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ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-158/11 Z DNE 28. 11. 2013 

BISTVENI RAZLOGI ZA ODLOČITEV 

 

 

 

1. Ustavno sodišče je izpodbijani 12. člen Zakona o dodatnem davku od dohodkov 

članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize 

presojalo z vidika skladnosti s prepovedjo povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena 

Ustave. 

 

2. Ustava v prvem odstavku 155. člena prepoveduje povratno veljavo pravnih aktov s 

tem, ko določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. 

Vendar ta prepoved ni absolutna. Izjemo od te načelne prepovedi predvideva drugi 

odstavek 155. člena Ustave, na podlagi katerega lahko samo zakon določi, da imajo 

posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem 

ne posega v pridobljene pravice. 

 

3. Zakon je uvedel (začasno) obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov za 

člane poslovodstev in nadzornih organov tistih poslovnih subjektov, ki so od države 

prejeli poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in 

gospodarske krize na podlagi t. i. protikriznih ukrepov. Davčno osnovo predstavlja vsota 

navedenih dohodkov (zmanjšanih za obvezne prispevke za socialno varnost), ki jih je 

davčni zavezanec prejel v preteklem letu, v delu, ki presega višino zneskov iz 5. člena 

Zakona, davčna stopnja pa znaša 49 odstotkov. Zakon je začel veljati 6. 10. 2009, to je 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izpodbijani 12. člen 

Zakona pa določa, da se ta zakon uporablja za dohodke po tem zakonu, prejete od 1. 1. 

2009.  

 

4. Ustavno sodišče se je z vprašanjem povratnega učinkovanja davčnopravne norme, ki 

se nanaša na periodični davek, že ukvarjalo v odločbah št. U-I-62/95 z dne 16. 2. 1996 

in št. U-I-81/96 z dne 12. 3. 1998. V obeh primerih je sprejelo stališče, da je 

ustavnopravno upošteven dejanski stan pri periodičnih davkih zaključen v trenutku 



 

nastopa obdavčljivega dogodka, ne glede na to, da se končna davčna obveznost 

ugotavlja šele po zaključku davčnega leta. 

 

5. Z Zakonom je bila izbrani skupini davčnih zavezancev naložena nova davčna 

obveznost. Na podlagi izpodbijanega 12. člena Zakona so v davčno osnovo za odmero 

davka po tem zakonu vključeni (tudi) deli dohodkov, ki jih je davčni zavezanec prejel 

pred uveljavitvijo tega zakona, to je v času od 1. 1. 2009 do 5. 10. 2009, ko so bili ti že 

obdavčeni, in sicer z dohodnino po Zakonu o dohodnini. S tem je zakonodajalec 

povratno obremenjujoče posegel v pravne položaje prizadetih davčnih zavezancev, saj ti 

od trenutka prejema posameznega obdavčljivega dohodka upravičeno pričakujejo, da 

bo prejeti dohodek obremenjen le z davkom, kot ga je predpisovala v tistem trenutku 

veljavna davčna zakonodaja, in da bodo lahko s preostankom dohodka prosto 

razpolagali. Ustavno sodišče je zato ugotovilo, da ima 12. člen Zakona povratne učinke, 

kakršne 155. člen Ustave v prvem odstavku prepoveduje.  

 

6. Povratni učinki posameznih zakonskih določb so v skladu z drugim odstavkom 155. 

člena Ustave sicer izjemoma dovoljeni, če to zahteva javna korist in če se s tem ne 

posega v pridobljene pravice. Vendar zakonodajalec ni izkazal, da bi javna korist 

zahtevala povratno učinkovanje Zakona. 

 

7. V zakonodajnem gradivu, v katerem bi moral zakonodajalec posebej utemeljiti, katera 

je tista javna korist, ki terja povratno učinkovanje pravne norme (ker brez tega ne bi bilo 

mogoče doseči zasledovanega cilja ureditve), ni najti prav posebne utemeljitve javne 

koristi za povratno učinkovanje izpodbijane zakonske določbe. Državni zbor niti ni 

odgovoril na zahtevo predlagatelja, niti se ni udeležil javne obravnave v tej zadevi. 

Kolikor bi lahko kot utemeljitev povratnega učinkovanja zakona šteli navedbe v 

zakonodajnem gradivu, "da bodo slabi managerji ostali brez neupravičenih nagrad," z 

njimi javna korist v smislu drugega odstavka 155. člena Ustave ni izkazana. Z davki se 

poleg fiskalnih sicer lahko uresničujejo tudi konkretni družbenopolitični cilji – med njimi 

tudi taki, ki želijo potencialne davčne zavezance odvračati od določenih ravnanj. Vendar 

uporaba povratno učinkujoče davčne norme po naravi stvari ne more služiti odvračanju 

od že izvršenih ravnanj, temveč lahko pomeni le njihovo naknadno pravno vrednotenje. 

Navedeni cilj zato ni ustavno dopustni cilj zakonske ureditve na področju davčnega 

prava. 

 

8. Utemeljevanje Državnega zbora je mogoče razumeti tudi kot očitek ravnanj, 

nesprejemljivih v danih razmerah finančne in gospodarske krize. Vendar odločanje o 

morebitni subjektivni odgovornosti posameznika zaradi opustitve dolžne skrbnosti ali 

zlorabe pooblastil pri opravljanju funkcije poslovodstva ali nadzora ne spada v presojo 

ustavnosti zakonske določbe, ampak je lahko le predmet posameznih postopkov pred 

pristojnimi sodišči.  

  



 

9. Zaradi državnih sredstev, ki so bila dana poslovnim subjektom za omilitev posledic 

finančne in gospodarske krize s t. i. protikriznimi ukrepi, so se sicer zmanjšala 

razpoložljiva sredstva proračuna. Vendar dejstvo zagotavljanja državnih sredstev 

poslovnim subjektom ne more upravičiti povratnega učinkovanja izpodbijane zakonske 

določbe, ki je naslovljena na posameznike. Uvedba davčne obveznosti za nazaj ne 

more nadomestiti zakonskega urejanja sistema nagrajevanja članov poslovodstev in 

nadzornih organov v teh poslovnih subjektih. 

 

10. Ustavno sodišče je glede na navedeno ugotovilo, da že prvi pogoj, ki ga za 

izjemoma dopustno povratno učinkovanje zakona predpisuje drugi odstavek 155. člena 

Ustave, ni izpolnjen. Zato je 12. člen Zakona razveljavilo. Celo če bi Ustavno sodišče pri 

presoji upoštevalo argumente, ki jih je v prid povratnega učinkovanja 12. člena Zakona v 

postopku navedla Vlada, ti ne bi mogli pripeljati do drugačne odločitve.  

 

 

 

 

 

 

 

 


