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1. Ustavno sodišče je z navedeno odločbo razveljavilo 12. člen 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), ker je 

ugotovilo, da v obravnavani zadevi ni izpolnjen že prvi pogoj, ki ga za izjemoma 

dopustno povratno učinkovanje posamezne zakonske določbe predpisuje drugi 

odstavek 155. člena Ustave. Zato je, ne da bi se spuščalo v presojo, ali je izpolnjen 

drugi, kumulativno določen pogoj iz drugega odstavka 155. člena Ustave, ugotovilo, 

da je izpodbijana zakonska določba v neskladju s prvim odstavkom 155. člena 

Ustave. Razveljavitev te določbe pa pomeni, da ureditev po ZDDDČPNO ne velja za 

dohodke, ki so jih davčni zavezanci prejeli v času pred uveljavitvijo tega zakona, to je 

v času od 1. 1. 2009 do 5. 10. 2009. 

 

Torej večinsko stališče sodnikov je, da zakonodajalec ni izkazal že prvega pogoja za 

dopustno povratno veljavnost predpisa, to je javne koristi.  

 

2. Glasovala sem proti taki odločitvi, saj ne soglašam s stališčem, da je treba 

izpodbijani zakon presojati skozi drugi odstavek 155. člena Ustave, zlasti pa ne z 

zaključkom, da v konkretnem primeru zakonodajalec ni izkazal javne koristi. V 

konkretnem primeru se po mojem prepričanju ne zastavlja vprašanje, ali je 12. člen 

ZDDDČPNO v skladu s 155. členom Ustave, saj se zakon ne razteza na preteklo 

davčno leto, temveč, ali je kršeno načelo varstva zaupanja v pravo, ki je eno od načel 

pravne države iz 2. člena Ustave. Prav to načelo posamezniku zagotavlja, da mu 

država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez razloga, 

utemeljenega v prevladujočem javnem interesu. Argumente za nestrinjanje z večino 

bom nanizala v nadaljevanju tega odklonilnega ločenega mnenja. Osnovna misel, ki 

me je vodila k drugačni odločitvi, pa naj bi šlo za presojo po 155. členu ali  po 2. členu 

Ustave, je obstoj javnega interesa, saj menim, da je bil cilj zakonodajalca, da s 



 

 

 

sprejetjem zakona na učinkovit način prepreči ekscesna nagrajevanja 

managerjev v tistih poslovnih subjektih, ki so dobili državno pomoč, kar je v interesu 

vseh davkoplačevalcev. Po moji presoji je javni interes jasno izražen in kot tak 

ustrezna ustavna podlaga za takšen zakon. 

 

3. Izpodbijani zakon je bil sprejet oktobra 2009 in je začel veljati 6. 10. 2009, to je 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi 

izpodbijanega 12. člena ZDDDČPNO pa se je ta zakon uporabljal tudi za dohodke, 

prejete od 1. 1. 2009 dalje. Tako  

so v davčno osnovo za odmero davka po tem zakonu (t. i. managerski davek) 

obdavčeni dohodki, ki so jih davčni zavezanci prejeli pred uveljavitvijo tega zakona, to 

je v času od 1. 1. 2009 do 5. 10. 2009. Gre za zvišanje davka od dohodkov, ki so bili 

prejeti iz naslova vodenja poslov in nadzora poslovodnih subjektov, ki so od države 

prejeli poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in 

gospodarske krize, na podlagi ukrepov, ki sta jih sprejela Državni zbor in Vlada. 

Gre za plače in nadomestila plače ali vsako drugo plačilo za vodenje teh poslovnih 

subjektov, nagrade za poslovno uspešnost, odpravnine, dohodke na podlagi 

udeležbe na dobičku in druge bonitete, ki so jih prejeli managerji gospodarskih družb, 

ki so dobile državno pomoč v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. 

 

4. Osrednje in odločilno vprašanje, na katero je v tej zadevi moralo odgovoriti 

Ustavno sodišče, je, ali je 12. člen izpodbijanega zakona v skladu z ustavnimi pravili o 

časovni veljavnosti predpisov.  

