
 

                                                                                                                        

 

Številka:  U-I-158/11-84 

Datum:  17. 12. 2013 

 

 

 

 

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča izdaja Ustavno 

sodišče naslednje 

 

TISKOVNO SPOROČILO 

 

I. 

 

Odločitev 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti zakona, začetem z zahtevo 

Upravnega sodišča, z odločbo št. U-I-158/11 z dne 28. 11. 2013 odločilo, da se 12. člen 

Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v 

času finančne in gospodarske krize (v nadaljevanju ZDDDČPNO) razveljavi.  

 

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo v sestavi devetih sodnic in sodnikov s šestimi glasovi 

proti trem. Proti so glasovali sodnici mag. Marta Klampfer in dr. Etelka Korpič – Horvat ter 

sodnik dr. Mitja Deisinger, ki so dali odklonilna ločena mnenja. Pritrdilni ločeni mnenji pa 

sta dala sodnica dr. Jadranka Sovdat in sodnik Jan Zobec.  

 

Osrednje vprašanje obravnavane zadeve je bilo, ali je 12. člen ZDDDČPNO v neskladju z 

ustavno prepovedjo povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena Ustave. Ustavno sodišče 

poudarja, da v okvir te presoje (ustavnosti zakona) ne spada ocena konkretnih ravnanj 

posameznih članov organov poslovodenja in nadzora. Odločanje o morebitni subjektivni 

odgovornosti posameznika, ki bi izvirala iz opustitve dolžne skrbnosti ali morda celo iz 

očitka zlorabe pooblastil pri izvrševanju nalog organa poslovodenja oziroma nadzora v 

gospodarski družbi, je predmet drugih, zoper konkretne osebe vodenih postopkov. 

 

 

II. 

 

Bistveni razlogi za odločitev 



 

 

 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da ima 12. člen ZDDDČPNO povratne učinke, kakršne 155. 

člen Ustave v prvem odstavku prepoveduje. Z ZDDDČPNO je bila namreč izbrani skupini 

davčnih zavezancev naložena nova (49-odstotna) davčna obveznost. Na podlagi 

izpodbijanega 12. člena ZDDDČPNO pa 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 (ZDoh-2). Zakonodajalec je z izpodbijano zakonsko 

določbo 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. 

 

V skladu z drugim odstavkom 155. člena Ustave so povratni učinki posameznih 

zakonskih določb 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 ZDDDČPNO.  

 

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," pa 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. 

 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da že prvi pogoj, ki ga za izjemoma dopustno povratno 

učinkovanje zakona predpisuje drugi odstavek 155. člena Ustave, ni izpolnjen. Zato je 

izpodbijani 12. člen ZDDDČPNO razveljavilo. Celo če bi Ustavno sodišče pri svoji presoji 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Predsednik 

 

 


