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Ime in priimek: _____________________________ 

 

DAVČNO PRAVO 

(23. junij 2020) 

 

1. Na kratko pojasnite vsebino naslednjih pojmov: 

 

1.1. Davčna spodbuda: (1 točka) Znižanje davčne obremenitve zaradi zasledovanja nefiskalnih 

(socialnih, ekonomskih, političnih…) ciljev. Delimo jih na oprostitve (izvzem iz predmeta 

obdavčitve) in olajšave (znižanje stopnje, znižanje osnove ali znižanje davka). 

 

1.2. Obračun davčnega odtegljaja: (1 točka) Gre za posamični akt, v katerem plačnik davka 

izračuna znesek davka, ki ga mora odtegniti od dohodka, ki ga izplača davčnemu zavezancu in 

ga plačati v proračun. 

 

1.3. Lokalni davek: (1 točka) Davek, ki ga uvede lokalna skupnost na podlagi zakonske podlage.  

 

 

2. Obkrožite pravilni odgovor – pri vsakem vprašanju obkrožite le en odgovor: 

 

2.1. Za nadzorstveno pravico po ZDavP-2 (glede na razlago VS) velja: (1 točka) 

a. Uporabiti jo je mogoče v primeru, da odločbo izda krajevno nepristojen organ. 

b. V nekaterih primerih je rok za poseg v odločbo 1 leto. 

c. Odmerno odločbo je iz procesnih razlogov mogoče le odpraviti. 

d. Kršitev materialnega prava mora biti očitna. 

e. Za odločanje o tem pravnem sredstvu je pristojen FURS. 

 

2.2. Po ZDoh-2 med kapital za potrebe ugotavljanja kapitalskega dobička NE spada: (1 točka) 

a. Nepremičnina. 

b. Izvedeni finančni instrument. 

c. Delnica. 



2 
 

d. Kupon vzajemnega sklada. 

e. Poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo. 

 

2.3. Davčna obveznost brez izpolnitve preneha: (1 točka) 

a. S plačilom. 

b. S pobotom. 

c. S preknjižbo (izravnavo). 

d. S konverzijo.  

e. Z zastaranjem. 

 

3. Institut v ZDoh-2, ki zagotavlja izvzem stroškov, potrebnih za lastno preživljanje (kot izraz 

načela varstva osebnega dostojanstva in spoštovanja načela plačevanja davkov po 

ekonomski sposobnosti), se imenuje: SPLOŠNA DOHODNINSKA (DAVČNA) OLAJŠAVA; (1 

točka). Pravica podjetnikov, identificiranih za namene DDV, ki zagotavlja davčno 

nevtralnost, se imenuje: ODBITEK (VSTOPNEGA) DDV (1 točka).  

 

 

4. Gospodarska družba bi morala do 31. 3. obračunati davek, vendar tega ni storila. Spodaj 

napišite, katero obliko obračuna bi ji svetovali vložiti ob opisanih okoliščinah, če je njen 

interes, da so posledice najblažje. 

4.1. Zaradi izrednih razmer, ki so trajale od 28. 3. do 6. 4. in so bile posledica naravne 

nesreče, obračuna ni mogla vložiti, vendar bi to storila takoj po koncu izrednih razmer: 

OBRAČUN PO IZTEKU ROKA (1 točka) 

4.2. Računovodkinja gospodarske družbe je zaradi preobilice dela pozabila, da mora vložiti 

obračun, vendar se je spomnila na to, še preden je ugotovil davčni organ: OBRAČUN NA 

PODLAGI SAMOPRIJAVE (1 točka) 

4.3. V postopku nadzora posameznega področja poslovanja, ki je tekel dve leti, je davčni 

organ izdal zapisnik, v katerem je opisal okoliščine in navedel, da bo zapisniku sledila izdaja 

odmerne odločbe: OBRAČUN NA PODLAGI SAMOPRIJAVE (1 točka) 
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5. Jože je od svojega strica podedoval avtomobil, vreden 9.000,00 EUR. Preostalo stričevo 

premoženje, vredno 90.000,00 EUR, je podedovala Jožetova sestra Marija. Odgovorite na 

naslednja vprašanja.  

5.1. Koliko znaša Joževa davčna osnova po ZDDD? (1 točka) 

9.000 – 5.000 EUR – sorazmerni del davčnih obveznosti zapustnika 

5.2. Kakšne procesne aktivnosti mora Jože izvesti v tem primeru zaradi odmere davka po 

ZDDD? (1 točka) 

Nobenih, saj zapuščinsko sodišče pošlje sklep o dedovanju davčnemu organu in ta na tej 

podlagi odmeri davek. 

5.3. Če je imel stric ob smrti davčni dolg v znesku 5.000,00 EUR, kolikšen znesek sme davčni 

organ terjati od Jožeta iz tega naslova? (1 točka)  

Sorezmerno s podedovanim premoženjem. 

 

6. Miha ima stanovanje v Ljubljani, ki bi ga želel oddati v najem študentom. Zanima ga, kako  

so prihodki iz oddajanja stanovanja v najem lahko obdavčeni po ZDoh-2. Pomagajte mu s 

tem, da mu jih na kratko predstavite (vrsta, osnova, stopnja) in mu na ta način pomagajte 

pri odločitvi (3 točke). 

Miha ima dve glavni možnosti: 

- obdavčitev v okviru prihodka iz oddajanja premoženja v najem (najemnina – dejanski 

ali 15-odstotni normirani odhodki) × 27,5 % 

- obdavčitev v okviru dobička iz opravljanja dejavnosti: 

o (dejanski prihodki – dejanski odhodki) × dohodnina po lestvici, 

o (dejanski prihodki – 80 % normirani odhodki) × 20 %. 

 

7. Tone je želel Gregu podariti nepremičnino. Po preučitvi davčnih posledic sta ugotovila, da 

bo moral Grega v tem primeru plačati visok znesek davka na darilo (Tone je bil oproščen 

plačila dohodnine od kapitalskega dobička). Ko sta analizirala, kaj storiti, sta prišla na idejo, 

da bi sklenila prodajno pogodbo, pri kateri je davek le dvoodstoten. To sta kasneje tudi 

realizirala. Za kakšen pravni posel v smislu ZDavP-2 gre v tem primeru in kakšne bi bile 

davčne posledice, če bi davčni organ odkril in dokazal njun dogovor? (2 točki) 

Pripombe dodal [JP1]: Tega nisem zahteval 
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Gre za navidezni (simulirani) pravni posel, ki se z davčnega vidika obravnava na način, da FURS 

odmeri davek od dejanskega (prikritega) pravnega posla, v konkretnem primeru davek na 

darila. 

 

 

KRITERIJ: 

Točke Ocena 

19-17,5 10 

17-15,5 9 

15-13,5 8 

13-11,5 7 

11-9,5 6 

9-0 5 

 


