je dohodnina?
Dohodnina je davek od dohodkov državljanov, ki jo država pobere takoj, ko kaj
zaslužite. Ko prejmete plačo ali regres, pokojnino ali honorar, je delež teh zneskov
praviloma že zavil v njeno blagajno. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni
ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec doplača
razliko dohodnine, če pa je znesek med letom plačane akontacije dohodnine manjši
od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, se zavezancu razlika dohodnine
vrne.
2.2.4.2 Kdo je zavezanec za dohodnino?
Zavezanec za dohodnino je oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji ( zakon ga
imenuje rezident), ki je v preteklem letu na njenem ozemlju kaj zaslužila.
Z dohodnino pa so obdavčljivi tudi določeni dohodki, ki jih je zavezanec dosegel v
tujini (npr. avtorski honorarji, doseženi v tujini) ali prejel iz tujine (npr. dividende,
prejete iz naložb v gospodarske družbe v tujini). (ZDoh-1 - UPB1, Biserka O., 2005)
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Podvrsta dohodnine: DAVEK OD OSEBNIH PREJEMKOV
Davčni zavezanec
Davčna osnova
- od osebnih prejemkov je plača,
- je fizična oseba s stalnim prebivališčem v
nadomestilo plače in drugi
Sloveniji, ki prejema: a) plačo iz delovnega
prejemki iz delovnega razmerja,
razmerja; b) pokojnino; c) prejemke na
zmanjšani za plačane obvezne
podlagi pogodbe o delu, pogodbe od
prispevke za socialno varnost;
opravljanja storitev in poslov na drugi
- za davek od osebnih prejemkov je
podlagi in; d) druge prejemke, vključno z
pokojnina, povečana s
nagradami in podobnimi prejemk;.
koeficientom povprečne stopnje
- je rezident RS, ki prejema plačo ali
davka od osebnih prejemkov, ki se
pokojnino iz tujine;
plačujejo od plače iz delovnega
- je rezident, ki opravlja storitve in posle na
razmerja;
območju RS za tujo pravno ali fizično
- za obračun davka od osebnih
osebo;
prejemkov vključujejo posamezni
- je nerezident, katerega prejemki so
prejemki (po pogodbi o delu,
doseženi z opravljanjem dela, storitev ali
izplačan honorar in povračilo
poslov na območju Slovenije ali če so
stroškov) izplačani v denarju,
izplačani na območju Slovenije.
bonih ali v naravi, zmanjšani za
normirane stroške 10%;
- vsak bruto prejemek, izplačan v
denarju, bonih ali v naravi.
Podvrsta dohodnine: DAVEK OD DOHODKOV IZ KMETIJSTVA
Davčni zavezanec
Davčna osnova
- je katastrski dohodek kmetijskih in
- je fizična oseba, ki je kot lastnik, imetnik
gozdnih zemljišč.
pravice uporabe ali uživalec zemljišča
vpisan v katastrskem operatu po stanju na
dan 31. decembra pred letom, za katerega
se davek odmerja.
Podvrsta dohodnine: DAVEK OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI
Davčni zavezanec
Davčna osnova
- je dobiček, ki se ugotovi kot razlika
Zakon o dohodnini deli zavezance za davek od
med prihodki in odhodki, ki ga
dohodkov iz dejavnosti na tri skupine in sicer na
zasebnik ustvari z opravljanjem
zavezance, katerih dobiček se ugotavlja na
dejavnosti.
osnovi:
- davčne napovedi;
- davčnega obračuna in;
- normiranih odhodkov.
Podvrsta dohodnine: DAVEK OD DOBIČKOV IZ KAPITALA
Davčni zavezanec
Davčna osnova
- je osnova pri prodaji nepremičnin;
- je fizična oseba s stalnim bivališčem na
- je osnova pri prodaji vrednostnih
območju RS, ki je dosegla dobiček s
papirjev in drugih deležev v
prodajo nepremičnin ali s prodajo
kapitalu.
vrednostnih papirjev ter drugih deležev v
kapitalu, če je bila prodaja izvršena pred
potekom treh let od dneva pridobitve. Kot
prodaja se šteje tudi zamenjava kapitala in
izplačilo deleža v kapitalu fizični osebi;
- je tudi oseba, ki ni rezident RS, če je na
območju RS dosegla kapitalski dobiček.
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Podvrsta dohodnine: DAVEK OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJA
Davčni zavezanec
Davčna osnova
- najemnin je prejeta najemnina,
je oseba, ki prejema:
zmanjšana za stroške
- dohodke iz udeležbe pri dobičku oziroma
investicijskega tekočega
dividende;
vzdrževanja premoženja in drugi
- obresti od danih posojil in;
stroški dokazljivi z računom;
- najemnino od premoženja, danega v
- pri obrestih so prejete obresti,
najem.
zmanjšane za revalorizacijo;
- dividend (udeležba pri dobičku) je
vsak posamezen bruto prejemek,
od katerega se v skladu z 32.
členom ZDDPO obračuna
posebna akontacija .
Podvrsta dohodnine: DAVEK OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJSKIH PRAVIC
Davčni zavezanec
Davčna osnova
- je fizična oseba, ki prejema dohodke iz
- je dohodek iz avtorskih pravic,
avtorskih pravic, izumov, znakov
izumov, znakov razlikovanja in
razlikovanja in tehničnih izboljšav.
tehničnih izboljšav, zmanjšan za
normirane stroške v višini do 40%
od doseženega dohodka, če
zavezanec ne uveljavlja dejanskih
stroškov.
Tabela 3: Podvrste dohodnine, davčni zavezanci in davčna osnova

2.2.4.3 Opredelitev drugih dohodkov
Drugi dohodki vključujejo:
• nagrade;
• darila;
• dobitke v nagradnih igrah;
• priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture;
• kadrovske in druge štipendije;
• nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice in drugi
dohodki, doseženi s prenosom oziroma odstopom pravice na premoženju, ki
je prenosljiva in katere vrednost je mogoče izraziti v denarju;
• izplačila odkupne vrednosti v skladu z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in zakonu o prvem pokojninskem skladu RS in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
• dohodek, ki se ne šteje za dohodek iz zaposlitve, za dohodek iz dejavnosti, za
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodek
iz premoženja ter za dobiček iz kapitala in ni dohodek, ki se ne šteje za
dohodek po tem zakonu oziroma ni dohodek, oproščen plačila dohodnine po
tem zakonu.
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Davčna osnova za druge dohodke je doseženi dohodek, če ni s tem zakonom za
posamezno vrsto dohodka drugače določeno. V davčno osnovo od drugih dohodkov
se ne všteva:
• kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana mesečno štipendistu za
študij v Sloveniji do višine minimalne plače in za študij v tujini do višine
minimalne plače, povečane za 60%;
• posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 5.000 tolarjev oziroma
če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne
presega 10.000 tolarjev;
• posameznega prejemka, prejetega iz prvih dveh primerov, če ne presega
30.000 tolarjev, brez upoštevanja prejemkov, namenjenih pokritju stroškov
(prevoza, nočitve, dnevnice, dokumentiranih z računom, kadar je izplačilo
izplačano fizični osebi), od katerih se ne plačuje dohodnina oziroma če
skupni prejemek na letni ravni ne presega 200.00 tolarjev;
• dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno
znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 5.000 tolarjev.
(ZDoh-1 - UPB1, Biserka O., 2005)
2.2.4.4 Davčne olajšave
•
•

•

•

•

Splošna olajšava: pomeni, da se vsakemu rezidentu prizna zmanjšanje letne
davčne osnove v višini 591.900 tolarjev letno, pod pogojem, da drug rezident
za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
Osebne olajšave: se priznajo rezidentu, invalidu s 100% telesno okvaro,
rezidentu, ki je dopolnil 65. let starosti, rezidentu, prejemniku pokojnine iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, rezidentu, ki prejema
nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po
predpisih in rezidentu, prejemniku priznavalnine po zakonu o republiških
priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture.
Posebne osebne olajšave: lahko uveljavlja rezident, ki se izobražuje in ima
status dijaka ali študenta, rezident, ki samostojno opravlja specializiran poklic
na področju kulturne dejavnosti, rezident, ki samostojno opravlja novinarski
poklic in delodajalec, ki zaposli dijaka ali študenta na podlagi napotnice
pooblaščene organizacije.
Posebna olajšava: Rezidenti, ki vzdržujejo družinske člane, imajo posebno
olajšavo. Zmanjšanje njihove letne davčne osnove pa je odvisno za koga
uveljavljajo olajšavo (ali za prvega ali vsakega nadaljnjega vzdrževanega
otroka, ali za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo).
Vzdrževani družinski člani: Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca
se štejejo: zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, otroci do 18. leta
starosti, v določenih primerih tudi otroci do 26. leta starosti, za delo nezmožni
otroci (v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb), starši oziroma posvojitelji zavezanca, člani gospodinjstva, če
sodelujejo pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, pod pogojem da člani nimajo lastnih sredstev za preživljanje
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oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega
družinskega člana.
Olajšave za rezidente držav članic EU: Olajšavo lahko uveljavlja tudi
fizična oseba, ki je rezident države članice EU in v Sloveniji dosega dohodke
iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti ali dohodke iz osnove
kmetijske in osnove gozdarske dejavnosti, ki so obdavčeni v Sloveniji.
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje: Letna davčna
osnova zavezanca, ki je rezident, se lahko zmanjša za znesek premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo je plačal
zavezanec zase izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v
državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben
register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Olajšave za različne namene: lahko rezident uveljavlja v primeru, ko vlaga
sredstva v vrednostne papirje, plačuje zneske samoprispevka ali zneske
premij, ki jih plačuje zavezanec za prostovoljno dodatno zdravstveno
zavarovanje. Sem uvrščamo tudi plačane prostovoljne denarne prispevke in
vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne, vzgojnoizobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene; plačane
zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev
stanovanjskega problema zavezanca; plačane zneske za vzdrževanje
stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali za odpravo arhitekturnih in
komunikacijskih ovir v objektih, v katerih zavezanec dejansko biva; plačane
zneske za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev avdio-video vsebin
ter za plačane zneske za obnovo spomeniških lastnosti; plačane šolnine in
zneske za nakup učbenikov in strokovne literature; plačane zneske za priklop
na internet in nakup ustrezne terminalne opreme; plačane članarine političnim
strankam in sindikatom.
(ZDoh-1 - UPB1, Biserka O., 2005)
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2.3 TEORIJA JAVNOSTI IN ODNOSOV Z JAVNOSTMI
2.3.1 Teorija javnosti
Kriteriji za prepoznavanje javnosti:
• ZAZNAVA VPLETENOSTI (ljudje opazijo, da jih organizacija vpleta v
svoje ravnanje);
• PREPOZNAVA PROBLEMA (vsako ravnanje organizacije ima za posledico
problem);
• ZAVEDANJE NEOVIRANOSTI (ljudi nič ne ovira pri ukrepanju za rešitev
problema).
(Florjančič, J., Ferjan, M., 2000, str. 127)

