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Informativni članek :  O DAVČNI IZVRŠBI 

 

Kaj je davčna izvršba? 

Davčna izvršba je posebni upravni postopek, ki ga ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). 

Davčno izvršbo opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Izvršbo terjatev, ki so 

sicer v pristojnosti FURS, iz dolžnikovih nepremičnin, deleža v družbi in premoženjskih pravic 

opravlja sodišče po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). 

 

Kdaj pride do davčne izvršbe? 

Izvršba se opravi v primeru, če dolžnik svoje davčne obveznosti ne izpolni v roku, ki je 

določen v izvršilnem naslovu. Izvršilni naslov je listina, iz katere izhaja terjatev, ki naj se 

prisilno izvrši (izvršljiva odločba o odmeri davka, izvršljiv obračun davka, izvršljiv sklep 

davčnega organa, idr.)  

 

Kaj se šteje za davčne obveznosti poleg davkov? 

uvozne in izvozne dajatve, prispevki za obvezno pokojninsko, invalidsko in obvezno 

zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo, kmetijska 

nadomestila in z njimi povezani drugi ukrepi, obresti, stroški postopka pobiranja 

davka, denarne kazni in globe ter stroški postopka o prekršku, ki jih odmerja in 

izreka FURS (t. i. pripadajoče dajatve). 

 

Kaj je izvršba nedavčnih obveznosti? 

Poleg davčnih obveznosti FURS izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti na predlog 

drugih predlagateljev (156. člen ZDavP-2).  

Gre za obveznosti, ki so jih z aktom naložili drugi organi, ki so pristojni za odmero teh 

obveznosti (policija, sodišča, upravne enote, ZZZS itd.). FURS v teh primerih akt drugega 

organa le prisilno izvrši, kar opravi na predlog organa, ki je obveznost z aktom odmeril. 

Izvršilni naslov je v teh primerih odločba, sklep, plačilni nalog ali druga listina, 

opremljena s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda predlagatelj izvršbe. 

 

Potek izvršbe 

Opomin pred izvršbo; Pred začetkom izvršbe FURS dolžnika praviloma opomni (po pošti, 

preko aplikacije eDavki ali po telefonu) naj prostovoljno poravna svoje neplačane zapadle 

obveznosti. Če dolžnik po opominu poravna svoj dolg, se izogne davčni izvršbi in z njo 

povezanimi stroški. Opominjanje po zakonu ni obvezno, gre za prostovoljno dejanje FURS.  

Izvršba; začne se z izdajo sklepa o izvršbi- Sklep o izvršbi se vroči dolžniku in delodajalcu 

(oziroma drugemu izplačevalcu denarnih prejemkov npr. ZPIZ, ZZZS, naročniku po 

pogodbi). Na dan vročitve sklepa delodajalcu se opravi rubež denarnih prejemkov 

dolžnika. Delodajalec je dolžan del plače dolžnika, ki je naveden v sklepu o izvršbi, vsak 

mesec vplačati na račun FURS do poplačila celotnega dolga. Dolžnik lahko zoper sklep o 
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izvršbi vloži pritožbo, ki pa ne zadrži začete davčne izvršbe. Delodajalec oziroma 

izplačevalec lahko zoper sklep o izvršbi vloži ugovor v osmih dneh od njegove vročitve, 

vendar le iz razloga, da dolžnik pri njem ne prejema denarnih prejemkov. Ugovor ne zadrži 

izvršitve sklepa o izvršbi. Če delodajalec sklepa o izvršbi ne izvrši ali ga ne izvršuje 

pravilno, FURS dolg izterja od delodajalca. 

  

Predmet izvršbe 

Predmet izvršbe je tisti del premoženja dolžnika, na katerega se lahko poseže z namenom 

prisilne izterjave zapadle obveznosti. Predmet izvršbe je lahko vsako dolžnikovo 

premoženje ali premoženjska pravica, če ni z zakonom izvzeta iz izvršbe.  

- Predmeti davčne izvršbe so: denarni prejemki (plača, nadomestilo plače, 

pokojnina,denarni prejemki, doseženi na podlagi podjemne pogodbe in vsi ostali 

dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, ki ni delovno razmerje, vsi drugi 

denarni prejemki, ki po zakonu o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega 

razmerja) denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, denarne terjatve, 

premičnine, vrednostni papirji, nepremičnine, delež dolžnika v družbi ter 

druge premoženjske pravice (patent, užitek, materialna avtorska pravica itd.). 

 

Kaj je izvršba na  dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah? 

Davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah je izvršba 

na denarna sredstva, ki jih dolžniki prejemajo na svoje račune pri izvajalcih plačilnega 

prometa.  

Sklep o izvršbi se vroči dolžniku ter banki oziroma hranilnici (ali drugemu izvajalcu 

plačilnega prometa), pri kateri ima dolžnik denarna sredstva oziroma odprte račune. Na 

dan prejema sklepa mora banka zarubiti dolžnikova denarna sredstva do višine dolga, 

navedenega v sklepu o izvršbi, in jih prenesti na račun FURS. Zarubijo se lahko sredstva 

na transakcijskih, varčevalnih in depozitnih računih.  

