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Pravniki se čudijo interpreta-
ciji zakona o preprečevanju
zamud pri plačilih (ZPreZP)
ministrstva za finance, po
katerem bi moral dolžnik
vložiti tožbo za sporne
obveznosti, da bi se izognil
poznejšim globam - za
neprijavo obveznosti v več-
stranski pobot je zagrožena
kazen do deset tisoč evrov.

1. vprašanje: Kdo naj
začne tožbo?

Vprimeru napačne izpolnitve
ali neizpolnitvemora spor pred
sodiščem začeti upnik, avpome-
nu ZPreZP je upnik oseba, kije
prej ela napačno izpolnitev in ki
v zameno za izpolnitev dolguje
denarno plačilo, dolžnik. Dol-
žnik je torej tisti, ki mora plačati
svoj dolg ali začeti spor pred so-
diščem, so nam pred dnevi po-
jasnili na ministrstvu za finance
(MF). Profesor na mariborski
pravni fakultetiMarij an Kocbek
ob tem pravi, da nikjer na svetu
ni zakona,kibi dolžniku naroče-
val tožbo upnika zaradi lastnih
neizpolnjenih obveznosti. »To
bi lahko vodilo v ugotovitvene
tožbe, za takšne tožbe pa v na-
šem pravnem sistemu ni pod-
lage. Stakšnimi tožbamibisicer
lahko zasuli sodišče.Dolžniku j e
nesmiselno nalagati takšne ob-

veznosti. On mora plačati, ne pa
tožiti, da ni dolžen. Nasprotno
mora upnik tožiti dolžnika, naj
plača,« pravi Kocbek.

2. vprašanje: Kaj
s spornimi obveznostmi?

Odvetnica Nada Burič se s
pojasnilom ministrstva za fi-
nance ne strinja. Pravi, da de-
narne obveznosti po 3. členu
zakona ZPreZP sploh ni, če je
zahtevek za plačilo (delno ali
v celoti) neutemeljen oziroma
sporen. Tretji člen namreč do-
loča, da je denarna obveznost
sestavlj ena iz glavnice v višini, ki
jebiladogovorjena inbimorala
biti plačana v pogodbenem ali
zakonsko določenem roku, ter
davkov. »Če ni pravne podlage

-

torej dogovoraoziroma naro-
čila -, ni denarne obveznosti,
tudi če računje. Če nidenarne
obveznosti, pa tudi zamude ne
morebiti,« pojasnjuje odvetnica
Buričeva.

3. vprašanje: Kaj
s spornim računom?

»Stališče MF lahko razumem
le, če MF obravnavam kot skrb-
nikaproračuna, v katerega davč-
ni zavezanci za DDV po načelu
samoobdavčitve, kot izdajatelji
računov, ustvarjajo davčne pri-
hodke. Prejemnik računa mora
zavrniti neutemeljen oziroma
napačen račun in ga vrniti izda-
jatelj u računa ter tega računa ne

sme upoštevati v svojem davč-
nem obračunu.Posledično ni de-
narne obveznostiin ne zamude.
Dokončni odgovor na ta vpraša-
njabo seveda dala sodnapraksa,«
še pojasnjuje Buričeva.

4. vprašanje: Ali lahko
sami ocenimo, ali je
storitev opravljena?

Na MF so nam pred dnevi

pojasnili, da dolžniku ni treba
poravnati obveznosti, čeje na-
paka takšna, da se blago ne more
šteti za dobavlj eno oziroma sto-
ritev za opravljeno.Sodnica na
okrožnem sodišču v Ljubljani
Dida Volk je pojasnila, da niso
pristojni za odločanje, alije ra-
čun upravičen ali ne. Prav tako
za to niso pristoj ni inšpektorji,
ampak sodišča. •

H NEŽIVLJENJSKO IN NEIZVEDLJIVO
Simič predlaga ustavitev izvajanja zakona
Člani Davčno izobraževalnega inštituta, ki ga vodi nekdanji šef Dursa
Ivan Simič, so na včerajšnjem srečanju predlagal naslednje:
► Izvajanje zakona v praksi ni izvedljivo tako, da se ne bi kršile nje-
gove določbe (zakon mora biti bolj življenjski, po veljavni ureditvi bi
morali podjetniki račune računovodskim servisom nositi dnevno),
zato je treba ustaviti njegovo izvajanje in takoj pripraviti spremem-
be, pri katerih naj sodelujejo računovodje ter podjetja, ki izdelujejo
računovodske programe.
► Določiti je treba mejni znesek za račun, ki ga ni treba prijaviti v
obvezni pobot, na primer minimalno 500 evrov.
► Zaradi predvidenih visokih kazni računovodski servisi ne morejo
prevzemati odgovornosti za morebitne nepravilnosti pri spoštovanju
določb zakona. Nekateri so namreč odklonili opravljanje teh storitev
za stranke, številni podjetniki pa sami ne znajo prijavljati obveznosti
v pobot.
► Treba je določiti, da se avgusta, zaradi dopustov, ne izvajajo ob-
vezni poboti.
► Potrebno je ustaviti izvajanje zadnjih sprememb člena 66a zako-
na o davku na dodano vrednost, ki določa, da mora zavezanec za
DDV, ki je že uveljavil odbitek davka, čeprav računa še ni plačal, po-
večati svojo davčno obveznost v višini prej uveljavljenega odbitka.
► AJPES ni v celoti pripravljen na izvajanje tega zakona, saj struktu-
ra sheme XSD, ki naj bi na spletni strani skrbela za izmenjavo podat-
kov, še ne deluje, čeprav bi morala že v ponedeljek.


