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Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in 
dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost

Pred kratkim je stopil v veljavo nov Zakon o
preprečevanju zamud pri plačilih, ki naj bi
spodbudil pravočasno plačevanje in
odpravljanje zamud pri plačilih. Zakon tako
določa najdaljši dovoljeni plačilni rok med
gospodarskimi subjekti 60 dni, izjemoma je
dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60
dni, če se o tem pogodbeni stranki pisno
dogovorita. V primeru, da je dolžnik javni
organ plačilni rok ne sme biti daljši od 30
dni. Eden izmed ukrepov za krepitev
plačilne discipline je tudi prijava nedospelih
denarnih obveznosti v večstranski pobot pri
AJPES. Po nastanku zamude mora dolžnik
denarno obveznost, če ni zavarovana z
instrumenti za zavarovanje plačil (razen
denarnih obveznosti, ki izhajajo iz menic),
le-to elektronsko prijaviti v prvi krog
obveznega večstranskega pobota, ki sledi
datumu nastanka zamude. Večstranski
pobot se bo izvajal enkrat mesečno. Skladno
z novim Zakonom o preprečevanju zamud
pri plačilih, bo register menic, protestiranih
zaradi neplačila, vzpostavil in upravljal
AJPES. Register pomeni informacijo vsem
udeležencem na trgu, da dolžnik ne
izpolnjuje svojih obveznosti in omogoča
bodočim pogodbenim strankam več varnosti
pri poslovanju.

Skupaj z Zakonom o preprečevanju zamud
pri plačilih so bile sprejete tudi dopolnitve
Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-
1D). Novi 66.a člen določa, da davčni
zavezanec, identificiran za namene DDV v
Sloveniji, ki ni poravnal svoje obveznosti do
dobavitelja v zakonsko določenem roku,
nima pravice do odbitka DDV. V kolikor je
že uveljavil odbitek DDV, pa mora povečati
svojo davčno obveznost v višini
uveljavljenega zneska odbitka DDV, ki je

sorazmeren z neporavnanim delom
obveznosti. Davčni zavezanec lahko ponovno
uveljavi odbitek DDV v davčnem obdobju, v
katerem poravna obveznost do dobavitelja.
Ravno tako mora ob predložitvi obračuna
DDV davčnemu organu v elektronski obliki
podati informacijo o ne uveljavljanju
odbitka DDV, povečanju ali zmanjšanju
odbitka DDV. Davčne obveznosti v višini
uveljavljenega zneska odbitka DDV mu ni
treba povečati, če denarno obveznost prijavi
v sistem obveznega večstranskega pobota.

Cilj sprejetih zakonov je spodbuditi
pravočasno poravnavanje denarnih
obveznosti podjetij in s tem izboljšati
plačilno disciplino med davčnimi zavezanci.
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in
dopolnitev Zakona o davku na dodano
vrednost sta bila objavljena v Uradnem listu
Republike Slovenije 15. marca 2011 in sta
začela veljati 16. marca 2011.
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Davčne Novice so proizvedene s strani PricewaterhouseCoopers Davčnega oddelka.

Pravno opozorilo: Vsebina, objavljena v tem tekstu, je namenjena le za namen splošnega razumevanja davčne problematike in ne
vsebuje poglobljene analize navedenih davčnih in drugih predpisov. Bralce opozarjamo, da vsako ravnanje, ki bi bilo posledica
objavljenih tekstov, zahteva posvet z davčnim svetovalcem. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.
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