KOMERCIALNA:
• kupci
• dobavitelji
• konkurenca

SPLOŠNA:
• splošna javnost
• družba
• interesne skupine

FINANČNA:
• delničarji
• investitorji
• banke

JAVNOST
OBLAST:
• centralna vlada
• občina
• zbornice
• zakonodajna telesa

NOTRANJA:
• zaposleni
• sindikati

MEDIJI:
• radio
• TV
• časopisi

Slika 1: Nekateri primeri javnosti (Vir: Florjančič, J., Ferjan, M., 2000)
2.3.2 Teorija odnosov z javnostmi
Odnosi z javnostmi (Harlow, citirano v Wilcox et al. 1992:7) so specifična funkcija
upravljanja, ki pomaga vzpostaviti in ohranjati medsebojno komuniciranje,
razumevanje, zaupanje in sodelovanje med organizacijo ter njenimi javnostmi;
vključuje obvladovanje problemov ali spornih vprašanj, vodstvu pomaga spremljati
javno mnenje in se odzivati nanj, določa in poudarja odgovornost vodstva, da služi
javnemu interesu, pomaga mu ostati v koraku s spremembami in jih učinkovito
uporabljati, saj rabi kot sistem zgodnjega opozarjanja in predvidevanja trendov, in
kot svoje najpomembnejše orodje uporablja raziskave in tehnike komuniciranja.
(Theaker, A., 2004, str. 11)
Bistvo odnosov z javnostmi je (dvosmerna) komunikacija, to je oblikovanje razmerja
med identiteto in image-om:
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Identiteta – tisto, kar organizacija v resnici je. Vsi simboli katere
organizacija hote ali nehote, tako ali drugače oddaja v okolje.
Image – podoba, ki jo ima okolje o organizaciji. Okolje sestavljajo
posamezniki, od katerih si vsak o isti stvari ustvari svojo podobo.
Sloves ali reputacija – produkt števila ljudi, ki poznajo neko organizacijo in
njihove predstave o njej.
Ugled – je sloves, ki je ciljno usmerjen. Nanaša se zgolj na določeno javnost
oziroma ciljno skupino.
Javno mnenje – stališča ljudi o neki zadevi (videnje lastnosti oziroma stanja
nečesa glede na lastno znanje, pozitiven/negativen odnos ljudi do nečesa,
kriterij ljudi za presojanje nečesa.).
(Florjančič, J., Ferjan, M., 2000, str. 128)

2.3.3 Oblike komuniciranja z javnostmi
•
•
•

Dogodek je enkraten in ima naravo prireditve. Eden izmed glavnih ciljev je
pridobiti medijsko pozornost (srečanje, tiskovna konferenca, otvoritve…).
Kampanja je množica dogodkov, ki traja dlje časa in ima nek iztek. Cilj
kampanje je doseči ravnanje na želen način – vodenje, organizacijo (volitve,
glasovanje, nastopi kandidatov…)
Program je podoben kampanji, vendar nima strogo določene točke izteka.
Traja dokler je potrebno oziroma dokler je denar. Cilj je informiranje
javnosti.

Za vse oblike je torej značilno, da imajo nek cilj (uskladitev, sporazumevanje,
razumevanje, ohranitev in komunikacija), skrbno načrtovano vsebino in čas izvedbe.
(Florjančič, J., Ferjan, M., 2000, str. 96-98)
PUBLIKACIJE:
• notranja poročila
• revije
• video
• brošure
• knjige

OGLAŠEVANJE:
• globalni image

ODNOSI Z
JAVNOSTMI

DOGODKI:
• družabna srečanja
• predstavitve
• sindikalni izlet
• novoletna zabava

ODNOSI Z MEDIJI:
• novinarske konference
• novinarske mape
• telefonski odzivnik

ODNOSI Z NOTRANJO JAVNOSTJO:
• hišni časopis
• informacije za nameščence

Slika 2: Nekatere pojavne oblike odnosov z javnostmi (Vir: Florjančič, J.,
Ferjan, M., 2000)
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2.3.4 Štirje modeli odnosov z javnostmi Gruniga in Hunta
James Grunig in Todd Hunt (1984) sta predlagala uporaben pogled na zgodovino
odnosov z javnostmi, umeščenih v zgodovinski okvir (glej tabelo 4). Grunug in Hunt
sta uporabljala primere iz ameriške zgodovine, v naslednjo razpravo pa je vključenih
tudi nekaj britanskih zgledov.
Model
Značilnosti

AGENTURNI
(tiskovno
predstavništvo)

JAVNOINFORMACIJSKI

DVOSMERNI
ASIMETRIČNI

DVOSMERNI
SIMETRIČNI

Namen

Propaganda

Tip
komuniciranja

Enosmerno:
resnicoljubnost
ni pomembna

Razširjanje
informacij
Enosmerno:
resnica je
pomembna

Vzajemno
razumevanje
Dvosmerno:
uravnoteženi
učinki

vir→prejemnik

vir→prejemnik

Jih skoraj ni.

So redke.
(berljivosti
bralcev).

Znanstveno
prepričevanje
Dvosmerno:
neuravnoteženi
učinki
vir↔prejemnik
povratne
informacije
Formativne;
ovrednotene s
stališčem.

Model
komunikacije
Raziskave

Vodilni
P. T. Barnum
zgodovinski liki
Kje se uporablja Šport,
danes
gledališče,
promocija
izdelkov
Ocenjen
15
odstotek
organizacij, ki
ga uporabljajo
danes

Ivy Lee

Edward L.
Bernays
Državna uprava, Kompetitvno
nepridobitne
podjetništvo;
ustanove,
agencije
podjetništvo
50

20

skupina ↔
skupina
Formativne;
ovrednotene s
sporazumevnostjo.
Bernays, učitelji,
poklicni vodje
Regulirano
podjetništvo;
agencije
15

Tabela 4: Značilnosti modelov odnosov z javnostmi (Vir: Theaker, A., 2004)
•

Model agenture (tiskovnega predstavništva)

Večina ljudi si verjetno pod izrazom odnosi z javnostmi predstavlja tovrstno
dejavnost. Tiskovni predstavnik oziroma propagandist si prizadeva za pojavljanje
svoje stranke v medijih, resnica pa ni absolutno zahtevana. Tovrstni odnosi z
javnostmi so najpogostejši v svetu zabave – Public Relations, PR slavnih medijskih
osebnosti – pri katerih se prek objav v medijih promovirajo posamezniki. Grunig in
Hunt opozarjata, da ”je edini namen izvajalcev organizaciji pridobiti ugodno
publiciteto v množičnih občilih”. Razumevanje za to vrsto odnosov z javnostmi ni
potrebno, saj svoj uspeh najpogosteje meri z dolžino časopisnih stolpcev ali
oddajnega časa.
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Primer iz preteklosti. Grunigov in Huntov zgled za tovrstne odnose z javnostmi je
ameriški lastnik cirkusa P. T. Barnum, ki je bil sredi 20. stoletja deležen izjemne
medijske odmevnosti za svojo ”največjo predstavo na svetu”. Prav on je skoval reklo
”slaba publiciteta ne obstaja” in za pridobivanje odmevne pozornosti uporabljal trike,
kot je bila ”poroka” cirkuških zvezd Palčka Toma Thumba in Jenny Lind. Teoretik
Daniel Boorstin je take dogodke poimenoval ”psevdo dogodki” - dejavnosti,
ustvarjene izključno za propagandne namene. Vendar pa je dodal: "V nasprotju s
splošno razširjenim prepričanjem Barnumovo veliko odkritje ni bilo to, kako lahko je
prevarati javnost, temveč to, kako si javnost želi biti prevarana. " (Boorstin, citirano
v Harrisson 1995: 15).
Primer iz sodobnosti. Barnumov očitni naslednik je danes propagandist Max
Clifford, ki je zaslovel po tem, da zna svoje stranke mojstrsko spraviti na naslovnice.
Sam sicer trdi, da veliko časa porabi za to, da se te ne pojavijo v časopisih. Oboje je
značilno za tiskovno predstavništvo, ki ga vselej ne skrbi dejanska verodostojnost
posredovanih informacij. Ena od Cliffordovih najbolj znamenitih potez je zagotovo
mastni naslon na prvi strani tabloida Sun ”Komik Freddie Starr je požrl mojega
hrčka”, za katerega nedvomno velja zgornji Boorstinov citat.
•

