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Obračun obresti v času zadržanja davčne izvršbe zaradi odloga oziroma
obročnega plačila nedavčnih obveznosti

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-21 v 154. členu določa, da davčni organ s sklepom zadrži davčno
izvršbo, če je dolžniku dovoljen odlog oziroma obročno plačilo obveznosti. Za čas, ko je davčna izvršba
zadržana, se zaračunajo obresti, in sicer po obrestni meri, ki znaša 2% letno. Navedeno velja samo v
primerih, kadar o odlogu ali obročnem plačilu odloča davčni organ v skladu z določili ZDavP-2.
V primerih, ko davčni organ izterjuje nedavčne obveznosti, o odlogu ali obročnem plačilu obveznosti
odloča predlagatelj izvršbe.2 V tem primeru se morebitne obresti za čas odloga ali obročnega plačila
obračunajo v skladu s področno zakonodajo. Pri tem pojasnjujemo, da v aplikaciji eIzvršbe enotnega
oziroma avtomatičnega izračuna obresti za čas zadržanja davčne izvršbe za nedavčne obveznosti ni
mogoče zagotoviti, saj področna zakonodaja različno obravnava obrestovanje za čas odloga ali
obročnega plačila nedavčnih terjatev.
Vezano na navedeno opozarjamo, da mora predlagatelj izvršbe v primeru, če dolžnik nedavčne
obveznosti, ki se obrestuje, v času zadržanja davčne izvršbe ne poravna, skupaj s predlogom
za nadaljevanje davčne izvršbe v aplikaciji eIzvršbe sporočiti tudi novo stanje obresti, in sicer
z dogodkom »umik«3.
V kolikor predlagatelj izvršbe ne bo sporočil novega stanja obresti, se bodo za terjatve, ki se
sicer obrestujejo in za katere je bil odobren odlog ali obročno plačilo, tudi za čas zadržanja
davčne izvršbe obračunale zakonite zamudne obresti.

S spoštovanjem,

Jana Ahčin,
generalna direktorica
Vročiti: naslovnikom po e-pošti
1

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 –
ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H)
2 Drugi odstavek 153. člena ZDavP-2, izjemo predstavljajo prekrškovne terjatve v korist državnega proračuna (11.
odst. 201. člen ZP-1)
3 eIzvršbe - Navodila za zunanje uporabnike (predlagatelje), str. 38
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ministrstva in organi v sestavi
upravne enote
sodišča
državno odvetništvo
centri za socialno delo
občine
vsi inšpektorati
Zavod za gozdove Slovenije
Eko sklad
Kmetijsko gozdarska zbornica
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Direkcija RS za vode
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
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