 

Gre za vprašanje, ali je zakonodajalec s takšno zakonsko določbo povratno posegel v 

pridobljene pravice prizadetih davčnih zavezancev in je zaradi tega ta v nasprotju s 

155. členom Ustave. Od odgovora na to vprašanje je odvisna tudi presoja trditve o 

protipravnosti sporne pravne norme in posledično sama razrešitev tega konkretnega 

ustavnega spora. Ker izhajam iz stališča, da v konkretnem primeru še ni bil v celoti 

zaključen dejanski stan, na katerega se je zakon nanašal, zato tudi še niso nastale 

pridobljene pravice, ne gre za pravo retroaktivno veljavo zakona po 155. členu 

Ustave, ampak gre lahko le za vprašanje varovanja pričakovanih pravic, ki so 

zavarovane skozi ustavno načelo zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave. Sicer pa po 

moji presoji izpodbijani zakon ni protiustaven, ne glede na to, po kateri poti opravim 

presojo, ali po 155. členu ali 2. členu Ustave.  

 

5. Po prvem odstavku 155. člena Ustave, ki določa, da zakoni, drugi predpisi in 

splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj, velja absolutna prepoved povratne 

veljave pravnih aktov. Izjema od tega pravila je določena v drugem odstavku citirane 

določbe Ustave. Povratno učinkovanje posamezne zakonske določbe je namreč 

dopustno, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. 

Če Ustavno sodišče presodi, da pogoj javne koristi ni podan, potem ugotovi, da je 

povratno učinkovanje predpisa nedopustno, ne da bi se spuščalo v presojo 

pridobljenih pravic. Če pa ugotovi, da je bil določen ukrep sprejet zaradi varstva 



 

 

 

javnega interesa, potem pa mora presoditi tudi, ali se je s takim ukrepom poseglo v 

pridobljeno pravico. Ustava torej varuje na podlagi zakona pridobljene pravice tako, 

da vanje ni mogoče posegati z učinkom za nazaj. Po doktrini Ustavnega sodišča 

uživajo pridobljene pravice enako varstvo kot človekove pravice in temeljne 

svoboščine (odločba št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994). Zato se poseg v pridobljeno 

pravico presoja na podlagi tretjega odstavka 15. člena Ustave s testom 

sorazmernosti, z vidika nujnosti, primernosti posega in njegove proporcionalnosti.  

 

6. V primeru presoje po 155. členu Ustave po mojem mnenju izpodbijani predpis ni v 

nasprotju z Ustavo, saj sta izpolnjena oba pogoja za izjemoma dovoljeno povratno 

učinkovanje, torej podan je javni interes, menim pa tudi, da ne gre za poseg v 

pridobljene pravice. Ustavno sodišče je že zapisalo v odločbi št. U-I-81/96 z dne 12. 

3. 1998 (Uradni list RS, št. 227/98), da davčni predpisi ne smejo učinkovati za nazaj, 

razen ob pogojih, ki jih določa drugi odstavek 155. člena Ustave. Tako stališče pa 

pomeni, da na davčnem področju retroaktivnost ni absolutno prepovedana. Tako 

mora Ustavno sodišče v vsakem primeru posebej presoditi, ali gre za predpis, ki je v 

javnem interesu, kakor tudi ugotoviti, ali se posega s predpisom v pridobljene pravice. 

Pri izpodbijanem zakonu pa sta izpolnjena oba pogoja iz drugega odstavka 155. 

člena Ustave, zato tudi ne pomeni kršitve načela prepovedi retroaktivnosti.  

 

7. Izpodbijani predpis je bil sprejet zaradi varstva javnega interesa, saj gre za zakon, 

ki je bil sprejet v posebnih okoliščinah finančne in gospodarske krize. Kriza likvidnosti, 

ki je sledila finančni krizi, je močno prizadela tudi realno gospodarstvo. Zato je država 

leta 2009 sprejela po nujnem postopku več ukrepov za njegovo oživljanje. Z uvedbo 

državnega jamstva bankam za zadolževanje gospodarskih subjektov je poskušala 

povečati kreditno aktivnost bank in s tem omogočiti gospodarstvu lažjo pridobitev 

likvidnih sredstev (Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 

33/09 in 42/09 – v nadaljevanju ZJShemRS). Z namenom preprečiti odpuščanje 

delavcev je država uvedla nove institute na področju aktivne politike zaposlovanja, 

kot so subvencioniranje polnega delovnega časa z Zakonom o delnem 

subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS, št. 5/09 – v nadaljevanju 