Javno informacijski model

S to vrsto komuniciranja se razširjajo informacije – tu pa je točnost pomembna,
pravzaprav nujna. Ta model si bralcev in poslušalcev ne prizadeva prepričati ali
spreminjati njihovih mnenj. Njegova vloga je podobna hišnim novinarjem (Grunig in
Hunt 1984), ki objektivne informacije posredujejo tistim, ki jih potrebujejo. Tovrsten
svetovalec za odnose z javnostmi naslovnikov morda ne pozna dobro, navadno pa se
zanaša zgolj na enosmerno komunikacijo, od vira do prejemnika.
Primer iz preteklosti. Funkcije za sporočanje javnih informacij so bile v Veliki
Britaniji vzpostavljene že v 19. stoletju. Med prvimi na tem področju je bil leta 1809
imenovan tiskovni predstavnik na britanskem finančnem ministrstvu. Državna pošta
in organi lokalne uprave so bili prav tako pionirji na področju rednega in
zanesljivega obveščanja javnosti, hkrati ko sta se njihova vloga in odgovornost širili
kot odgovor na družbene spremembe na koncu 19. in začetku 20. stoletja (L´Etang
1998).
Primer iz sodobnosti. Lokalna in državna uprava javnosti še naprej obveščata o
javnih informacijah. Značilne javno-informacijske dejavnosti so sporočila za medije
s podrobnostmi o sklepih različnih odborov, razporeditvi proračunskih sredstev ali
zamenjavah na vrhu. V zadnjih letih je privatizacija javnih služb pripeljala do
podobne potrebe po sporočanju cenovne politike odjemalcem. Mnoge velike
organizacije so izboljšale svojo ”transparentnost” - dostop informacij za javnost,
precej po zaslugi internetne tehnologije.
•

Dvosmerni asimetrični odnosi z javnostmi
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Ta model uvaja pojem povratnih informacij ali dvosmerne komunikacije. Vendar pa
je asimertičen oziroma neuravnotežen, ker si prizadeva spremeniti mnenje ali odnos
javnosti, ne pa tudi praks organizacije. Imenujemo ga tudi prepričevalno
komuniciranje in ga lahko ponazorimo denimo s kampanjami na področju
zdravstvenega varstva.
Prepričevalno komuniciranje temelji na poznavanju stališč in vedenja ciljnih
javnosti, tako da je pri tovrstnih odnosih z javnostmi pomembno načrtovanje in
raziskovanje.
Primer iz preteklosti. V Veliki Britaniji je šel razvoj odnosov z javnostmi podobno
pot. L´Etangova opisuje delo sira Stephena Tallentsa, ki je leta 1924 pomagal
soustvarjati Trženjski odbor imperija, ki naj bi prispeval k večji prodaji imperialnih
izdelkov. Tako je več kot milijon funtov namenil za kampanje s plakati, filmi in
razstavami. Njegovo delo The Projection of England (Projekcija Anglije) iz leta
1932 je imelo velik vpliv pri ”prepričevanju ustvarjalcev politike o prednostih
kulturne propagande in je začrtalo temelje Britanskega sveta” (L'Etang 1998).
Tallents je v naslednjih letih pomagal tudi pri ustanovitvi združenja za odnose z
javnostmi Institute of Public Relations leta 1948.
Primer iz sodobnosti. K primerom pozitivnega prepričevalnega komuniciranja lahko
prištejemo javne zdravstvene kampanje, na primer za odvajanje od kajenja ali varno
vožnjo. Te kampanje slonijo na teorijah družbene psihologije in obširnih mnenjskih
raziskavah. Dober argument zanje je naslednji: ob tem, ko ima organizacija – v tem
primeru država – jasne koristi zaradi zmanjšanih stroškov za zdravstveno varstvo in
manjšega števila smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, oseba, ki spremeni svoje
navade (prepričaje), prav tako uživa očitne prednosti – bolj zdravo in daljše življenje.
•

Dvosmerni simetrični odnosi z javnostmi

Ta model se včasih označuje kot ”idealni” model v odnosih z javnostmi. Pri
komuniciranju namreč dosega stopnjo enakopravnosti, ki je v resničnem življenju ne
najdemo pogosto, saj sta obe strani pripravljeni spremeniti svoje vedenje in se
prilagoditi sogovornikovim potrebam. Medtem, ko je za druge modele značilna
monološka komunikacija, pa simetrični model vključuje pojme dialoga. Vodstvo
podjetja lahko na podlagi tega svoje poglede izmenjuje z drugimi skupinami, zaradi
česar utegnejo tako vodstvo kot javnosti spremeniti svoje poglede in ravnanja.
Komunikacija v tem pogledu je povsem vzajemna in razmerja moči so uravnotežena.
Izraza ”vir” in ”prejemnik” za tak komunikacijski proces nista ustrezna, saj je njegov
cilj medsebojno razumevanje (Windahl et. al. 1992).
V obeh dvosmernih modelih lahko svetovalec za odnose z javnostmi deluje kot
posrednik med interesi organizacije in interesi določene javnosti – kar Grunig
imenuje ”prestopanje meja”. Grunig in drugi teoretiki menijo, da je ta model najbolj
etičen, kar omogoča enakovredno izmenjavo. Drugi, tako kot L´Etangova,
poudarjajo, da izvajalec odnosov z javnostmi ni nikoli nezainteresiran – vedno je
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navzoč delodajalec ali stranka – in ker organizacije le redko delujejo v nasprotju s
svojimi interesi, je komunikacija še vedno asimetrična (L'Etang 1996).
Primer iz preteklosti. Grunig pravi, da je primerov dvostranske simetrije v praksi
malo in da je ta pristop pretežno teoretičen, kakor ga poučujejo na univerzah, ne pa
uporabljajo na delovnem mestu. Vendar pa se, morda prav zaradi tovrstnega trenda v
izobraževanju, praksa spreminja.
Primer iz sodobnosti. Strokovnjaki za odnose z javnostmi si čedalje bolj prizadevajo
za vključitev v proces odločanja. Vzpon strateških odnosov z javnostmi kaže na vse
večje zavedanje potrebe po razumevanju javnosti ter predvidevanju in reševanju
morebitnih problemov. Dandanes odnosi z javnostmi pogosto vključujejo
prepričevanje organizacije, naj zaradi pritiska javnosti spremeni svojo prakso.
Nedavni odziv veleblagovnic na javno nasprotovanje gensko spremenjeni hrani
ponazarja, kako lahko uvidevnost služb za odnose z javnostmi za perečo javno
problematiko ustvari priložnosti za organizacije, ki so pripravljene spremeniti svoje
početje. Raziskave za opredelitev javnega mnenja glede najrazličnejših političnih in
potrošniških spornih vprašanj bi lahko kazal na krepitev dvosmernega simetričnega
pristopa.
Poudarimo naj, da ti modeli ne odsevajo ”resničnega” sveta. Niso razvrščeni v
kronološko zaporedje in ne obstajajo izolirano. Grunig in Grunigova (1989) nas
učita, da se v organizacijah ponavadi uporablja več kakor en sam model in da ”lahko
organizacije uporabljajo različne modele kot strategije za pristop k različnim
javnostim ali k različnim piarovskim problemom”.
Kot je pokazalo to poglavje, obstaja veliko argumentov proti idejam, ki jih
uveljavljajo štirje modeli Gruniga in Hunta, vendar hkrati ugotavljamo, da so nam v
pomoč pri razumevanju različnih oblik odnosov z javnostmi v teoriji in praksi.
(Theaker, A., 2004, str. 16-23)

Sandra Pavlin: Raziskava image-a DURS v občini Laško

Stran 31 od 59

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Diplomsko delo univerzitetnega študija

3 RAZISKOVALNI DEL
3.1 NAMEN RAZISKAVE
Osnovni namen diplomskega dela je dobiti povratno informacijo davčnih zavezancev
povezano s problematiko image-a davčne uprave in njihovimi pravicami.
Želim izvedeti, ali je za slab/dober image krivo okolje, davčna administracija ali
zakonodaja. Na drugi strani pa ugotoviti, kako na image davčne uprave vplivajo
različni dejavniki kot so: odnos do davčnih zavezancev, obveščanje
davkoplačevalcev, spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti,
hitrost izvajanja storitev davčne uprave, čakalne dobe, enakost obravnavanja davčnih
zavezancev, informiranje javnosti o delu davčne uprave, itn..

