Na podlagi 14., 17., 36., 37., 51., 57., 61., 79., 101., 102., 124., 138., 152., 207., 266., 297. in
358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15)
izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07,
102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14 in 39/15) se v prvem
odstavku 23.a člena na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka,
ki se glasi:
»11. dobitkov od iger na srečo, ki se v skladu z 19. členom ZDoh-2 ne štejejo za dohodke po
ZDoh-2.«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 38. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na merila, določena v 36. členu tega pravilnika lahko davčni organ zaradi
upoštevanja socialnih razmer dovoli obročno plačilo davčne obveznosti, če bi plačilo davčne
obveznosti ogrozilo socialno varnost davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Pri
tem upošteva razmerje med višino davčne obveznosti in višino dohodkov, ugotovljenih v
skladu s 30. do 32. členom tega pravilnika, davčnega zavezanca in njegovih družinskih
članov. Davčni organ lahko pri odločanju upošteva, da je davčna obveznost posledica
pravilnega in pravočasnega izpolnjevanja davčne obveznosti ali vložitve davčne napovedi na
podlagi samoprijave.«.
3. člen
Tretji odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Šteje se, da davčni zavezanec izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega
člena, če je sodišče izdalo pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o preventivnem
finančnem prestrukturiranju ali o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi na podlagi zakona,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in postopke prisilnega
prenehanja.«.
4. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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