ZDSPDČ) in inštitut začasnega čakanja na delo z Zakonom o delnem povračilu 

nadomestila plače (Uradni list RS, št. 42/09 – v nadaljevanju ZDPNP). Sprejela pa je 

tudi ukrepe za sofinanciranje že začetih razvojno investicijskih projektov, 

sofinanciranje prezaposlovanja delavcev in sofinanciranje samozaposlovanja 

zaposlenih. Vsa sredstva za izvedbo teh ukrepov so bila zagotovljena v proračunu 

Republike Slovenije. S takim reševanjem finančnih institucij in gospodarskih družb na 

račun državnih sredstev oziroma na plečih davkoplačevalcev je tako problem bančnih 

izgub in izgub v gospodarstvu postal problem celotne družbe. Kljub temu, da je 

država del davkoplačevalskih sredstev namenila reševanju poslovnih subjektov v 

izgubi, pa so se članom vodstvenih in nadzornih organov teh poslovnih subjektov tudi 

v letu sprejete državne pomoči izplačevale nagrade in drugi dohodki, ki očitno niso bili 

v skladu s finančnim stanjem teh poslovnih subjektov. Tem vodstvenim oziroma 

nadzornim kadrom so bili kljub slabemu finančnemu stanju poslovnih subjektov, ki so 



 

 

 

jih vodili oziroma nadzorovali, izplačani zelo visoki dohodki iz naslova zaposlitve 

pri teh subjektih, kar pa očitno ni bilo v ustreznem sorazmerju s finančnim stanjem teh 

družb. Dejstvo je, da v državi nimamo učinkovitega sistema korporativnega 

upravljanja gospodarskih družb, kljub dokaj natančni ureditvi v Zakonu o 

gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 

91/11, 32/12, 57/12 in 82/13 – v nadaljevanju ZGD-1). Ne gre prezreti dejstva, da je 

270. člen ZGD-1, ki je bil v veljavi v času izvrševanja protikriznih ukrepov, že določal, 

da mora nadzorni svet pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave 

poskrbeti, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim 

stanjem družbe ter da lahko v primeru, ko se po določitvi prejemkov poslabša 

poslovanje družbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje ali ji povzročilo škodo, te 

tudi zniža. Prav zaradi neustrezne plačne politike oziroma neučinkovitosti nadzora 

nad njo je bila ta zakonska določba dopolnjena z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o gospodarskih družba (Uradni list RS, št. 42/09 – v nadaljevanju 

ZGD-1C) 20. 6. 2009, uskladitev teh sprememb s statuti pa je bila družbam naložena 

do 1. 9. 2010. Zakonodajalec je uvedel pomembne novosti glede politike prejemkov 

članov poslovodnih oziroma nadzornih organov ter določene pristojnosti glede tega 

prenesel na skupščine družb. Vendar tudi to ni zagotavljalo izplačila nagrad, ki bi bile 

sorazmerne finančnemu stanju poslovnih subjektov. Zalegla pa tudi ni prepoved, 

določena v ZDSPDČ in ZDPNP, ki je prepovedovala poslovnim subjektom v 

poslovnem letu, v katerem so dobili državno pomoč, obračunati in izplačati nagrade 

organom vodenja in nadzora.  

 

8. Ker so bili dohodki poslovodstva, za katere je izpodbijani zakon določil višji davek, 

določeni v pogodbi o zaposlitvi, so se ti po mnenju poslovodstva izplačali povsem 

zakonito. Poslovodne osebe poslovnih subjektov, ki so dobili državno pomoč, so bile 

največkrat v delovnem razmerju, saj so imele sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

Pogodbena narava delovnega razmerja pa se odraža tako pri sklenitvi kot tudi pri 

spremembi ali sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin. Po 

49. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr. – v 

nadaljevanju ZDR-1) se spremembo katere od sestavin pogodbe o zaposlitvi, kar 

velja tudi za plačilo za delo, lahko doseže le na predlog delavca ali pa delodajalca, z 

aneksom k pogodbi o zaposlitvi. Do spremembe pogodbe o zaposlitvi in s tem 

znižanja izplačila za opravljeno delo pride, če na to pristane nasprotna stranka, sicer 

velja prejšnja pogodba o zaposlitvi. Ker odklonitev podpisa aneksa k pogodbi o 

zaposlitvi v delovnopravni zakonodaji ni sankcionirana, nima delodajalec nobene 

možnosti, da bi dosegel znižanje plačila za delo. Ni mogoče tudi zatrjevati, da so bile 

nagrade izplačane poslovodstvu na podlagi veljavnega posla obligacijskega prava, 

saj pri zaposlenih managerjih ne gre za civilnopravno razmerje in se nezakonitost 

izplačila ne more presojati na podlagi obligacijskega zakona in civilnega prava. 