3.2 HIPOTEZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Davčna uprava zagotavlja dosledno izvajanje davčne zakonodaje.
Davčna uprava podpira razvoj stabilnega in celovitega davčnega sistema, ki v
celoti upošteva pravice, obveznosti in odgovornost davkoplačevalcev.
Davčna uprava zagotavlja ustrezno izvajanje in uveljavljanje davčne
zakonodaje.
Davčna uprava ima potrebno avtonomijo za oblikovanje svoje operativne
politike in opravljanje svojih nalog.
Davčnim zavezancem je davčna zakonodaja nerazumljiva.
Davčni zavezanci se počutijo neenako obravnavani - velika razhajanja
nastajajo predvsem pri upoštevanju pravic, obveznosti in odgovornosti med
davkoplačevalci.
Dolge čakalne dobe pri odmerjanju davkov so med vodilnimi dejstvi, ki
dajejo DURS slab emage.
Davčni zavezanci so slabo obveščeni o davčni politiki.
Davčni zavezanci vidijo slabost DURS v majhni strokovnosti davčnih
uslužbencev in nizki učinkovitosti izvajanja storitev davčne uprave.
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3.3 OPIS METODE RAZISKAVE
Poznavanje ciljne skupine je velikega pomena za poslovanje podjetij oziroma
organizacij. Pri organizaciji, kot je DURS, so ciljna skupina ljudi zelo specifični, to
so davčni zavezanci. Zastavljene hipoteze sem preverjala s pomočjo anketnega
vprašalnika.
Ker je DURS organizacija s približno 2.600 zaposlenimi in ker sem sama spoznavala
poslanstvo DURS na Davčnem uradu Celje, Izpostava Laško, sem ciljno skupino –
davčne zavezance – omejila na občino Laško. Anketo sem izvajala v času od 1.4. do
30.7.2005. Ankete so bile razdeljene naključnim davčnim zavezancem, vseh skupaj
pa je bilo anketiranih 100 davčnih zavezancev.
3.3.1 Vsebina ankete
V anketo sem vključila vsa vprašanja pomembna za opredelitev ciljne skupine, kot
so: spol, starostna skupina in poklic. Zanimalo me je zaradi katerih davkov oziroma
prispevkov davčni zavezanci (v nadaljevanju zavezanci) največkrat komunicirajo z
davčnim uradom in na kakšen način. Sledijo vprašanja na osnovi katerih sem
ugotovila ”davčno izobraženost” zavezancev. Na primer ali spremljajo davčno
zakonodajo, ali so za to, da se le-ta spremeni oziroma poenostavi in pomembnost
merjenja kakovosti, to je učinkovitosti in uspešnosti, v davčni upravi. Zavezanci so
nadalje lahko ocenili različne storitve oziroma trditve o Davčni upravi RS z ocenami
od ena do pet, ki so najbolj definirale image DURS (Uradne ure DURS; Odnos
davčnih uslužbencev do davčnih zavezancev; Urejenost davčnih uslužbencev;
Primernost prostorskih in delovnih razmer davčne uprave; Kakovost in strokovnost
izvajanja storitev davčnih uslužbencev; Hitrost izvajanja storitev davčnih
uslužbencev; Zapletenost izpolnjevanja davčnih obveznosti; Čakalne dobe
odmerjanja davkov; Enakost obravnavanja davčnih zavezancev; Avtonomija davčne
uprave pri pobiranju davkov; Informiranje oziroma obveščanje javnosti o delu
davčne uprave; Učinkovitost davčnega nadzora; Uspešnost DURS pri spodbujanju
zavezancev k plačevanju davčnih obveznosti; Davčno zakonodajo v RS;
Razumljivost davčnih zakonov in podzakonskih aktov; Zaupanje javnosti v davčno
službo; Ugled DURS kot del državne uprave; Vaše izkušnje z davčno upravo). Na
koncu sto sledila še bolj konkretna vprašanja in sicer, kaj najbolj vpliva na dober
image DURS in ali le-ta dosega željen vpliv ter na kakšen način so zavezanci izbirali
odgovore v anketi.
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4 REZULTATI RAZISKAVE
4.1 PREDTAVITEV DURS
Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedež
Davčne uprave Republike Slovenije je v Ljubljani. Davčno upravo Republike
Slovenije sestavljajo Generalni davčni urad, Posebni davčni urad in davčni uradi.
Davčni uradi so organizacijske enote davčne uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje
nalog davčne službe na določenem območju ali za določeno področje dela. Izpostave
in referati so teritorialne organizacijske enote davčnih uradov.
Generalni davčni urad
Posebni davčni urad
Davčni urad Brežice
Davčni urad Celje
Davčni urad Hrastnik
Davčni urad Kočevje

Davčni urad Koper
Davčni urad Kranj
Davčni urad Ljubljana
Davčni urad Maribor
Davčni urad Murska Sobota

Davčni urad Nova Gorica
Davčni urad Novo mesto
Davčni urad Postojna
Davčni urad Ptuj
Davčni urad Velenje

Tabela 5: Davčni uradi v RS (Vir: Predstavitev DURS; http://www.sigov.si/durs)

Davčno upravo Republike Slovenije vodi generalna direktorica oziroma generalni
direktor, ki vodi tudi Generalni davčni urad. Generalni direktor je za svoje delo in
delo službe odgovoren ministru, pristojnemu za finance. Generalni direktor ima
lahko dve namestnici oziroma namestnika, ki mu pomagata pri vodenju. Generalni
direktor določi namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti ali zadržanosti z
vsemi pooblastili. Davčni urad vodi direktorica oziroma direktor. Direktor odloča v
davčnem postopku na prvi stopnji. Direktor je za svoje delo in delo davčnega urada
odgovoren generalnemu direktorju. Direktor ima namestnika. Namestnik nadomešča
direktorja, kadar je ta odsoten ali zadržan.
Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge davčne službe: pobiranje davkov
in drugih obveznih dajatev; opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in
pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju;
preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj,
določenih v predpisih, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, ter
vodenje postopka za prekrške prekrškovnega organa; prisilna izterjava denarnih
terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, in na podlagi zakona, ki ureja prekrške; izvajanje
predpisov Evropske skupnosti in mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo z
delovnega področja službe; proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema
in ukrepov davčne politike ter dajanje pobud za reševanje zadev s tega področja;
opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali s predpisom na podlagi zakona.
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Generalni davčni urad organizira in usmerja delo službe, spremlja in proučuje njen
razvoj ter ustrezno ukrepa za njeno pravilno delovanje; organizira delo davčnih
uradov; nadzira delo davčnih uradov v poslovnih prostorih davčnih uradov in pri
zavezancih za davek; zagotavlja enotno izvajanje predpisov s področja obdavčevanja
in drugih predpisov z delovnega področja službe; organizira in skrbi za enotno
izvajanje postopkov davčnega nadzora in davčne izvršbe; opravlja davčne preiskave
in razvija metode in tehnike preprečevanja in odkrivanja davčnih prekrškov in dejanj
v zadevah iz pristojnosti službe; odloča v upravnem postopku na prvi stopnji, kadar
ta pristojnost izhaja iz zakonov ali drugih predpisov; vzpostavi, organizira, vzdržuje
in vodi davčni register; zbira, obdeluje, hrani, daje na razpolago in razkriva podatke s
področja dela službe; vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in
evidenc s področja dela službe; določa vsebino informacijskega sistema, ga upravlja
in skrbi za njegov razvoj, vključno z upravljanjem in razvijanjem sistema za
elektronsko davčno poslovanje; predlaga obliko in vsebino obrazcev s področja dela
službe; določa in izvaja programe za kadrovski, strokovni in tehnični razvoj službe;
pripravlja, organizira in izvaja programe za izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev službe; skrbi za izvajanje predpisov Skupnosti, sodeluje
in izmenjuje podatke z organi Skupnosti in pristojnimi organi držav članic EU; skrbi
za izvajanje mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, in sodelujejo z davčnimi
organi drugih držav in mednarodnimi organizacijami ter strokovnimi organizacijami
s področja davčnega sistema; sodeluje z državnimi organi in drugimi strokovnimi
organizacijami; skrbi za obveščanje javnosti o delu službe; opravlja druge naloge,
določene s tem zakonom ali drugimi predpisi.
Davčni urad opravlja odmero davkov in davčno izvršbo odmerjenih davkov; opravlja
davčni nadzor in izvaja postopke davčne izvršbe; vodi davčne evidence; neposredno
izvaja naloge davčnih preiskav; odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, če ni z
zakonom pristojnost odločanja prenešena na Generalni davčni urad ali na
ministrstvo, pristojno za finance; izvaja postopke davčne izvršbe denarnih terjatev
države in samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek, in zakonom, ki ureja prekrške; izvaja vračila preveč plačanih
davkov in pripadajočih obresti; odloča v postopku o davčnih prekrških in o prekrških
po tem zakonu na prvi stopnji; opravlja določene naloge s področja delovnih
razmerij, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev službe; sodeluje z
drugimi inšpekcijskimi organi ter organi policije; daje strankam potrebne informacije
o izvajanju predpisov o obdavčevanju in davčnem postopku; opravlja naloge v zvezi
z vzdrževanjem davčnega registra; opravlja druge naloge, določene s tem zakonom
ali drugimi predpisi.
Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada za: banke, hranilnice,
zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na
srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze,
borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske
družbe in klirinško depotne družbe. Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega
urada tudi za gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem
letu presegli pet milijard tolarjev. (Predstavitev DURS; http://www.sigov.si/durs)
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4.2 REZULTATI ANKETE Z INTERPRETACIJO
Kot sem že omenila, sem ankete razdelila naključnim davčnim zavezancem (v
nadaljevanju zavezanci), vseh skupaj pa je bilo anketiranih 100 zavezancev.
Rezultati ankete so podani skupaj za ženski in moški spol.
Razen vzorca stotih anketirancev ni bilo omejitev pri izvedbi ankete.
moški
ženske
Skupaj

Število anketiranih (%)

1. Spol:

30
70
100

30%
70%
100%

100
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20
0
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Slika 3: Grafični prikaz anketiranih (%) po spolu
Anketiranih je bilo 100 zavezancev, od tega 70 žensk (70%) in 30 moških (30%).
2. Izobrazba:

a) osnovna (IV. st.)
10 10%
b) srednja (V. st.)
66 66%
c) višja (VI. st.)
10 10%
d) VS, UNI (VII. st.)
12 12%
e) mag., special. (VIII. st.)
0
0%
f) doktorat (IX. st.)
2
2%
Skupaj
100 100%
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Slika 4: Grafični prikaz anketiranih (%) po stopnji izobrazbe
Kar 66% anketirancev ima peto stopnjo izobrazbe (srednjo šolo). Trenutno najbolj
razširjeno sedmo stopnjo izobrazbe (visoko šolo z visoko strokovno in univerzitetno
izobrazbo) ima le 12% anketirancev. Sledita šesta (višješolski program) in peta
stopnja (osnovna šola) z 10%, medtem ko sta osma (doktorat) in deveta (magisterij)
stopnja z 0% in 2% skoraj zanemarljivi.
a) pod 20 let
b) 20-30 let
c) 31-40 let
d) 41-50 let
e) 51-60 let
f) nad 60 let
Skupaj

Število anketiranih (%)

Starost:

0
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20 20%
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28 28%
14 14%
6
6%
100 100%
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Slika 5: Grafični prikaz anketiranih (%) po starosti
Največji odstotek (32%) anketirancev spada v starostno skupino od 31 do 40 let, kar
je skoraj 1/3 vseh anketiranih. Tesno ji sledi starostna skupina od 41 do 50 let (28%).
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Starostni skupini od 51 do 60 let in tistih nad 60 let je skupaj 20%. Če seštejemo
zadnje tri starostne skupine (6%+14%+28%) dobimo 48%. To pomeni, da je 1/2
anketiranih stara več kot 40 let, kar se lepo ujema s 66% deležem pete stopnje
izobrazbe.
3. Z davčnim uradom največkrat komunicirate?

