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ZADEVA: Popravek gradiva št. 1 – Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona     
                  o davčnem postopku – redni postopek (EVA 2018-1611-0073)

1. Navedba gradiva, na katerega se nanaša popravek: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – redni postopek 
(EVA 2018-1611-0073)

2. Besedilo popravka gradiva:

V obrazcu za pošiljanje gradiva Vladi se v poglavju 2.3. Poglavitne rešitve 
pod točko 3, v četrtem odstavku, ki opisuje ureditev samoobdavčitve in predlog noveliranega 
ZDavP-2 glede popravkov obračunov, spremeni besedilo tretjega stavka glede zaračunavanja 
obresti: »Davčnemu zavezancu, ki zaradi odločitve sodišča v dveh mesecih od pravnomočnosti 
sodbe predloži popravek obračuna davka, se ne zaračunavajo obresti.«. 

V II. delu – Besedilo členov:
- se v 1. členu dopolni druga alineja drugega odstavka, 
- se v tretjem odstavku 255.t člena (26. člen predloga zakona) za besedilom »je iste 

podatke iz« doda besedilo »prvega odstavka«, 
- se v 257.a členu (32. člen predloga zakona) tretja alineja tretjega odstavka dopolni

tako, da se glasi: »se ugotovi, da okoliščine iz prejšnje alineje nastopijo v enem letu od 
podaje mnenja svetovalne komisije«, 

- se naslov 41. člena spremeni tako, da se glasi: »prva predložitev in prva izmenjava 
podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča«,

- se besedilo tretjega odstavka 44. člena umesti v 42. člen in doda naslov »uporaba 
določb za zahteve za začetek postopka skupnega dogovarjanja«,

- se ostali členi preštevilčijo tako, da 42. člen postane 43. člen, 43. člen postane 44. člen 
in 44. člen postane 45. člen.

V III. delu – Obrazložitev: 
- so popravljene obrazložitve, povezane z zgoraj navedenimi spremembami členov, 
- so opravljeni redakcijski popravki k 5., 10., 17., 19., 31. in 32 členu, ki se nanašajo na 

razlikovanje med »tem zakonom« (t. j. predmetno novelo) in noveliranim ZDavP-2 (t. j. 
zakonom). 

                                                          Natalija Kovač Jereb
                                                            Državna sekretarka



Priloga:
– Popravek gradiva št. 1 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

davčnem postopku
– Korelacijska tabela
– Izjava o skladnosti
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