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo je pogodba delovnega prava, s katero 

izvršni direktor v delniški družbi oziroma poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo 

uredi svoje razmerje z družbo, ki jo vodi, kot delovno razmerje z vsemi elementi tega 



 

 

 

razmerja, določenimi v 4. členu ZDR-1. Nagrade so se izplačevale v taki višini, 

kot so bile določene v pogodbi o zaposlitvi.  

 

9. Ob vseh navedenih neučinkovitih ukrepih (v praksi se je pokazalo, da država z 

navedenimi ukrepi ni mogla uspešno preprečiti izplačil nagrad v gospodarskih 

družbah v lasti države, ki so prejele državno pomoč) je morala država poseči v 

presegajoči del dohodkov članov poslovodnih in nadzornih organov z izpodbijanim 

zakonom. Drugače ni mogla danih denarnih sredstev v obliki državne pomoči 

učinkovito zavarovati pred njihovo neprimerno uporabo. Ker je šlo pri državnih 

pomočeh za proračunska sredstva, tako da so vsi davkoplačevalci prek plačila 

splošnih davkov prispevali za ohranjanje poslovnih možnosti teh gospodarskih 

subjektov, gre za javno korist, ki je narekovala nujno ukrepanje države na način, ki 

naj bi učinkovito posegel v ravnanje posameznih poslovnih subjektov, ki so na eni 

strani prejemali državno pomoč, na drugi strani pa izplačevali nesorazmerno visoke 

nagrade oziroma druge prejemke svojim članom uprav in nadzornih svetov. Pravično 

je, da se skušajo v kriznih okoliščinah bremena porazdeliti tudi na managerje, ki so 

odgovorni za slabo finančno stanje poslovnih subjektov, ki so jih vodili, in ne samo na 

breme delavcev in davkoplačevalcev. Torej je javni interes podan. 

 

10. Po moji presoji pa je podan tudi drugi pogoj za povratno učinkovanje predpisa, saj 

z zakonom ni bilo poseženo v pridobljene pravice. Ker davčni zavezanec ob prejemu 

posameznega dohodka iz zaposlitve med davčnim letom še ne pridobi pravice 

razpolagati z njegovim neobdavčenim delom, po mojem prepričanju tudi ne gre za 

pridobljeno pravico. Posameznik lahko ob prejemu plače oziroma tudi drugega 

dohodka, od katerega se plača dohodnina, glede na veljavno davčno ureditev do 

konca koledarskega leta pričakovane dohodke le oceni in ugotovi, kolikšen del 

dohodka bo moral nameniti za plačilo dohodnine po izteku koledarskega leta oziroma 

s kolikšnim delom dohodka lahko razpolaga. V tem primeru še ne gre za dokončno 

določen znesek davčnega dolga, s tem pa tudi ne za znesek razpoložljivega, tj. 

neobdavčljivega dela dohodka, dokler se ne zaključi davčno leto, ki je enako 

koledarskemu letu. Tako pri periodičnem davku, kar dohodnina je, vse do zaključka 

davčnega leta ni mogoče govoriti o pridobljeni pravici. To pa pomeni, da med 

davčnim letom na novo uvedeni zakonski ureditvi, ki uvaja višje oziroma dodatne 

stopnje obdavčitve že prej akontativno obdavčenih dohodkov iz zaposlitve, ni mogoče 

pripisati pravih povratnih učinkov. Zato menim, da gre v konkretnem primeru, ko se 

sprememba pravne norme z učinkom na tekoče obdavčljivo obdobje, kar velja za 

dohodnino kot periodični davek, za nepravo retroaktivnost, saj nastane pri tovrstnem 

davku davčna obveznost šele s potekom davčnega leta. Bistveno za nepravo 

retroaktivnostjo pa je, da ni arbitrarna, to pomeni, da je spremembo mogoče utemeljiti 

s stvarnimi razlogi, ki izhajajo iz družbene dejavnosti.  

