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1. Glasoval sem proti odločbi, ker menim, da so podani argumenti za ustavno 

skladnost 12. člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in 

nadzornih organov  v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09 – v 

nadaljevanju ZDDDČPNO). 

 

2. V obravnavani zadevi je moralo Ustavno sodišče odgovoriti le na vprašanje 

retroaktivne uporabe zakona oziroma možnosti ali nemožnosti uporabe drugega 

odstavka 155. člena Ustave. Sama dodatna obdavčitev po ZDDDČPNO torej na 

odločitev ne vpliva, niti višina obdavčitve, niti posledice za davčnega zavezanca. 

Odločba temelji na kršitvi prvega odstavka 155. člena Ustave, s tem pa je z 

ustavnosodnim preizkusom praktično izključena uporaba inštituta "neprave 

retroaktivnosti". Pri odločitvi ni bilo upoštevano, da je Zakon uredil izjemne razmere 

finančne krize, da je začasen in ni primerljiv s primeri, o katerih je Ustavno sodišče do 

sedaj odločalo. Vsekakor mora tudi na področju davkov veljati prepoved povratne 

veljave iz prvega odstavka 155. člena Ustave, vendar pa je treba upoštevati tudi 

skrajno izjemno situacijo, ko za davčno pravo lahko uporabimo nepravo 

retroaktivnost. 

 

3. V pravni teoriji se pojem neprave retroaktivnosti razlaga z učinkom zakona, 

katerega predpisane posledice nastopijo po objavi predpisa, izrek te posledice v 

zakonu pa se navezuje na okoliščine (dejstva) iz časa pred objavo zakona.1 Razlika 

med pravo in nepravo retroaktivnostjo je prav glede obstoja dejanskega stana, ali je 

namreč ta bil že dokončno zaključen (prava retroaktivnost), ali pa je bil šele v razvoju 

in se je v celoti zaključil šele po objavi zakona.2 Značilnost davčnih obveznosti je prav 

                                            
1 L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske 

državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 57 in 1040. 
2 E. Korpič–Horvat, Aktualna vprašanja novejše ustavnosodne presoje s področja socialne 

varnosti (vidik prave in neprave retroaktivnosti), Delavci in delodajalci, št. 2–3 (2013), str. 353. 



 

 

 

v tem, da je upoštevno davčno dejansko stanje zaključeno z nastankom 

dohodninske obveznosti, ta pa nastane šele s potekom davčnega leta. Z dohodnino 

so obdavčeni vsi dohodki iz zaposlitve, ki so jih fizične osebe prejele v davčnem letu, 

ki je enak koledarskemu letu. Zato ima 12. člen ZDDDČPNO le neprave povratne 

učinke. Prave povratne učinke bi imel, če bi učinkoval prek tekočega davčnega 

obdobja, na primer za leto 2008, ko so bili dohodki že obdavčeni z odmerno odločbo 

davčnega organa v letu 2009. 

 

4. Koncept "davčnega obdobja" je sprejelo tudi nemško Zvezno ustavno sodišče in 

Ustavno sodišče Belgije.3  V nemški pravni literaturi sicer kritično obravnavajo 

odločitve Zveznega ustavnega sodišča, vendar v davčnem pravu pod določenimi 

pogoji načeloma dopuščajo nepravo povratno veljavo.4 

 

5. Primerjalnopravna analiza, ki jo je opravilo Ustavno sodišče, je pokazala, da bi imel 

v primeru pričetka veljavnosti predpisa med obdavčljivim obdobjem, ki se uporablja 

od začetka tega obdobja (npr. od 1. 1.), takšen predpis: 

 

– prave retroaktivne učinke v državah, ki so sprejele t. i. koncept obdavčljivega 

dogodka (Danska, Finska, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Švedska); vendar se 

kljub temu, da je retroaktivna veljava predpisov načeloma prepovedana, presoja 

glede morebitne protiustavnosti takšnega predpisa med državami razlikuje, tako da 

je povratna veljava predpisov odvisna od standardov, dolžine obdobja, izjemnih 

okoliščin, nujnosti za dosego cilja v javnem interesu, minimalnih učinkov za 

davkoplačevalce itd.; 

 

– neprave retroaktivne učinke v državah, ki so sprejele t.i. koncept davčnega obdobja 

(Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg, Španija, Turčija, Portugalska), kjer je 

takšna retroaktivna veljava načeloma dovoljena; 

 

– v Grčiji takšno retroaktivno veljavo davčnih predpisov dovoljuje že ustava; 

 

– v ZDA in Veliki Britaniji pomeni takšno sprejemanje in učinkovanje predpisov 

običajno zakonodajno prakso.  

