
OMEJITEV POSLOVANJA Z GOTOVINO NA 50,00 EVROV RAZVNEMA STRASTI

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 101 z dne 12. decembra 2011 je bil objavljen Pravilnik o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: pravilnik).
Gre za četrto spremembo oziroma dopolnitve pravilnika, ki je povzročila kar nekaj negodovanj davčnih
zavezancev zaradi omejitev pri poslovanju z gotovino in s tem povezanih vprašanj. Pravilnik je stopil v
veljavo in uporabo 27. decembra 2011.

OMEJITVE PRI POSLOVANJU Z
GOTOVINO

Najbolj odmevna od vseh aktualnih sprememb pravilnika
je sprememba 23.a člena, ki zajema primere plačevanja
fizičnim osebam v gotovini in dovoljeno mejo glede višine
zneska v posameznih primerih, ter sprememba, ki se na-
naša na omejitev višine zneska pri poslovanju z gotovino
med poslovnimi subjekti. Z novim pravilnikom je prišlo
na tem področju do bistvenih sprememb, saj se je število
transakcij, pri katerih je bilo dovoljeno plačevati fizičnim
osebam z gotovino, močno skrčilo, prav tako so se meje
zneskov gotovinskih izplačil znižale.

S pravilnikom so določene izjeme oziroma primeri, v ka-
terih plačil ni potrebno nakazovati na transakcijske ra-
čune prejemnikov, temveč se lahko izplačajo v gotovini.
Do spremembe pravilnika je to veljalo za vse dohodke iz
delovnega razmerja, navedene v 37. členu ZDoh-2, tako
da so delodajalci lahko v gotovini izplačevali plačo, regres
za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarno-
stno pomoč, povračilo stroškov v zvezi z delom ... ter tudi
pokojnine. Po uveljavljeni spremembi pravilnika se nave-
dena izplačila ne smejo več izplačevati v gotovini in po no-
vem velja, da se lahko v gotovini izplačujejo le še pokojni-
ne, nadomestila in drugi dohodki iz naslova (obveznega,
obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja, razen izplačila
odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju in Zakonom o prvem pokoj-
ninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju po-
oblaščenih investicijskih družb.

Znižala se je tudi dovoljena meja glede višine gotovinskih
izplačil fizičnim osebam, in sicer pri izplačilih dividend in
obresti s 125 evrov na 50 evrov ter enako v primeru iz-

plačil prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov,
industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in
umetne obrti.

Prav tako je prišlo do sprememb pri poslovanju z goto-
vino med poslovnimi subjekti. Kot opredeljuje 36. člen
ZDavP-2, morajo poslovni subjekti, ki opravljajo dejav-
nost (pravne osebe, samostojni podjetniki, fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost ...), plačila za dobavljeno blago in
opravljene storitve ter enako tudi druga plačila izvrševati z
nakazili na transakcijske račune prejemnikov. Prejemniki
teh plačil so praviloma tudi poslovni subjekti. Pravne ose-
be kakor tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko
izvedejo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve
svojim dobaviteljem oziroma izvajalcem - pravnim ose-
bam oziroma fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, v
gotovini le, če posamezno plačilo ne presega 50 evrov (do
spremembe pravilnika je bila ta meja 420 evrov).

Glede na odzive davčnih zavezancev bi lahko rekli, da naj-
več razburjanja in vprašanj povzroča ravno sprememba,
ki se nanaša na poslovanje z gotovino med poslovnimi su-
bjekti, saj se je meja bistveno znižala. Vsa plačila za doba-
vljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje pravna
oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, in presegajo
znesek 50 evrov, morajo biti po novem izvršena na tran-
sakcijski račun prejemnika - pravne osebe oziroma fizič-
ne osebe, ki opravlja dejavnost. Zaradi te določbe se je pri
zavezancih pojavilo nemajhno število vprašanj, tako glede
izplačevanja povračil stroškov goriva za službena vozila,
ki presežejo znesek 50 evrov in ki ga poravna zaposleni
ter kasneje zahteva povračilo tega stroška, kot tudi glede
izplačil povračil v primeru službenih potovanj. Ena od re-
šitev je vsekakor v plačevanju stroškov s službenimi plačil-
nimi karticami.