 

11. Izpodbijana določba ZDDDČPNO bi torej imela prave povratne učinke, če bi 

učinkovala prek tekočega davčnega obdobja – torej, če bi se nanašala sprememba 

na obdobje pred njim (na primer za leto 2008) oziroma če bi bil zakon sprejet leta 



 

 

 

2010 in bi posegel v izplačane dohodke iz zaposlitve v letu 2009. Za pravo 

retroaktivnost, ki je po Ustavi dopustna le ob pogoju javne koristi in da ne gre za 

poseg v pridobljene pravice, pa bi šlo v primeru, če bi zakon posegel v že zaključene 

pravne položaje, s tem pa v pridobljeno pravico prostega razpolaganja z dohodki, ki 

so že bili obdavčeni na podlagi odmerne odločbe davčnega organa. To pa v 

konkretnem primeru ni podano, saj 12. člen izpodbijanega zakona pomeni zgolj to, da 

zakon prihodnje pravne posledice nove davčnopravne ureditve navezuje na določena 

dejstva, ki so nastopila v preteklosti, vendar konkretni dejanski stan, katerega 

sestavni del so ta dejstva, ob uveljavitvi zakona še ni bil zaključen. Zato ima 

izpodbijana pravna norma po moji presoji (le) neprave povratne učinke.  

 

12. Med pravo retroaktivnostjo (echte Rückwirkung, Rückbewirkung von 

Rechtsfolgen) in nepravo retroaktivnostjo (unechte Rückwirkung, tatbestandliche 

Rückanknüpfung) ločuje tudi nemško Zvezno ustavno sodišče. Po nemški 

ustavnosodni presoji ima zakon prave retroaktivne učinke, če se uporablja za 

primere, ki so bili zaključeni pred njegovo objavo v uradnem listu – ti so načeloma 

prepovedani. Neprava retroaktivnost pa je podana, če se novi zakon uporabi za 

ekonomske aktivnosti, ki so bile pričete v preteklosti, a ob uveljavitvi zakona še niso 

zaključene, takšni učinki zakona so načeloma dopustni (odločitev z dne 31. 5. 1960, 

BVerfGE 11, 139 146], odločitev z dne 19. 7. 1967, BVerGE 22, 241 248], odločitev 

z dne 20. 6. 1976, BVerfGE 48, 403 415]). 

 

13. Prav na davčnem področju nemško Zvezno ustavno sodišče razmejuje med pravo 

in nepravo retroaktivnostjo z načelom davčnega obdobja. Pri davkih, pri katerih 

nastane davčna obveznost šele konec leta, po stališču nemškega Zveznega 

ustavnega sodišča davčni primer ni zaključen do zaključka tega leta. Če je torej novi 

(npr. dohodninski) zakon razglašen pred 31. 12., uporablja pa se že od 1. 1. istega 

leta, ima po stališču nemške ustavnosodne prakse tak predpis le neprave retroaktivne 

učinke. Le če naj bi se novi zakon uporabljal še za prejšnja leta, se v tem delu šteje 

za retroaktivnega (odločitev BVerfG št. 2 BvL 2/83 z dne 14. 5. 1986, BVerfGE 72, 

200). Zanimivo je tudi stališče zavzeto v odločbi št. 2 BvL 6/59 z dne 19. 12. 1961 

(BVerfGE 13, 261), na katero se sklicuje tudi ustavni pritožnik, ki pa za njegov primer 

ni uporabljiva, saj 12. člen ZDDDČPNO ne določa, da se obdavčijo tudi dohodki 

preteklega leta. 

 

14. Nemški fiskalni teoretiki sicer nasprotujejo predstavljenemu razmejevanju med 

pravo in nepravo retroaktivnostjo, saj naj bi bil nastanek davčne obveznosti konec 

leta po njihovem mnenju zgolj tehničnega značaja, medtem ko naj ne bi dajal 

vpogleda v to, ali je bil upoštevni obdavčljivi dogodek zaključen prej ali ne. Davčni 

zavezanec naj bi bil upravičen do pravne gotovosti glede davčnih posledic v trenutku 

izvršitve transakcije. Vendar nemško Zvezno ustavno sodišče ni odstopilo od 

takšnega razmejevanja oziroma od stališča o zgolj nepravem retroaktivnem 

učinkovanju v primeru spremembe predpisa med obdavčljivim letom. 