Število anketiranih (%)

a) po telefonu
b) po pošti
c) po e-pošti
d) osebno
e) preko medijev
Skupaj

24 24%
14 14%
6
6%
56 56%
0
0%
100 100%
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Slika 6: Grafični prikaz anketiranih (%) glede na način komunikacije, ki ga
najpogosteje uporabljajo za komuniciranje z davčnim uradom
56% anketirancev največkrat komunicira z davčnim uradom osebno. Verjetno je to
posledica navade in nezaupanja. S 24% sledi komuniciranje prek telefona. Pošiljanje
po pošti predstavlja 14% delež, medtem ko je e-pošta šele v razcvetu (6%).
4. Na davčni urad najpogosteje zahajate zaradi?
a) davka iz naslova dejavnosti
b) davka iz naslova motornih vozil
c) davka iz naslova dohodnine
d) davka iz naslova dobička iz kapitala
e) davka iz naslova premoženja
f) davka iz naslova prometa z nepremičninami
g) davka iz naslova kmetijske dejavnosti
h) prispevkov za socialno varnost
i) nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
j) taks in potrdil
k) drugo
Skupaj
Sandra Pavlin: Raziskava image-a DURS v občini Laško
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davek iz naslova dejavnosti

Število anketiranih (%)
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Slika 7: Grafični prikaz anketiranih (%) glede na vrsto davkov, zaradi katerih zavezanci
največkrat vzpostavijo komunicirajo z davčnim uradom

Anketiranci največkrat komunicirajo z davčnim uradom zaradi davka iz naslova
dohodnine (58%) in davka iz naslova dejavnosti (16%) ter taks in potrdil (12%).
Drugi davki ne presegajo 10% deleža.
Takšen rezultat je bilo pričakovati, saj je bila anketa izvedena na občinski ravni,
naključnih zavezancev - občanov. Če bi hotela ugotavljati image DURS na višji
ravni, bi morala izbrati samo populacijo samostojnih podjetnikov ali še bolje pravnih
oseb, kar pa ni bil moj namen.
5. Ali spremljate spremembe davčne zakonodaje?

Število anketiranih (%)

a) da, vedno
b) včasih, po potrebi
c) ne, nikoli
Skupaj

20
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100
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Slika 8: Grafični prikaz odgovora (%) na vprašanje, ”Ali zavezanci spremljajo
davčno zakonodajo?”
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Več kot polovica anketiranih (66%) trdi, da spremljajo spremembe davčne
zakonodaje včasi, po potrebi. Kar lep delž (20%) anketiranih so redni spremljevalci
davčnih sprememb, medtem ko se 14% anketiranim davčna zakonodaja ne zdi
pomembna.
6. Ali ste za to, da se spremeni komaj sprejeta davčna zakonodaja oziroma ali ste za
poenostavitev le-te?
a) da
b) ne
c) ne vem
Skupaj

58 58%
10 10%
32 32%
100 100%

7. Ali bi bilo potrebno meriti kakovost (učinkovitost in uspešnost) izvajanja storitev
davčne uprave?
a) da
b) ne
c) ne vem
Skupaj

80 80%
2
2%
18 18%
100 100%

8. Ali bi merjenje kakovosti dela davčne uprave lahko izboljšalo njihovo delovanje?

Število anketiranih (%)

a) da
b) ne
c) ne vem
Skupaj
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2
2%
26 26%
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Slika 9: Grafični prikaz odgovorov (%) na vprašanja ”Ali so zavezanci za
poenostavitev davčne zakonodaje in ali bi bilo potrebno meriti
kakovost storitev oziroma kakovost dela davčne uprave?”
Le 58% anketiranih je dovzetnih za spremembe. Verjetno je to posledica straha pred
novo davčno reformo. 10% je zadovoljnih z obstoječim stanjem, medtem ko je 32%
Sandra Pavlin: Raziskava image-a DURS v občini Laško
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anketiranih ostalo neopredeljenih. Ti bodo raje spremljali spremembe od zadaj,
namesto, da bi vplivali nanje po svoji volji in vesti oziroma znanju.
Kljub temu, da je merjenje kakovosti, to je učinkovitosti in uspešnosti, izvajanja
storitev davčne uprave še v povojih, je kar 80% anketiranih odločnih, 18%
neodločnih in samo 2% zadovoljnih, s kakovostjo storitev davčne uprave.
Posledično na prejšnje vprašanje se 72% anketirancev strinja (2% anketirancev ne
strinja), da bi merjenje kakovosti dela davčne uprave lahko izboljšalo njihovo
delovanje. 26% anketiranih ostaja neopredeljenih.
9. Z oceno od 1 do 5 ocenite naslednje:

Uradne ure DURS
Odnos davčnih uslužbencev do
davčnih zavezancev
Urejenost davčnih uslužbencev
Primernost prostorskih in
delovnih razmer dav. uprave
Kakovost in strokovnost
izvajanja storitev dav. uslužbe
Hitrost izvajanja storitev
davčnih uslužbencev
Zapletenost izpolnjevanja
davčnih obveznosti
Čakalne dobe odmerjanja
davkov
Enakost obravnavanja davčnih
zavezancev
Avtonomija davčne uprave pri
pobiranju davkov
Informiranje oz. obveščanje
javnosti o delu davčne uprave
Učinkovitost davčnega
nadzora
Uspešnost DURS pri
plačevanju dav. obveznosti
Davčno zakonodajo v RS
Razumljivost davčnih zakonov
in podzakonskih aktov
Zaupanje javnosti v davčno
službo
Ugled DURS kot del državne
uprave
Vaše izkušnje z dav. upravo

1 (neza2
3
4 (prav
5
dostno) (zadostno) (dobro)
dobro)
(odlično)
14 14% 20
20% 36
36% 16
16% 14
14%
4
2

