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Vprašanje - roki

Na Generalni finančni urad ste naslovili dopis, v katerem sprašujete glede tolmačenja 45. člena
Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2.
Navajate, da začetek in tek materialnih zakonov predpisuje 45. člen ZDavP-2, ki določa, da začetka
in teka rokov ne ovirajo nedelje in državni prazniki oziroma drugi dela prosti dnevi v Republiki
Sloveniji. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko
se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega
delovnika, če ni z ZDavP-2 ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.
Sprašujete, za katere dneve se šteje, da se pri organu ne dela in ali na presojo o tem, kdaj se pri
organu dela, vpliva razlaga, da se pri organu dela neprekinjeno, saj sistem e-Davki deluje
neprekinjeno. Navajate, da se v praksi pojavljajo tudi različna tolmačenja glede izteka roka za
predložitev predpisanih obračunov davčnega odtegljaja, davčnega obračuna ali davčne napovedi na
soboto. Sprašujete ali se šteje sobota za delovni dan oziroma za dan, ko se pri organu dela,
upoštevaje, da uredba o delovnem času, ki je v preteklosti določala prvo soboto v mesecu kot
delovni dan za davčni organ, ne velja več. Sprašujete tudi ali razlaga velja enotno, za vse vrste
davčnih obveznosti, vključno s prispevki za socialno varnost, kjer finančni uradi glede pravočasnosti
predložitve obračunov in izpolnitve davčne obveznosti postopajo različno.
V povezavi z vašimi vprašanji vam pojasnjujemo, da za izpolnitev vseh vrst davčnih obveznosti velja,
da v kolikor se rok za izpolnitev davčne obveznosti izteče na nedeljo, državni praznik ali kak drug
dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega
delovnika. Sobota velja za dan, ko se pri organu ne dela.
To velja tako za fizične osebe, ki lahko svoje obveznosti izpolnijo tudi preko sistema eDavki, kot tudi
za pravne osebe, ki so izpolnitev davčne obveznosti dolžne opraviti preko sistema eDavki.

S spoštovanjem,