 



 

 

 

15. Kot izhaja iz odločbe BVerfG št. 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05 z dne 7. 7. 

2010 je nemško Zvezno ustavno sodišče ubralo le strožji pristop pri presoji 

dopustnosti neprave retroaktivnosti. Poudarilo je, da je tudi neprava retroaktivnost 

združljiva  z načelom varstva zaupanja v pravo le, če je primerna in nujna za 

uresničitev namena zakona ter če pri tehtanju med težo prizadetega zaupanja in 

nujnostjo razlogov za spremembo ni kršeno načelo sorazmernosti. Pri tem je izhajalo 

iz izhodišča, da je pri davčnopravnih normah odločilen nastanek davčnega dolga. Na 

področju davčnega prava naj bi bila zato prava retroaktivnost podana le v primeru, ko 

je zakonodajalec že nastali davčni dolg naknadno spremenil. Za področje 

dohodninskega davčnega prava naj bi to pomenilo, da je sprememba pravnih norm z 

učinkom na tekoče obdavčljivo obdobje nepravo retroaktivnost, saj nastane davčna 

obveznost šele s potekom davčnega leta. Poudarilo pa je tudi, da terjajo na 

raznovrstnem polju neprave retroaktivnosti, na katerem prepoved retroaktivnosti 

načeloma ne velja, obremenjujoči učinki razočaranja pravno varovanega zaupanja 

zadostno utemeljitev z vidika njihove sorazmernosti. To naj bi veljalo tudi v primeru, 

ko zakonodajalec spremeni dohodninsko zakonodajo med davčnim letom in se 

sprememba razteza na začetek tega leta. Tudi tukaj mora naslovnik norme 

razočaranje njegovega zaupanja sprejeti le, v kolikor je to upravičeno s posebnim, 

prav povratno učinkovanje predpisa upravičujočim javnim interesom ter ob 

upoštevanju načela sorazmernosti. 

 

16. Tudi Ustavno sodišče se je že ukvarjalo s vprašanjem retroaktivnosti predpisov na 

davčnem področju. V odločbi št. U-I-81/96 z dne 12. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 

27/98), s katero je Ustavno sodišče presojalo določbe Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 20/95), je 

zapisalo, da je davčna zaveza poseg države v premoženjsko sfero pravnih oseb, 

"zato za davčne predpise še toliko bolj velja, da ne smejo učinkovati za nazaj, razen 

ob pogojih, ki ju določa drugi odstavek 155. člena Ustave, namreč, če to zahteva 

javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice". To pomeni, da 

retroaktivnost tudi na davčnem področju ni absolutno prepovedana. Z vprašanjem 

povratnega učinkovanja davčnopravne norme, ki se je nanašala na periodični davek – 

dohodnino, se je Ustavno sodišče ukvarjalo tudi v odločbi št. U-I-62/95 z dne 16. 2. 

1996. Presojalo je ureditev po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

dohodnini (Uradni list RS, št. 7/95), ki je na novo uvedel obdavčenje nekaterih 

osebnih prejemkov – odpravnin ob upokojitvi, jubilejnih nagrad in enkratne 

solidarnostne pomoči, ki so bili prej neobdavčeni. Zakon je začel veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tj. 5. 2. 1995, uporabljal pa se je od 1. 

1. 1995. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi sicer sprejelo stališče, da je takšna 

določitev davčne obveznosti za nazaj v nasprotju s 155. členom Ustave, saj se z 

davčnimi obveznostmi poseže v obstoječo pridobljeno pravico razpolaganja z 

dohodkom (glej 8. točko obrazložitve navedene odločbe). Menilo je, da način 

obračunavanja davka (na primer letno) ne daje podlage za razlago, s katero se 

razširja veljavnost davčne obveznosti tudi na prejemke, izplačane v času, ko taka 

zakonska obveznost še ni obstajala (glej 9. točko obrazložitve navedene odločbe). 