4% 14
2% 12

14% 24
12% 30

24% 38
30% 36

38% 20
36% 20

20%
20%

12 12% 28

28% 34

34% 22

22% 4

4%

2

2% 20

20% 30

30% 42

42% 6

6%

6

6% 16

16% 38

38% 34

34% 6

6%

14 14% 16

16% 50

50% 18

18% 2

2%

8

8% 24

24% 42

42% 24

24% 2

2%

14 14% 26

26% 36

36% 24

24% 0

0%

6

6% 22

22% 46

46% 20

20% 6

6%

10 10% 26

26% 46

46% 12

12% 6

6%

18 18% 38

38% 30

30% 10

10% 4

4%

10 10% 34
20 20% 42

34% 34
42% 26

34% 20
26% 12

20% 2
12% 0

2%
0%

14 14% 42

42% 42

42% 2

2% 0

0%

10 10% 24

24% 52

52% 12

12% 2

2%

6
4

16% 54
10% 34

54% 18
34% 44

18% 6
44% 8

6%
8%

6% 16
4% 10

Tabela 6: Ocene storitev davčne uprave
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Rezultati devetega vprašanja so strnjeni v zgornji tabeli in nazorno prikazani na
spodnji sliki.
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Slika 10: Grafični prikaz podobe davčnega urada (%), ki jo ima okolje na
organizacijo, ocenjeno z oceno od 1 do 5
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Uradne ure DURS: 34% anketiranih ni preveč navdušenih nad uradnimi urami
davčne uprave (14% - nezadostno, 20% - zadostno). Največ anketiranih (30%) je na
meji in jim uradne ure včasih ugajajo, včasih ne (dobro). Medtem, ko 16% ugajajo
(prav dobro), je 14% anketiranih zelo zadovoljnih z uradnimi urami (pet).
Odnos davčnih uslužbencev do davčnih zavezancev: Več kot polovica anketiranih
ocenjuje, da je odnos davčnih uslužbencev korekten, strokoven, prijazen, skratka na
nivoju, saj je 38% anketiranih podalo oceno prav dobro, 20% pa odlično. 24% je
srednje zadovoljnih s komunikacijo uslužbenec → zavezanec. 14% ocenjuje odnos z
zadostno, 2% pa nezadostno oceno, saj v nobenem pogledu niso zadovoljni s
komunikacijo z davčnimi uslužbenci.
Urejenost davčnih uslužbencev: Le-ta je na nivoju (20% - odlično, 36% - prav dobro,
30% - dobro). Zavezancev, ki negativno ocenjujejo image tako uslužbencev kot
davčne uprave skozi urejenost zaposlenih je le 14% (12% - zadostno, 2% nezadostno).
Primernost prostorskih in delovnih razmer davčne uprave: Tako kot je samo 12%
prepričanih, da prostorske in delovne razmere niso najbolj ugodne za delo (ena), je le
4% anketiranih ocenilo razmere z odlično. V povprečju so razmere ocenjene z dobro
(28% - zadostno, 34% - dobro, 22% - prav dobro).
Kakovost in strokovnost izvajanja storitev davčnih uslužbencev: Anketiranci so
potrdili kakovost in strokovnost izvajanja storitev davčnih uslužbencev z ocenami:
prav dobro - 42%, dobro – 30%, zadostno - 20%, odlično - 6%, nezadostno - 2%.
Hitrost izvajanja storitev davčnih uslužbencev: Hitrost izvajanja storitev davčnih
uslužbencev je zelo zadovoljiva. 38% je srednje zadovoljnih in je ocenilo z dobro,
34% pa je z oceno prav dobro zelo zadovoljno nad hitrostjo izvajana storitev. S 6%
se pridružuje ocena odlično. Tistih, ki so malo bolj kritični nad izvajanjem dela
davčnih uslužbencev je 22% (16% - zadostno in 6% - nezadostno).
Zapletenost izpolnjevanja davčnih obveznosti in čakalne dobe odmerjanja davkov:
Pri obeh storitvah so rezultati podobni. V večini (50% za zahtevnost izpolnjevanja
davčnih obveznosti in 42% za čas odmerjanja davkov) so anketiranci srednje
zadovoljni (dobro). Sledijo ocene: prav dobro – 18%/24%, zadostno 16%/24%,
nezadostno 14%/8% in odlično 2%/2%.
Enakost obravnavanja davčnih zavezancev: Anketiranci ocenjujejo neenakost
obravnavanja davčnih zavezancev (odlično - 0%, prav dobro – 24%, dobro – 36%,
zadostno - 26%, nezadostno - 14%).
Avtonomija davčne uprave pri pobiranju davkov: Proti pričakovanjem so deleži
oziroma ocene za avtonomijo pobiranja davkov davčne uprave nizke. 26% (6% odlično in 20% - prav dobro) je prepričanih v avtonomijo pobiranja davkov, 46%
(dobro) je neopredeljenih, ostali delež 28% (22% - zadostno in 6% - nezadostno) pa
ne verjame v avtonomnost davčne uprave pri pobiranju davkov.
Sandra Pavlin: Raziskava image-a DURS v občini Laško
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Informiranje oz. obveščanje javnosti o delu davčne uprave: Kljub dobrim možnostim
informiranja davčnih zavezancev s strani davčne uprave so anketiranci dokaj strogo
ocenili to storitev. Le 6% z odlično in 12% s prav dobro. 46% anketiranih meni, da je
srednje dobro obveščena z novostmi in spremembami dela davčne uprave. 26% je
malo manj zadovoljnih (ocena zadostno) medtem, ko je 10% popolnoma
nezadovoljnih in je podalo nezadostno oceno.
Učinkovitost davčnega nadzora: Le-ta je najbolj izrazita doslej in meji bolj na slabo
(30% - dobro, 38% - zadostno, 18% - nezadostno) kot na dobro (10% - prav dobro,
4% - odlično) obvladanje in izvajanje učinkovitosti davčnega nadzora.
Uspešnost DURS pri spodbujanju zavezancev k plačevanju davčnih obveznosti:
Anketiranci so na meji mnenja med uspešnim in neuspešnim spodbujanjem
zavezancev k plačevanju davčnih obveznosti (34% - zadostno, 34% - dobro, 20% prav dobro). Samo 2% jih meni, da je davčna uprava zelo uspešna (pet) in 10%, da
sploh ni uspešna (ena) pri spodbujanju zavezancev k plačevanju davčnih obveznosti .
Davčno zakonodajo v RS: Nihče od anketiranih ni ocenil davčno zakonodajo v SR z
odlično in samo 12% s prav dobro. Ali je to znak nezadovoljstva ali nerazumevanja
oziroma zapletenosti slovenske davčne zakonodaje? Argument je dodatno potrjen:
26% je podalo oceno dobro, z 42% prevladuje ocena zadostno, sledi nezadostna
ocena z 20%.
Razumljivost davčnih zakonov in podzakonskih aktov: Razumljivost davčnih
zakonov je zelo slaba. Nihče ni podal ocene pet in le 2% sta ocenila razumljivost s
štiri. Večina je mnenja, da so davčni zakoni težko razumljivi (42% - dobro in 42% zadostno) oziroma sploh niso (14% - nezadostno). Rezultat je glede na gornjo
ocenjeno trditev razumljiv.
Zaupanje javnosti v davčno službo: Zaupanje javnosti v davčno službo je dobro
(52%). Sledijo mu tisti, ki ne zaupajo popolnoma davčni službi (24% - zadostno).
Tisti, ki se kar zanesejo je 12% (prav dobro), 10% jih meni, da delajo samo za svojo
korist (nezadostno), le 2% jim popolnoma zaupa in jih ocenjuje z odlično.
Ugled DURS kot del državne uprave: Večina anketiranih (54%) meni, da ima davčna
uprava srednje dober ugled v državni upravi (ocena dobro), ostali pa ga ocenjujejo
zrcalno navzgor (18% - prav dobro, 6% - odlično) oziroma navzdol (16% - zadostno,
4% - nezadostno).
Vaše izkušnje z davčno upravo: Zavezanci imajo dobre izkušnje z davčno upravo.
8% je svoje izkušnje ocenilo z odlično, 44% s prav dobro, 34% pa z dobro. Le 14%
anketiranih ima slabe izkušnje (10% - zadostno, 4% - dobro).

Sandra Pavlin: Raziskava image-a DURS v občini Laško

Stran 44 od 59

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Diplomsko delo univerzitetnega študija

10. Kaj najbolj vpliva na dober image DURS?

Število anketiranih (%)

a) okolje
b) davčna administracija
c) davčna zakonodaja
Skupaj
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Slika 11: Grafični prikaz anketiranih (%) glede na vpliv image-a DURS
Anketiranci so s 52% prepričani, da je za dober image potrebna dobra davčna
zakonodaja.
11. Ali DURS dosega željen vpliv na družbo?
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46 46%
100 100%
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Slika 12: Grafični prikaz odgovora (%) na vprašanje, ”Ali DURS dosega željen
vpliv na družbo ?”
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Skoraj polovica anketiranih (46%) ne pozna razmer v davčni upravi in se ni
opredelila za konkreten odgovor. 22% jih meni, da davčna uprava dosega želen vpliv
na družbo, medtem ko 32% trdi nasprotno. Svoj »ne« so nekateri komentirali takole:
• ”Pobiranje davkov je stvar, ki ni zaželena in negativno vpliva na družbo.”
• ”Obravnava ugovorov ne zadrži izreka, reševanje postopkov je
predolgotrajno.”
• ”Dolge čakalne dobe, nepravično odmerjanje davka.”
• ”Slaba obveščenost in razumljivost davčne zakonodaje.”
12. Na kakšen način ste izbirali odgovore na vprašanja v tej anketi?

Število anketiranih (%)

