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Proti večinski odločbi sem glasovala, ker sodišče v tem primeru ni upoštevalo ustavnopravnega načela 

o vsebinski vezanosti uprave na zakon in je s tem odstopilo od dosedanje ustaljene prakse tega 

ustavnega sodišča. 

 

Nastalega položaja internega dvojnega obdavčenja novozgrajenih objektov z davkom na dodano 

vrednost in z davkom na promet nepremičnin ob prehodu na sistem davka na dodano vrednost, ki je v 

bistvu posledica različne opredelitve časa nastanka davčne obveznosti, zakon ni uredil, temveč ga je 

uredil 120. člen Pravilnika. Ustava v drugem odstavku 120. člena določa, da opravljajo upravni organi 

svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Po zakonu o upravi (Ur. l. RS št. 

67/94 in 20/95) se s pravilnikom razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa ali akta za 

njegovo izvrševanje. 

 

Glede na svojo pravno naravo so torej pravilniki vezani na zakon tako, da v vsebinskem smislu ne 

smejo določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj vsebinskih okvirov, ki morajo biti v zakonu 

izrecno določeni ali iz njega vsaj z razlago ugotovljivi, temveč smejo vsebovati le določbe o 

izvrševanju posameznih zakonskih določb. Zakonodajalec je v 66. členu ZDDV res pooblastil ministra, 

pristojnega za finance, da izda podrobnejše predpise o izvajanju ZDDV, vključno z natančnejšimi 

kriteriji in načini uveljavljanja oprostitev, vendar tega pooblastila v zvezi z davkom na dodano vrednost 

in z davkom na promet nepremičnin, ob prehodu na sistem davka na dodano vrednost, ki je v bistvu 

posledica različne opredelitve časa nastanka davčne obveznosti, zakonsko ni uredil. 

 

Načelo zakonitosti, po katerem lahko državna uprava opravlja svoje funkcije samo na podlagi ustave 

in zakonov ter v njihovih mejah je temeljno načelo, s katerim se skuša omejiti moč, ki jo uprava glede 

na svoj položaj in vlogo dejansko ima oziroma jo dobiva. To načelo je tudi pomembno za učinkovito 

varstvo posameznikovih pravic in pravnih interesov, vključno z učinkovitim nadzorom ustavnosti in 

zakonitosti posamičnih upravnih aktov. Zato načelo zakonitosti toliko bolj in strožje velja za pravno 

urejanje razmerij, v katerih nastopa država na enostransko oblastveno obvezujoči način, še zlasti, ko 

posega v posameznikove pravice, še posebej v njegovo premoženje. Ob upoštevanju načela delitve 

zakonodajne in izvršilne oblasti mora biti uprava v davčnem pravu (zaradi posebne narave davka kot 

dajatve, ki služi za pokrivanje javnih finančnih potreb na splošno) močneje vezana na zakon in na 

njegov jezikovni pomen, kar pomeni, da je v teh primerih zakonska oziroma pravna analogija skrajno 

omejena oziroma, da je sploh ni (ko zakon nalaga obveznosti). Zato morajo zakoni, ki urejajo davke, 

urediti vse bistvene elemente oziroma mora biti že iz pooblastila, ki ga dajejo izvršilnemu predpisu, 

razvidno in predvidljivo, kaj se zahteva od davčnega zavezanca. Po mojem mnenju je zato zakonska 

analogija, ki jo je Ustavno sodišče v tem primeru uporabilo, v nasprotju z načelom pravne države in 

načelom delitve oblasti. Uporabe določb 71. člena ZDDV s pomočjo zakonske analogije ni mogoče 

razširiti na prehodno nastali položaj pri prometu z nepremičninami. Nepremičnine namreč pred uvedbo 

davka na dodano vrednost niso bile zajete s pojmom "proizvod" v sistemu prometnega davka, tako, da 

prvega odstavka 71. člena ZDDV, ki se nanaša na dobavitelje blaga (prej proizvodov) ni mogoče 

razširiti tudi da tiste nepremičnine, ki se na podlagi ZDDV (od dne 1.7.1999 naprej, ko se je ZDDV 

začel uporabljati) štejejo za blago. Te nepremičnine kot blago kupcem tudi še niso bile dobavljene 

oziroma izročene. Drugi odstavek 71. člena ZDDV se sklicuje oziroma urejuje le primere iz prvega 

odstavka tega člena. Tretji odstavek tega člena pa se ne nanaša na predplačila, od katerih je bil 

plačan davek po ZDPN. Nanaša se le na predplačila, od katerih je bil obračunan in plačan davek po 

določbah ZPD. ZDDV ne razlikuje med obdavčevanjem izročitve tistih nepremičnin, od katerih je že bil 

plačan davek na promet nepremičnin po ZDPN in med obdavčevanjem izročitve tistih nepremičnin, od 

katerih davek na promet nepremičnin, skladno s prvim odstavkom 4. člena ZDPN-1, ni bil plačan. 

 

Ker je izpodbijana določba 120. člena Pravilnika po svoji vsebini lahko le materija ZDDV, bi moralo 

Ustavno sodišče ugotoviti, da je ZDDV neustaven, ker tega ne ureja, prvi odstavek 120. člena 

Pravilnika pa bi moralo razveljaviti. 
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