 

 

 

Vendar je šlo v tem primeru za novo obdavčenje prej v celoti neobdavčenih 

premoženjskih kategorij. Torej so bile navedene premoženjske kategorije ob njihovem 

izplačilu oziroma oblikovanju izvzete iz obdavčenja, kar pomeni, da so posamezniki 

že takrat pridobili pravico do prostega razpolaganja z njimi. Prav v tem se zadeva po 

moji presoji pomembno razlikuje od obravnavane. Pri tem velja tudi opozoriti, da je 

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr. in 7/95 – v nadaljevanju 

ZDoh), ki je bil upošteven pri odločanju Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-62/95, 

plačilo akontacij med letom obravnaval kot plačilo posebnega davka, ki ga je štel za 

podvrsto dohodnine (glej prvi odstavek 3. člena ZDoh). Šele novi Zakon o dohodnini 

(Uradni list RS, št. 54/04 – v nadaljevanju ZDoh-1) je uvedel plačevanje akontacij, kot 

jih pozna ZDoh-2 (primerjaj Predlog zakona o dohodnini – ZDoh-1, Poročevalec DZ, 

št. 2/04, EPA 1088-III, str. 19). Davčni zavezanec lahko v trenutku prejema 

obdavčljivega dohodka sicer upravičeno pričakuje, da prejeti dohodek ne bo 

obdavčen po višji davčni stopnji, kot jo je določala v tistem trenutku veljavna 

zakonodaja, vendar pa s tem trenutkom še ni pridobil individualizirane in 

konkretizirane pravice do prostega razpolaganja z njim. 

 

17. Država je poslovnim subjektom za lažje premagovanje finančne in gospodarske 

krize zagotavljala državne pomoči, kar je nedvomno v javnem interesu. V javnem 

interesu je zato tudi, da je skušala z davčnimi ukrepi zagotoviti, da državne pomoči 

dosežejo svoj namen s tem, da se poslovni subjekti, ki so prejeli državno pomoč 

(praviloma prav zaradi slabega finančnega stanja), ne izčrpavajo s prekomernimi 

izplačili poslovodstev. Ta zakon je zajel poslovodstvo tistih poslovnih subjektov, pri 

katerih so se začele krizne razmere intenzivneje odražati v njihovem poslovanju. Zato 

je bilo od teh kadrov več kot razumno pričakovati, da bodo skrbeli za gospodarno 

ravnanje poslovnih subjektov, in v tem okviru prilagodili tudi svoje prejemke danim 

razmeram.  

 

18. Pri obdavčitvi po izpodbijanem zakonu gre torej za obdavčitev dohodkov iz 

zaposlitve posameznikov, ki spadajo med najvišje v državi in ki so bili izplačani v 

družbah, ki so v času finančne in gospodarske krize prejele državno pomoč v obliki 

subvencij oziroma poroštev. Zakonodajalec je za táko obdavčitev, (tudi) kolikor se 

razteza na dohodke, prejete pred uveljavitvijo tega zakona, izkazal obstoj posebej 

utemeljenega javnega interesa, za dosego katerega je nujno, da ima 12. člen 

ZDDDČPNO neprave povratne učinke. V javnem interesu je namreč, da se v takih 

izjemnih situacijah svetovne finančne in gospodarske krize uravnava politika 

dohodkov vodstvenih in nadzornih kadrov družb, ki so bile ravno zaradi te krize 

deležne državnih pomoči, na način, da njihovi dohodki niso pretirani, temveč da 

ustrezajo realnemu finančnemu položaju teh poslovnih subjektov. S tem se namreč 

posredno zagotavlja uresničitev namena takih državnih pomoči. Pri zasledovanju tako 

pomembnega javnega interesa za družbo kot celoto pa ta po mojem prepričanju 

odtehta poseg v zaupanje davčnih zavezancev v nespremenljivost obstoječe pravne 

ureditve dohodnine.  

 



 

 

 

19. Glede na navedeno menim, da je zakonodajalec z izpodbijano zakonsko 

ureditvijo sicer posegel v načelo varstva zaupanja v pravo, ki je eno od načel pravne 

države, saj je z njo posegel v upravičena pričakovanja davčnih zavezancev po 

ZDDDČPNO, da bodo lahko razpolagali s prejetimi dohodki nad mejo obdavčitve po 

veljavni dohodninski zakonodaji že v trenutku njihovega prejema (glej 10. in 11. 

točke). Vendar je imel zakonodajalec za poseg v ta pričakovanja stvarne razloge, 

utemeljene v prevladujočem in legitimnem javnem interesu. Zato izpodbijana pravna 

norma po moji presoji ni v neskladju z 2. členom Ustave. 

 

 

 

 

        mag. Marta Klampfer 
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