a) glede na izkušnje
b) glede na znanje
c) glede na poročila medijev
Skupaj
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14 14%
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Slika 13: Grafični prikaz anketiranih (%) glede na način izbire odgovorov v
anketi.
Skoraj vsi anketiranci (74%) so anketo reševali na osnovi lastnih izkušenj. 12% glede
na svoje znanje in 14% glede na to, kaj poročajo mediji.
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4.3 PROGRAM ODNOSOV Z NOTRANJO JAVNOSTJO
Davčni urad Celje je eden izmed 14 davčnih uradov RS in sodi med velike. V svoji
sestavi ima pet izpostav, in sicer: Šmarje, Žalec, Slovenske Konjice, Šentjur in
Laško. Po stanju konec septembra 2005 je bilo na DU Celje zaposlenih 233 delavcev,
od tega 224 za nedoločen čas.
Davčni urad Celje s svojim delovanjem pokriva široko območje 23 občin. Bistveno
za kvalitetno delovanje in enotno izvajanje delovnih postopkov velikega davčnega
urada je nemoten pretok informacij znotraj urada, med izpostavami in uradom, kot
tudi med uradom in drugimi institucijami.
Medtem, ko je sistem komuniciranja z glavnim uradom določen s strani GU
(Generalni urad) v obliki sestankov direktorjev, posameznih sektorjev z oddelki na
davčnih uradih, nadalje v pisni obliki (npr. okrožnice, navodila,..), so na Davčnem
uradu Celje izoblikovali podoben, a svoj sistem komuniciranja.
Reorganizacija Davčnega urada Celje je z dnem 1. september 2005 postavila nove
okvire komuniciranja v obliki neposrednih sestankov vodstva (ožji kolegij), nadalje
sestankov (razširjeni kolegiji) vodstva z vodji oddelkov, sestankov vodje izpostav z
vodji izpostav, sestankov vodje oddelka z vodjem referata in referenti, na koncu v
obliki okrožnic in podobnih pisnih navodil.
Taka oblika komuniciranja, je zaradi široke razsežnosti izpostav (5) in oddelkov (11)
racionalna, saj le aktivna udeležba na sestankih zagotavlja kvaliteten pretok
informacij, enotno izvajanje davčnih postopkov in hitro zaznavo ter reševanje
problemov.
Na DU Celje se poleg omenjenih oblik komuniciranja poslužujejo še:
• individualnih letnih razgovorov;
• timskega dela;
• sporočil ob plačilnih listkih;
• sindikalnih zabav in izletov.
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4.4 PROGRAM ODNOSOV Z ZUNANJO JAVNOSTJO
Informiranje davčnih zavezancev in širše javnosti je med prioritetnimi nalogami
Davčne uprave Republike Slovenije. Davčnim zavezancem so informacije na voljo
osebno na davčnih uradih in izpostavah, po telefonu ali pa po pošti. Informiranje
poteka redno tudi prek tiskanih in elektronskih medijev.
Davčna uprava izdaja publikacijo Davčni bilten, kjer so objavljena pojasnila o
izvajanju davčnih predpisov, predstavljeni so primeri iz davčne pravne prakse. Bilten
pa opozarja tudi na najpogostejše nepravilnosti, ki jih v postopkih inšpiciranja
ugotavljajo inšpektorji. Informacije in pojasnila pa so redno objavljena tudi v
specializiranih tiskanih medijih.
Davčna uprava izvaja tudi najrazličnejše izobraževalne seminarje za davčne
zavezance ter s svojimi predstavniki aktivno sodeluje na posvetih in seminarjih.
Prek spletnih strani lahko davčni zavezanci v katalogu informacij javnega značaja
najdejo najrazličnejše podatke, kot so splošni podatki o organu in informacijah
javnega značaja, različni seznami zakonov, podzakonskih aktov in predpisov,
seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih (Kazalci
uspešnosti, Poročila o delu Davčne uprave Republike Slovenije, Strateški načrt
Davčne uprave Republike Slovenije za obdobje 2001-2004, Kodeks etike davčnih
delavcev), seznam vrst upravnih postopkov, seznam javnih evidenc, s katerimi organ
upravlja in druge evidence.
Prek spletnih strani lahko davčni zavezanci sporočijo tudi svoje želje in mnenja glede
DURS. Veseli so vsakega odziva, saj želijo raven storitev, ki jih nudijo davčnim
zavezancem, še dvigniti.
Uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja v Davčni upravi Republike
Slovenije na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sta uradni
osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja, in sicer: generalna
direktorica in vodja Službe za odnose z javnostmi. (Odnosi z javnostmi,
http://www.sigov.si/durs)
Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacije izvira z
delovnega področja davčne uprave in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve,
evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja
so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega
značaja lahko zahtevate tudi ustno ali pisno na davčnem uradu ali izpostavi, pravno
varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave
zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Vašo
zahtevo bodo zavrnili, če bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge
tajnosti.
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Informiranje zavezanca za davek opredeljujeta novi Zakon o davčni službi (ZDS-1)
in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1), ki sta se v celoti začela uporabljati 1.
januarja 2005. Zavezanci za davek imajo pravico do seznanitve o spremembah v
zakonih o obdavčenju in v drugih predpisih v zvezi z obdavčenjem, do pojasnil o
načinu izračunavanja in plačevanja davkov in do podatkov o svojih davčnih
obveznostih. Zavezanec za davek se mora identificirati z imenom in priimkom
oziroma z nazivom pravne osebe ter z davčno oziroma ID številko, če želi pridobiti
pojasnilo oziroma podatek v zvezi z davčno obveznostjo. Le-to opredeljujejo: Zakon
o dostopu do informacij javnega značaja, Ur.l.RS, št. 24/2003, 61/2005; Uredba o
posredovanju informacij javnega značaja, Ur.l.RS, št. 115/2003; Uredba o višini
stroškov posredovanja informacij javnega značaja, Ur.l. RS, št. 40/2004.
Najpomembnejši vsebinski sklopi informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov programa odnosov z zunanjo javnostjo so:
• e-davki;
• pravice in dolžnosti davčnih zavezancev;
• davčni postopek;
• vpis v davčni register;
• vpis v evidenco zavezancev za DDV;
• DDV v evropski uniji;
• izmenjava informacij o DDV v Evropski uniji;
• vpis v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
• osebno dopolnilno delo;
• davki - predpisi in pojasnila;
• prispevki za socialno varnost;
• davčni obrazci in programi;
• plačevanje davkov in drugih obveznih dajatev;
• arhiv - sporočila za javnost;
• javni razpisi.
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5 ZAKLJUČEK RAZISKAVE
5.1 TEST HIPOTEZ
• Davčna uprava zagotavlja dosledno izvajanje davčne zakonodaje.
Hipoteza ne drži oziroma delno drži. Iz strani davčne uprave to drži, saj se trudijo za
sprotno odpravljanje napak in nejasnosti. Če se postavimo v vlogo zavezancev pa
temu ni tako. Pod dosledno izvajanje davčne zakonodaje razumemo, da davčna
uprava sproti obvešča zavezance o spremembah in načinu dela, in da sproti uvaja
spremembe v svoje delo in skrbi za nemoten potek dela. Sami smo priče, da
nemalokrat temu ni tako. Večkrat se dogaja, da se zavezanci ravnajo po navodilih
davčne službe, le-ta pa še nima ustrezno vzpostavljenega sistema, ki bi zagotavljal
nemoten potek dela.
•
•

Davčna uprava podpira razvoj stabilnega in celovitega davčnega sistema, ki v
celoti upošteva pravice, obveznosti in odgovornost davkoplačevalcev.
Davčni zavezanci se počutijo neenako obravnavani - velika razhajanja
nastajajo predvsem pri upoštevanju pravic, obveznosti in odgovornosti med
davkoplačevalci.

Hipoteza drži. Davčna uprava res podpira razvoj davčnega sistema in upošteva
pravice, obveznosti in odgovornost davkoplačevalcev, a kaj ko nima dovolj dobro
organiziranega sistema spremljanja pomanjkljivosti na področju zakonodaje in
uveljavljanja sprememb, ki so ključnega pomena za celovit in stabilen davčni sistem.
To se kaže predvsem pri nezadostnih zakonskih pooblastilih za učinkovito delo na
različnih področjih (pri izterjavi, preprečevanju in odkrivanju utaj, obdavčevanju na
osnovi razlike v prirastu premoženja ipd.), zato ni čudno, da se zavezanci počutijo
neenakomerno obravnavane.
•

Davčna uprava zagotavlja ustrezno izvajanje in uveljavljanje davčne
zakonodaje.

Hipoteza ne drži. Davčna uprava se bo morala aktivneje vključevati v pripravo
zakonov, potrebnih za nadaljevanje davčne reforme. Potrebno bo pripraviti številne
predloge za spremembe in dopolnitve zakonov in jih približati praksi ter povečati
sodelovanje s strokovno javnostjo.
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Davčna uprava ima potrebno avtonomijo za oblikovanje svoje operativne
politike in opravljanje svojih nalog.

Hipoteza drži. Vendar bi davčna uprava lahko imela še večjo avtonomijo, a je
premalo, zlasti pa ne pravočasno vključena v pripravo novih zakonov z vidika ocene
njihove izvedljivosti. Na avtonomijo pa zelo vplivajo tudi proračunska sredstva.
•

Davčnim zavezancem je davčna zakonodaja nerazumljiva.

Hipoteza drži. Davčni zakoni so pogosto zapleteni in težko razumljivi. Tega
problema se na davčni upravi zavedajo. Pri pisanju zakonov se premalo upošteva
davčna praksa ali drugače, prešibek je vpliv povratnih informacij iz prakse. Zakoni
se sprejemajo počasi in hitro uvajajo, nedoslednosti in napake pa se prepočasi
ugotavljajo in odpravljajo.
•

Dolge čakalne dobe pri odmerjanju davkov so med vodilnimi dejstvi, ki
dajejo DURS slab image.

Hipoteza drži. Čakalne dobe vzbujajo v zavezancih precej nezadovoljstva. Za to je v
večini primerov kriva pomanjkljiva in nepopolna računalniška podpora, ki ne
omogoča željene ravni izvajanja davčnih postopkov. (Primer 1: RDZ – register
davčnih zavezancev ni v zadostnem obsegu povezan z drugimi registri izven davčne
uprave.; Primer 2: Knjigovodske evidence niso računalniško povezane, za enega
zavezanca je več, med seboj nepovezanih, knjigovodskih evidenc.). Računalniška
podpora zelo vpliva na čas izvajanja davčnih postopkov oziroma na odmero davkov.
•

Davčni zavezanci so slabo obveščeni o davčni politiki.

Hipoteza ne drži. Zavezanci so obveščeni o davčni politiki toliko kolikor sami želijo.
Zavezancem so na voljo informacije javnega značaja in jih lahko zahtevajo kdorkoli.
Informacije so jim na voljo osebno na davčnih uradih in izpostavah, po telefonu ali
pa po pošti. Informiranje poteka redno tudi prek tiskanih in elektronskih medijev.
•

Davčni zavezanci vidijo slabost DURS v majhni strokovnosti davčnih
uslužbencev in nizki učinkovitosti izvajanja storitev davčne uprave.