 

 

                                                                                                                              
 
3
 Nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht): odločitvi drugega senata št. 2 

BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05 in št. BvR 784/05, 2 BvR 1738/05, obe z dne 7. 7. 2010, 
ter odločitev prvega senata št 1 BvL 6/07 z dne 10. 1o. 2012, dostopne na 
<http://www.bundesverfassungsgericht.de/.> Tako tudi Ustavno sodišče Belgije (Arbitragehof): 
odločitev št. 109/2004 z dne 23. 6. 2004, dostopno na: <htttp://www.const-court.be/> 
4
 K. Tipke; Die Steuerrechtsordnung,K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Zvezek 1, Otto 

Schmidt, Köln 1993, str. 177–202. 
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6. V obravnavanih zadevah iz tuje prakse ustavnih sodišč ni bil zaznan primer, kot 

ga je v tej odločbi obravnavalo Ustavno sodišče. ZDDDČPNO se namreč nanaša na 

izjemen čas finančne in gospodarske krize in začasno uvaja dodaten davek. Tudi po 

stališču Sodišča Evropske unije lahko nenadna finančna kriza oziroma nepredvidljive 

proračunske težave upravičijo povratno učinkovanje obremenilnih prepisov.5 Menim, 

da se v drugih državah ne bi zastavljalo vprašanje neprave retroaktivnosti v primerih 

dodatnega davka za odgovorne osebe v gospodarskih družbah, ki so od države 

dobile poroštvo ali finančna sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske 

krize. Ti dohodki so izvirali iz vodenja ali nadzora omenjenih poslovnih subjektov, ki 

so dobili pomoč in so torej njihovi dohodki izhajali tudi iz davkoplačevalskega denarja. 

 

7. V odločbi se kot odločilni šteje izostanek utemeljitve javne koristi za povratno 

učinkovanje izpodbijane zakonske določbe. Navedba v zakonodajnem gradivu ("da 

bodo slabi managerji ostali brez neupravičenih nagrad") je v odločbi ocenjena kot 

nezadostna, Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da z njim javna korist v smislu 

drugega odstavka 155. člena Ustave ni izkazana. Menim, da s kratko, pitijsko 

izraženo obrazložitvijo, zakonodajalec vendar pove tisto, kar bi sicer lahko z daljšo 

obrazložitvijo. Zakonodajalčevo navedbo v zakonodajnem gradivu je treba povezati s 

samim zakonom oziroma v zakonu jasno izraženem namenu. To pomeni, da se 

sredstva iz državnega proračuna ne morejo uporabljati za nagrajevanje, ker je takšna 

nagrada "neupravičena". Z dodatnim davkom jim dohodki iz tega naslova niso bili 

odvzeti, temveč le dodatno obdavčeni. Javna korist iz drugega odstavka 155. člena 

Ustave je s tem izkazana, saj je že elementarno razvidna iz namena zakona. V tem 

primeru pa je izpolnjen tudi drugi pogoj, s tem namreč odgovornim osebam ni bilo 

huje poseženo v pridobljene pravice in niso bile ogrožene njihove socialne pravice.6 S 

tem vprašanjem je povezano tudi univerzalno pravno načelo pravičnosti. V življenju je 

nepredstavljiva in pravno krivična ureditev, ki nekoga nagrajuje z denarjem, ki ga je 

kot pomoč v težkih časih dobil od ljudi – davkoplačevalcev. 

 

8. Epilog: Z odločitvijo, da je razveljavljen 12. člen ZDDDČPNO, bo vračilo dodatnega 

davka z obračunanimi zamudnimi obrestmi do 30. 11. 2013 znašalo 2.130.585,61 

EUR. 7 Takšen znesek bo izplačan iz državnega proračuna iz davkoplačevalskega 

denarja. 

                                            
5 Sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi Rache, 98/78, z dne 25. 1. 1979, 20. točka, v zadevi 

Decker, 99/78, z dne 25. 1. 1979, 8. točka, in v združenih zadevah Zuckerfabrik, C-143/88 in 
C-92/89, 49. točka. 
6
 B. Bugarič, Pravno mnenje o ustavnosti zakona o dodatnem davku, Ljubljana, 22. 9. 2009, 

(dostavljeno Ustavnemu sodišču z dopisom predsednika stranke Zares z dne 27. 11. 2013), 
na 2. strani: "…ne moremo govoriti o pridobljenih pravicah, je verjetno jasno: kako je lahko 
denar ali druga pomoč, ki si jo uprava izplača kot svojo nagrado iz denarja, ki je bil namenjen 
pomoči podjetjem in drugim poslovnim subjektom v hudi gospodarski krizi "pridobljena" 
pravica? To ni nikakršna pridobljena pravica ampak povsem neupravičena obogatitev na 
račun javnega denarja davkoplačevalcev, Zato je povsem pravilno, da ima država možnost, da 
preko davkov skuša pridobiti ta denar nazaj ".  
7 Podatek je Ustavnemu sodišču posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 050-4/2012 

z dne 20. 11. 2013. 
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