Skratka, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve
med poslovnimi subjekti, ne smejo biti opravljena v goto-
vini, če presegajo 50 evrov.

Ta sprememba naj bi bila namenjena večji učinkovitosti
nadzora nad izplačevanjem plačil in prejemkov na tran-
sakcijske račune, še posebej osebnih prejemkov in s tem
povezanimi davčnimi obveznostmi ter v večji učinkovito-
sti davčne izvršbe na tako prejeta sredstva.

Kot oznanja DURS na svojih spletnih straneh, bo v okvi-
ru davčno inšpekcijskih nadzorov intenzivno preverjal,
ali poslovni subjekti - izplačevalci spoštujejo določbe 36.
člena ZDavP-2 ter v povezavi s tem tudi določbe 2. in 3-
odstavka 23.a člena pravilnika ter pri tem opozarja, da bo
zoper kršitelje dosledno izrekal globe. V 14. točki 1. odstav-
ka 397. člena ZDavP-2 so za kršitelje predpisane naslednje
globe:

- od 800 do 10.000 evrov za samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost,

- od 1.200 do 15.000 evrov za pravno osebo, ki se po
ZGD-1 šteje za mikro ali majhno gospodarsko družbo,

- od 3.200 do 30.000 evrov za pravno osebo, ki se po
ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

Za odgovorne osebe omenjenih poslovnih subjektov so
ravno tako predpisane globe, in sicer:

- od 400 do 4.000 evrov v primeru samostojnega pod-
jetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno

opravlja dejavnost,
- od 600 do 4.000 evrov v primeru pravne osebe, ki

se po ZGD-1 šteje za mikro ali majhno gospodarsko
družbo,

- od 800 do 4.000 evrov v primeru pravne osebe, ki
se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo.

Glede na višino glob bodo poslovni subjekti spremembe

pravilnika pri svojem poslovanju najverjetneje dosledno
upoštevali oziroma bi to lahko pričakovali vsaj od manj-
ših.

Naj tu še omenim, da ZDavP-2 predpisuje globo za osebo
- poslovni subjekt, ki nakazuje, ne pa tudi za osebo, ki pre-
jema ta plačila, kar lahko razumemo, da je kršitelj lahko

le nakazovalec, ne tudi prejemnik plačila. Torej prejem go-
tovine v znesku, ki je višji od 50 evrov, ni davčni prekršek.

ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN
OBROČNO PLAČEVANJE DAVČNIH
OBVEZNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE

Kar nekaj sprememb je nov pravilnik prinesel tudi na po-
dročju odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega pla-
čevanja davčnih obveznosti za fizične osebe (29. člen do
vključno 39- člena pravilnika) ter v povezavi s tem tudi
nove oziroma spremenjene obrazce. V nadaljevanju so na
kratko povzete nekatere izmed njih.



I Pozdravljamo predvsem spremembo, ki se nanaša na iz-
vzem premoženja. Tako se po novem stanovanje oziroma
stanovanjska hiša, v kateri zavezanec stalno biva oziroma
začasno, če v Sloveniji nima stalnega prebivališča, ter eno
osebno vozilo, katerega vrednost ne presega 12 minimal-
nih plač (to je do 9.156,72 evra; od 1. januarja 2012 je mi-
nimalna plača 763,06 evra), ne upošteva kot premoženje
zavezanca ne glede na to, če ima davčni organ na tem pre-
moženju zastavno pravico. Do sedaj se je to premoženje,
če je davčni organ na njem imel zastavno pravico, všteva-
lo v premoženje zavezanca, s katerim se poravnava davčni
dolg zavezanca in posledično ni bil možen odpis oziroma
delni odpis davčne obveznosti.

V primeru izjemnih okoliščin, kot so naravne in druge
nesreče, smrt davčnega zavezanca ali družinskih članov,
daljše bolezni oziroma poškodbe zavezanca ali njegovih
družinskih članov in invalidnosti, lahko davčni organ
odobri odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo mimo
osnovnih kriterijev, če bi plačilo davčnih obveznosti ogro-
zilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov,
vendar le v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ
tri mesece pred nastankom izjemnih okoliščin, ki jih bo
zavezanec moral dokazovati primeroma z odločbo ali po-
trdilom državnega organa. Prej te omejitve glede nastan-
ka davčne obveznosti ni bilo.
Kar nekaj obrazcev je spremenjenih, nekateri so na novo
predpisani, predvsem v povezavi z odpisom in obročnim
plačevanjem davčne obveznosti ter odlogom.

