PREDLOG
EVA: 2016-1611-0111
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada
Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov
Finančne uprave Republike Slovenije
1.

člen

V Uredbi o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/14 in
92/14) se v 3. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena Finančni urad Kočevje opravlja tudi naslednje naloge za
območje Finančnega urada Ljubljana:
-

odmera akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti in izdaja
potrdil;
odmera nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih;
odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe in
pobiranje prispevkov zavarovancev iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.«.

2.
V 3. točki 4. člena se prva in druga alineja črtata.

člen

4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. odločanje v drugih upravnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna
uprava:
uvrstitev blaga za evidentiranje izvoza celovitega industrijskega obrata;
izdajanje odločb o zahtevah za ukrepanje pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine;
izdajanje dovoljenj za povezavo nadzorno informacijskega sistema v informacijski sistem
nadzornega organa v zadevah prirejanja iger na srečo;
izdajanje soglasij k ceniku stroškov ugotavljanja skladnosti igralne naprave, s katero se izvajajo
igre na srečo, s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami;«.
V 14. točki se besedilo »opravljanje nalog povezovalnega organa« spremeni tako, da se glasi:
»opravljanje nalog enotnega povezovalnega organa«.
3.

člen

12. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»12. hramba, prodaja, uničenje in brezplačni odstop namesto prodaje zaseženega, odvzetega,
odstopljenega ali najdenega blaga, ter nadzor nad uničenjem blaga;«.
Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. izdajanje soglasij za posege v prostor in spremembe na objektih, ki vplivajo na izvajanje
carinskega nadzora;«.
Dosedanja 15. točka postane 16. točka.

4.

člen

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naloge iz prejšnjega člena opravlja finančni urad, pri katerem je zavezanec vpisan v davčni
register, razen če predpisi določajo drugače.«.
Peti in šesti odstavek se črtata.
5.

člen

Prvi in drugi odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ne glede na 3. in 6. člen te uredbe posamezni finančni urad opravlja naloge za
območje celotne Republike Slovenije, in sicer:
1. Finančni urad Novo mesto:
a) odmera in obračun davka na dodano vrednost po posebni ureditvi za obdavčitev storitev
občasnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu in
b) opravljanje carinskih formalnosti v zvezi s carinskimi deklaracijami, sprejetimi izven uradnih ur
ostalih finančnih uradov oziroma sprejetimi v času uradnih ur teh uradov, vendar blago še ni bilo
prepuščeno.
2. Finančni urad Celje:
a) izdajanje dovoljenj za centralizirano carinjenje v primeru, kadar so v dovoljenje vključene tudi
druge države članice;
b) izdajanje dovoljenj za carinske poenostavitve, za odobritev kraja za predložitev blaga carini, za
samooceno, za poenostavitve postopka tranzita Unije in operacije TIR, razen za tiste
poenostavitve v postopku tranzita Unije, za katere je v tem členu določeno, da nalogo opravlja
drug finančni urad, za izdajo dokazila o carinskem statusu unijskega blaga, ki ga izda
pooblaščeni izdajatelj in izdajanje dovoljenj za poenostavljeni postopek potrjevanja porekla blaga;
c) izdajanje dovoljenj za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga in
d) izdajo dovoljenj registracija izvoznikov v skladu z 68. in 86. členom Izvedbene uredbe (EU)
2015/2447.
3. Finančni urad Koper:
a) izdajanje dovoljenj za poenostavitve v postopku tranzita Unije za prevoz blaga po morju in za
elektronsko dokazovanje carinskega statusa unijskega blaga za ladijske družbe in
b) odmera in obračun davka na vodna plovila in dodatnega davka na vodna plovila.
4. Finančni urad Kranj:
a) upravljanje sistema kvot in podatkovne zbirke TARIC ter izdajanje listin, potrebnih pri uvozu
določenega blaga, ki je predmet količinskega nadzora ali količinskih omejitev, za registracijo oseb
iz tretjih držav v Republiki Sloveniji ter dodeljevanje številk EORI in
b) odmera in obračun okoljskih dajatev iz pristojnosti finančne uprave, razen okoljske dajatve za
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih.
5. Finančni urad Ljubljana:
a) odločanje o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici oziroma s
sedežem v tretji državi;
b) odmera in obračun DDV s področja posebne ureditve za elektronsko opravljene storitve, ki jih
davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj EU, opravi osebam, ki niso davčni zavezanci znotraj
EU (eVAT);
c) izdajanje dovoljenj za poenostavitve v postopku tranzita Unije za prevoz blaga po železnici in
po zraku;
č) izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in potrdil za status
gospodarskega subjekta z dovoljenjem (APEO) in

