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Sodba Sodišča Evropske Unije v zadevi C-603/10 
Pelati
Dne 18. oktobra 2012, je Sodišče, Evropske
Unije (v nadaljevanju: “SEU”) razglasilo
sodbo v zadevi C-603/10 Pelati, pri čemer je
razlagalo člen 11(1)(a) Direktive 90/434, in
sicer na podlagi predhodne odločbe na
podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo
Upravno sodišče Republike Slovenije .

Člen 11(a) Direktive 90/434 in
slovenska zakonodaja

Člen 11(1)(a) Direktive 90/434 med drugim
določa, da lahko Država članica zavrne
uporabo ali odvzame ugodnosti iz vseh ali
nekaterih določb pod naslovi II, III in IV
direktive, kadar se izkaže, da je glavni namen
združitve, delitve, prenosa sredstev ali
zamenjave kapitalskih deležev ali ko je eden
glavnih namenov davčna utaja ali izogibanje
plačilu davka.

najkasneje v 30 dneh od prejema vloge .

Obveznost pridobitve predhodnega
dovoljenja davčnega organa, kakor jo določa
člen 47 ZDDPO-1 v povezavi s členom 363
ZDavP-1, je bila odpravljena 1. januarja
2007, ko sta začela veljati nova zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb in o
davčnem postopku .

Vprašanje za predhodno odločanje

SEU je bilo povprašano, ali je določbo člena
11 Direktive 90/434 potrebno razlagati tako,
da nasprotuje nacionalni ureditvi, s katero
Republika Slovenija davčno ugodnost za
gospodarsko družbo, ki želi izvesti delitev
(oddelitev dela družbe in ustanovitev nove
družbe) pogojuje s pravočasnostjo vloge za
izdajo dovoljenja za priznanje davčnih
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plačilu davka.

V tem okviru je bilo SEU zaprošeno, da
upošteva Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05, v
nadaljevanju: ZDDPO-1)) ter Zakonu o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05,
v nadaljevanju: ZDavP-1), kot ju je navajalo
Upravno sodišče.

V skladu s členom 47 ZDDPO-1 se
„[p]renosni družbi, družbi prejemnici in
družbeniku prenosne družbe […] upravičenja
po 41. do 47. členu tega zakona priznajo na
podlagi dovoljenja, ki ga izda davčni organ,
če so izpolnjeni pogoji po 41. do 47. členu
tega zakona“, pri čemer je eden od pogojev
tudi pridobitev ustreznega dovoljenja
davčnega organa.

V skladu s členom 363 ZDAVP-1, vlogo za
izdajo dovoljenja vloži prenosna družba ali
družba prejemnica najmanj 30 dni pred
predvidenim datumom transakcije. Davčni
organ odloči o vlogi za izdajo dovoljenja

izdajo dovoljenja za priznanje davčnih
upravičenj, ki oddelitvi ob izpolnjevanju
predpisanih pogojev sledijo, oziroma po
kateri davčni zavezanec s potekom roka
davčne ugodnosti po nacionalni zakonodaji
avtomatično izgubi.

V primeru družbe je slovenski davčni organ
zavrnil vlogo družbe po izdaji dovoljenja, saj
je štel, da je 30-dnevni rok že potekel. Pelati
je namreč vložil vlogo za izdajo dovoljenja,
potem ko je sodni register že registriral
statusnopravne spremembe družbe. Na tej
podlagi je davčni organ ugotovil, da je bila
družba preoblikovana ob vpisu statusnih
sprememb v sodni register.



Sodba SEU

SEU je potrdilo, da Direktiva 90/434 ne
vsebuje nobene določbe o postopkovnih
pravilih, ki jih morajo države članice
spoštovati pri priznavanju davčnih
ugodnosti, določenih s to direktivo.

V tej luči je SEU poudarilo, da je skladu z
ustaljeno sodno prakso Sodišča izhaja v
primeru, kadar ni ureditve Unije z
določenega področja, natančna postopkovna
pravila za zaščito pravic, ki jih imajo osebe
na podlagi prava Unije, izhajajo iz pravnega
reda vsake države članice po načelu
postopkovne avtonomije držav članic,
vendar pod pogojem, da ta pravila niso manj
ugodna kot tista, ki urejajo podobne notranje
položaje (načelo enakovrednosti), in da v
praksi ne onemogočajo ali čezmerno
otežujejo uresničevanja pravic, ki jih
priznava pravni red Unije (načelo
učinkovitosti).

natančen, jasen in predvidljiv sistem rokov,
da se posamezniki lahko seznanijo s svojimi
pravicami in dolžnostmi. Pri tem je
predložitveno sodišče tisto, ki mora preveriti,
ali so te zahteve spoštovane

Tako je SEU presodilo, da je treba člen
11(1)(a) Direktive 90/434 razlagati tako, da
ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta v
postopku v glavni stvari, ki za priznanje
davčnih ugodnosti, ki v skladu z določbami
navedene direktive veljajo za transakcijo
delitve, določa pogoj, da mora biti vloga v
zvezi s to transakcijo vložena v določenem
roku. Vendar mora predložitveno sodišče
ugotoviti, ali so izvedbene določbe glede tega
roka, še zlasti določitev njegovega začetka,
dovolj natančne, jasne in predvidljive, da se
lahko davčni zavezanci seznanijo s svojimi
pravicami, in se prepričati, da je tem mogoče
priznati davčne ugodnosti, določene s to
direktivo.
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učinkovitosti).

SEU se je izreklo, da nacionalna ureditev, ki
davčne ugodnosti, določene z Direktivo
90/434, priznava samo pod pogojem, da je
bila zadevna vloga vložena najmanj 30 dni
pred predvidenim datumom transakcije
prestrukturiranja, ni taka, da bi v praksi
onemogočala ali čezmerno oteževala
uresničevanje pravic, ki jih davčnim
zavezancem priznava pravo Unije.

Vendar pa je SEU nadalje določilo, da čeprav
prekluzivni rok, kakršen se presoja v
postopku v glavni stvari, kot tak ni v
nasprotju z načelom učinkovitosti, obdobje, v
katerem teče tridesetdnevni rok, ni odvisno
od davčnega zavezanca, saj ta ne more
natančno vedeti, niti kdaj začne ta rok teči
niti kdaj poteče, to je kdaj bo predvidena
transakcija prestrukturiranja vpisana v sodni
register.

V tej zvezi je SEU podarilo, da imajo tdržave
članice obveznost, da določijo dovolj
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