Hipoteza ne drži. Slabost se kaže v slabi organiziranosti davčne službe kot npr.
neenakomerne obremenitve zaposlenih ali dodatne obremenitve zaposlenih zaradi
zamudnega ročnega izvajanja nekaterih delovnih postopkov. Posledica tega je tudi
nizka učinkovitost izvajanja storitev davčne uprave.
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5.2 UGOTOVITVE
Večina anketiranih ima srednješolsko izobrazbo, so stari med 31 in 50 let, z davčnim
uradom najraje komunicirajo osebno in sicer zaradi davka iz naslova dohodnine.
Davčni zavezanci spremljajo spremembe davčne zakonodaje občasno, po potrebi.
Zelo enotni so tudi pri dejstvih, da bi se morala davčna zakonodaja poenostaviti in da
bi bilo potrebno meriti kakovost, to je učinkovitost in uspešnost, izvajanja storitev
davčne uprave.
Davčni zavezanci ocenjujejo image DURS za srednje dobrega, kar pomeni da ima
davčna uprava še precej rezerv, da le-tega izboljša. Izpostavila bi zapletenost
izpolnjevanja davčnih obveznosti, čakalne dobe odmerjanja davkov ter razumljivost
davčnih zakonov in podzakonskih aktov oziroma davčno zakonodajo v RS nasploh,
ki dajejo DURS najbolj okrnjen image. Polovica jih meni, da je za dober image
potrebna dobra davčna zakonodaja, šele nato davčna administracija, medtem ko ima
okolje minimalen vpliv. Za slabo informiranost o davčni zakonodaji so zavezanci
krivi sami, saj se premalo poslužujejo informacij javnega značaja, morda pa jim le-te
niso bile dovolj jasno predstavljene? Splošno je znano, da slovenski davčni sistem
postaja vse bolj zapleten in nepregleden, kljub zadnji davčni reformi leta 2004. Na
drugi strani pa zavezanci nimajo slabih izkušenj z davčno upravo, prav tako nimajo
izoblikovanih stališč o tem ali DURS dosega željen vpliv na družbo?
Anketiranci so, v večini, odgovore v anketi izbirali na osnovi lastnih izkušenj in ne
na osnovi svojega znanja, kot bi bilo pričakovati, kar pojasnjuje marsikatero jasno ali
nejasno mnenje o davčni upravi.
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5.3 PREDLOGI IZBOLJŠAV
Potrebno bi bilo hitro uvajanje novih tehnologij za boljšo interakcijo z davčnimi
zavezanci. Spodbujati je potrebno uporabo elektronskega poslovanja in s tem
izboljšati informiranje davčnih zavezancev.
Pomembni nalogi v odnosu do davčnih zavezancev bi bili poenostavitev in enotnost
uporabe in izvajanja davčnih predpisov ter enako obravnavanje davčnih zavezancev.
Glede na to, da zavezanci pogosto nimajo zadostnega davčnega znanja - največ
ocenjujejo delo davčne uprave po izkušnjah, ne da bi zadeve prej preverili, je treba
vzpostaviti celovito komunikacijo davčna služba → zavezanec in graditi na
pozitivnem odnosu med zavezanci in davčno administracijo. Iz tega razloga so na
davčnih uradih že izdelali sistem obveščanja javnosti (program odnosov z zunanjo
javnostjo) o rezultatih in doseženem razvoju.
Za višanje davkoplačevalske zavesti oziroma za doseganje višje ravni prostovoljnega
izpolnjevana davčnih obveznosti bi bilo potrebno promoviranje v obliki
komunikacije z različnimi javnostmi in ne samo zavezanci (tudi z interno, strokovno
in mednarodno javnostjo.). Navsezadnje nebi bilo slabo, če bi davčno izobraževanje
vključili v šolski sistem. Na DU Celje za uspešnost premalo vrednotijo boljše
medsebojne odnose zaposlenih in večje veselje do dela, ter boljše komunikacije in
sprejemanje predlogov zaposlenih.
Ni ekonomičnosti pobiranja davkov. Viden napredek bi dosegli pri poenotenju
postopkov - poenostavitvi davčne zakonodaje.
Zaradi neenotnih stališč pri razlagi posameznih določb zakonskih in podzakonskih
aktov davčne uprave in davčnih zavezancev, prihaja do nezaupanja s strani davčnih
zavezancev, kar negativno vpliva na image davčne uprave oziroma njen ugled v
javnosti. Pozitivno mnenje bi davčna uprava lahko izboljša s pogostim obveščanjem
davkoplačevalcev o delu davčne administracije in posredovanjem pomoči ter
svetovanjem in izobraževanjem zavezancev. V ta okvir lahko uvrstimo tudi zaupanje
davkoplačevalcev v davčni sistem in davčno administracijo. Zaupanje davčna uprava
lahko doseže z učinkovitim delovanjem, poštenostjo in pravičnostjo, odzivnostjo in
fleksibilnostjo do različnih problemov davkoplačevalcev.
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5.4 KRITIČNA ANALIZA
Če primerjamo rezultate ankete z zastavljenimi hipotezami ugotovimo, da so v večini
primerov hipoteze z anketo potrjene.
Zavezanci ne ocenjujejo ugled davčne uprave prav visoko, le-ta je v njihovih očeh
zelo okrnjen. Seveda moramo pri tem izhajati iz poslanstva davčne uprave, to je
učinkovito pobiranje davkov v dobro države in njenih državljanov s korektnim
odnosom do davčnih zavezancev.
Da je reševanje davčnih postopkov dolgotrajno in zamudno, da se zavezanci počutijo
neenakomerno obravnavane in da imajo nezaupanje v davčno službo ne pomeni, da
davčni uslužbenci niso strokovno usposobljeni, da ne delajo in da nastajajo razlike
med zavezanci po njihovi lastni volji. Za tem stoji vrsta dejavnikov. Izpostavila bi
slabo organiziranost davčne administracije, ki pa je odvisna od nepopolne in
pomanjkljive računalniške podpore.
Različni posamezniki in interesne skupine, večkrat želijo javnosti prikazati napore
davčne uprave v slabi luči. Sistem obveščanja davčnih zavezancev je sicer solidno
vzpostavljen, a z večjo razumljivostjo zakonov, bi tudi zavezanci povečali procent
zaupanja v davčno službo.
Davčna uprava je premalo poudarjala plačevanje davkov kot državljansko vrednoto,
bolj je poudarjala zakonsko obveznost plačevanja davkov. Plačevanje davkov pa bi
lažje promovirala, če bi bila poraba proračunskih sredstev bolj pregledna in javnosti
bolj znana.
Na izvajanje davčne zakonodaje vplivata tudi aktivno vključevanje v pripravo novih
zakonov in upoštevanje davčne prakse, ki sta prav tako šibki točki davčne službe.
Dejstvo je tudi, da morajo davčni uslužbenci pobirati davke, da se financira
poslovanje države – kot mora imeti podjetje prihodke. Če tega ne opravljajo in
opravijo dobro, jih kritiziramo vsi po vrsti. Pri svojem delu pa imajo prav tako
”notranje” težave, kakršne so pač lastne vsem državnim upravam – te so nekoliko
drugačne kot v podjetjih. Nadzirani so – kot podjetja – z vseh koncev. Ker se morajo
– tako kot zavezanci – ravnati po zakonih in samo po zakonih, jim je posebej težko
verjetno takrat, ko so zakoni nejasni, in se morajo z novimi določili spopadati pač po
svojih najboljših močeh – tako kot zavezanci.
Rezultat tega je nizka učinkovitost dela, nezadovoljni davčni zavezanci in slab image
davčne uprave. Kljub temu, da so predlogi rešitev raziskave trdno zastavljeni in da
določene davčna uprava že uvaja, bo potrebno s strani zavezancev veliko zaupanja in
strpnosti, s strani davčne uprave pa bi bilo potrebno najprej usmeriti del proračunskih
sredstev v informacijsko-tehnično podporo, ki je ključ do mnogih rešitev problemov.
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6 ZAKLJUČEK
DURS ni najbolj priljubljena ustanova na svetu, a vendar vsi želimo, da bi njeni
davčni delavci dobro delali, in pri tem bili prijazni in pravični. Delo davčnih
delavcev zagotovo ni najbolj prijetno, ker pač ljudem pulijo denar iz žepov. Zato so
tudi po priljubljenosti povsod po svetu nekje na repu. Davčna uprava Republike
Slovenije opravlja naloge iz dejavnosti davčne službe, ki obsega odmero,
obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov ter drugih dajatev na podlagi zakona in
drugih predpisov. Prizadeva si, da bi postala ena najboljših v Evropi in da bi ji to tudi
priznali: zaradi kakovosti storitev, ki jih zagotavlja, zaradi uspešnosti v boju proti
davčnim utajam in goljufijam, zaradi sposobnosti nadzorovanja stroškov, pa tudi
zaradi kakovostnega delovnega okolja, ki ga daje svojim zaposlenim.
Davčna kultura in morala državljanov se ne začne in ne konča zgolj s plačevanjem
davčnih obveznosti. Vprašanje se postavlja v smislu vzgoje in obveščanja
državljanov od otroštva dalje, ko država na primeren način pouči prihodnje
davkoplačevalce, zakaj je potreben njen obstoj in delovanje v interesu večine, za kar
so potrebna sredstva, zbrana v državnem proračunu.
Davčna uprava je pristojna za polnjenje državnega proračuna, pokojninske in
zdravstvene blagajne in lokalnih skupnosti, sedaj tudi proračuna EU. Zato mora biti
zagotavljanje učinkovitega izvajanja temeljnih davčnih nalog stalna, a tudi strateška
naloga. Le s kvalitetnimi uporabniškimi storitvami in z učinkovitim davčnim
nadzorom bodo lahko spodbujali prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti.
Splošno je znano, da davčni sistemi postajajo vse bolj zapleteni in nepregledni. Čim
dlje so v veljavi, tem bolj je to res. Zato so potrebne občasne davčne reforme: eden
od glavnih razlogov zanje je poenostavitev in preglednost. Slovenija je morda pri tem
posebnost. Z zadnjo davčno reformo v letu 2004 se zdi, da smo dobili bolj zapleten
in manj jasen davčni sistem. Precej splošno mnenje je, da bi bilo dobro pravkar
sprejeti davčni sistem poenostaviti in ga narediti bolj jasnega.
Zadovoljstvo davčnih zavezancev mora vsekakor predstavljati prioriteto davčni
politiki in cilj tega je tudi dober image davčne uprave.
Eden izmed negativnih vplivov na image davčne uprave je tudi neenotno stališče pri
razlagi posameznih določb zakonskih in podzakonskih aktov zaradi dvotirnega
komuniciranja ministrstva in davčne uprave z davčnimi zavezanci. Ali morda
nekateri zavezanci nekatere stvari vendarle preveč in odveč zapletajo?
Upamo, da se bodo vsaj tisti, ki se ukvarjajo z davki, čim hitreje in čim večkrat
pregrizli do spoznanj, kako je kaj mišljeno in kako je kaj prav. Sicer pa se je očitno
treba sprijazniti s tem, da se razumevanje davčne zakonodaje z leti lahko samo
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povečuje in širi na vedno več zavezancev, nikoli pa ne bo do konca razumljivo vse,
kar je v zakonih predpisano.
Napake človek dela dokler je živ, davčne napake pa bomo torej delali do takrat,
dokler bomo imeli davčne zakone. Pa naj bodo enostavni, poenostavljeni, zapleteni
ali prezapleteni.
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