d) odločanje o oprostitvah in vračilu davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, institucije
in organe EU ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Republiko Slovenijo.
6. Finančni urad Maribor opravlja nalogo odločanja o vračilu trošarine za upravičence s sedežem
izven Slovenije.
7. Finančni urad Nova Gorica:
a) zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba in posredovanje statističnih podatkov o blagovni
menjavi med državami članicami EU;
b) izdajanje dovoljenj za uporabo splošnega zavarovanja in za odlog plačila zneska dajatev v
skladu s 110. členom Carinskega zakonika Unije;
c) odmera, obračun, finančni nadzor ter zaključevanje nepravilno zaključenih in nezaključenih
tranzitnih postopkov ter nerazbremenjenih zvezkov ATA in
č) izdaja identifikacijske številke za DDV.
8. Finančni urad Hrastnik opravlja nalogo odmere in obračuna DDV s področja posebne ureditve za
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, opravljene osebam, ki niso
davčni zavezanci.
9. Finančni urad Ptuj vodi postopke v zvezi z uveljavljanjem pravice do pavšalnega nadomestila po
Zakonu o davku na dodano vrednost.
(2) Posebni finančni urad opravlja naloge iz 5. člena te uredbe, razen nalog s področja carinskih,
trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov, za:
- banke,
- hranilnice,
- zavarovalnice,
- družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo,
- družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih,
- borze,
- borznoposredniške družbe,
- investicijske družbe,
- družbe za upravljanje,
- pokojninske družbe ,
- klirinško-depotne družbe,
- velike gospodarske družbe z dejavnostjo holdingov in
- gospodarske družbe z dejavnostjo finančnega zakupa.«.
Za sedmimi odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Posebni finančni urad opravlja nadzor nad prirejanjem iger na srečo za vse zavezance.«.
Dosedanji osmi odstavek postane novi deveti odstavek.
6.

člen

Ta uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. januarja
2017.
Do začetka uporabe te uredbe se še naprej uporablja Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne
uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/14 in 92/14).
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OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
1. Pravna podlaga
Drugi odstavek 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14).
2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom
/
3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna
Zaradi povečanja učinkovitosti pobiranja davkov se s predlogom spremembe uredbe drugače določajo
nekatere naloge, ki jih izvajajo posamezni finančni uradi.
4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene
v predlogu zakona
/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV
Uredba se sprejema na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS,
št. 25/14), ki določa, da krajevno pristojnost, območje in sedež Generalnega finančnega urada ter
finančnih uradov in razmejitev nalog med njimi določi vlada z uredbo.
V uredbi so določeni sedeži posameznih finančnih uradov, območja, na katerih opravljajo naloge,
določena je tudi razmejitev nalog med Generalnim finančnim uradom in posameznimi finančnimi uradi.
Finančno upravo RS, ki je na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, organ v sestavi
Ministrstva za finance, sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi, ki so notranje
organizacijske enote finančne uprave. Finančna uprava RS (vse njene notranje organizacijske enote)
je stvarno pristojna za opravljanje nalog, določenih v Zakonu o finančni upravi, na območju celotne
države.
Zaradi povečanja učinkovitosti pobiranja davkov se s predlogom spremembe uredbe drugače določajo
nekatere naloge, ki jih izvajajo posamezni finančni uradi.