Dobili smo nov oziroma spremenjen obrazec Vloga za
odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka
za fizične osebe po 101. členu ZDavP-2 (Priloga 5), po ka-
terem lahko fizična oseba zaprosi za odlog plačila davka
do največ dve leti oziroma za obročno plačevanje v največ
24-mesečnih obrokih, če bi bilo s plačilom davka ogro-
ženo njeno preživljanje in preživljanje njenih družinskih
članov. Po novem večino podatkov pridobi davčni organ
sam iz evidenc, ki so mu na voljo - lastnih evidenc in evi-
denc drugih organov. Fizična oseba je dolžna posredovati
le podatke, ki davčnemu organu niso znani (npr. o pre-
moženju, o katerem davčni organ nima evidenc, plačani
preživnini ipd.).

Novost je obrazec za Vlogo za odlog oziroma obročno pla-
čilo davka z zavarovanjem (Priloga 16) po 1. odstavku 103.
člena ZDavP-2, ki dovoljuje plačilo davka v največ dvanaj-
stih mesečnih obrokih oziroma odlog za največ eno leto
ob predložitvi ustreznega instrumenta zavarovanja plači-
la. Obrazec je skupen tako za pravne osebe, fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost in za fizične osebe.
Tudi za obročno plačilo davka v največ treh obrokih po
2. odstavku 103. člena ZDavP-2 je predpisan spremenjen

obrazec Vloga za obročno plačilo davka v največ treh me-
sečnih obrokih za fizične osebe (Priloga 17), ki predstavlja
dopolnitev prejšnjega. Vse omenjene vloge vsebujejo na
novo podatek o pooblaščencu.

ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJE
DAVČNIH OBVEZNOSTI ZA PRAVNE
OSEBE IN FIZIČNE OSEBE, KI
OPRAVLJAJO DEJAVNOST
V skladu z določbo 102. člena ZDavP-2 lahko davčni organ
dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma do-
voli plačilo davka v največ 24-mesečnih obrokih v obdobju
24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše ne-
likvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov
iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati,
nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezan-
cu odlog ali obročno plačevanje davka omogočilo prepre-
čitev hujše gospodarske škode. V pravilniku so pogoji za
odlog oziroma obročno plačevanje podrobneje določeni.
Do sedaj so zavezanci sami ali po pooblaščencih pisali vlo-
ge za odlog oziroma obročno plačevanje davka, saj ni bilo
predpisanega obrazca. Po novem je obrazec predpisan.
Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru
hujše gospodarske škode (Priloga 15) naj bi tako vsebo-
vala vse podatke, ki so potrebni, da zavezanec dokaže, da
mu grozi hujša gospodarska škoda in za odločanje o upra-
vičenosti vloge.

Do sedaj je bilo v praksi opaziti, da so različni davčni uradi
zahtevali različna dokazila od zavezancev, zato zavezanci
niso bili vedno prepričani, da je njihova vloga popolna.
V primeru poziva k dopolnitvi vloge pa davčni organ ni
navedel manjkajočih dokazil oziroma, katere listine mora
zavezanec še predložiti, temveč je zgolj citiral določbe pra-
vilnika. Z objavo obrazca so listine, potrebne za odločanje
o odlogu oziroma obročnem plačevanju davka, navedene
na obrazcu, zato je pričakovati, naj bi bila vsaj v tem delu
zavezancem olajšana priprava vlog.

Kot že omenjeno, je na podlagi 1. odstavka 103. člena
ZDavP-2 za fizične in pravne osebe predpisan enak obra-
zec - Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z za-
varovanjem (Priloga 16).

Tako za fizične kot pravne osebe pa naj bi bila v kratkem
omogočena oddaja vlog po e-davkih. Vsi postopki (za od-
pis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davka), ki 27.
decembra 2011 še niso bili pravnomočno končani, se kon-
čajo po do sedaj veljavnem pravilniku.

Scvenka Sinile Mičmioric