 

Kaj je izvršba na dolžnikove premičnine? 

Izvršba na dolžnikove premičnine se opravi z rubežem, cenitvijo in prodajo zarubljenih 

premičnin. Rubež- zarubijo se lahko vse premičnine, ki so v lasti ali posesti dolžnika, razen 

predmetov, ki so iz davčne izvršbe izvzeti (npr. obleka, obutev, posoda, pohištvo, hrana, 

kurjava, delovna in plemenska živina, kmetijski stroji, redi, medalje, osebna pisma, 

medicinsko tehnični pripomočki, gasilska zaščita in reševalna oprema itd.).Najbolj pogosto 

se rubijo motorna vozila, osnovna sredstva, zaloge, trgovsko blago in gotovina. Zarubljeni 

predmeti se cenijo in prodajo na javni dražbi. 

 

 

 

 



 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

Slovenija, javna agencija 

Denarni prejemki in predmeti, ki so iz davčne izvršbe izvzeti:  

Iz izvršbe so izvzeti prejemki:  denarni prejemki iz naslova zakonite preživnine, odškodnine 

zaradi telesne poškodbe, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega 

dodatka, starševskega dodatka, štipendije, denarna sredstva prejeta iz naslova aktivne 

politike zaposlovanja, itd. 

Iz izvršbe so izvzeti predmeti, ki so dolžniku in članom njegovega gospodinjstva nujno 

potrebni za gospodinjstvo in osebno rabo (obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, 

pohištvo itd., hrana in kurjava za šest mesecev, živina in stroji, nujni za opravljanje 

kmetijske dejavnosti, predmeti, ki imajo za dolžnika posebno osebno vrednost (poročni 

prstan, redi, medalje, fotografije itd.), nujni medicinsko-tehnični pripomočki itd.  

 

Omejitve davčne izvršbe: 

Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek 

iz delovnega razmerja (plača, pokojnina itd.) je z davčno izvršbo mogoče seči največ do višine dveh 

tretjin, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% bruto minimalne plače po 

zakonu, ki ureja minimalno plačo (splošni varovani znesek). Dolžnik, ki preživlja družinskega člana 

ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, lahko poleg splošnega varovanega zneska 

uveljavlja še dodatno omejitev. Upravičenost do dodatne omejitve zaradi obveznosti preživljanja 

lahko dolžnik uveljavlja pri izvrševalcu sklepa o izvršbi, kar izkaže z javno listino (npr. izpisek iz 

matičnega registra o rojstvu, iz katerega izhaja, da je dolžnik eden od staršev mladoletnega otroka, 

odločba o otroškem dodatku, odločba o denarni socialni pomoči, odločba o znižanju plačila vrtca 

idr).  

 

Na dolžnikova denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri bankah in hranilnicah iz naslova denarnih 

prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe (159. člen ZDavP-2), oziroma je davčna izvršba nanje 

omejena (160. člen ZDavP-2), ni mogoče seči z davčno izvršbo, v kolikor gre za prejemke, 

nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje seči le z upoštevanjem omejitev za tekoči 

mesec.   

 

Omejitve davčne izvršbe za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in 

posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost: 

Davčne izvršbe proti pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in 

posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, ni mogoče izvršiti na stroje, orodje in 

druge delovne priprave, v kolikor so te stvari nujno potrebne dolžniku za opravljanje 

njegove dejavnosti, ter na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko 

gorivo, v kolikor ne presegajo količine, potrebne za trimesečno povprečno proizvodnjo. 

Če dolžnik davka ne plača v šestih mesecih od dneva zapadlosti, se davek lahko izterja tudi 

iz sredstev, s katerimi opravlja dejavnost, če se je v tem času brez uspeha poskušala 

opraviti davčna izvršba iz dohodkov in drugega premoženja. 
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Pravna sredstva v izvršbi 

Pritožba ; Dolžnik se lahko zoper sklep o izvršbi pritoži v osmih dneh od njegove vročitve. 

Pritožbo vloži pri davčnem organu, ki je sklep izdal. Pritožba ne zadrži začete izvršbe. S 

pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova. To 

pomeni, da se upoštevajo le pritožbeni razlogi, ki se nanašajo na postopek izvršbe, ne pa 

tudi navedbe, ki se nanašajo na odločbo, sklep, plačilni nalog, obračun, itd., ki se prisilno 

izvršuje. 

Ugovor ; Subjekti, katerim je sklep o izvršbi poslan v izvršitev (delodajalci oziroma 

izplačevalci prejemkov in dolžnikovi dolžniki), lahko vložijo ugovor zoper sklep v osmih 

dneh od njegove vročitve. Zakon izrecno določa, iz katerih razlogov lahko posamezen 

subjekt vloži ugovor. Tretja oseba lahko zoper sklep o izvršbi vloži ugovor do konca 

postopka davčne izvršbe, če ima na premoženju dolžnika, ki je predmet izvršbe, pravico, ki 

preprečuje izvršbo (npr. lastninska pravica na stvari, ki jo ima dolžnik le v najemu). 

 

Koliko znašajo stroški davčne izvršbe? 

Vse stroške davčne izvršbe plača dolžnik. Ti znašajo: 10,00 EUR za sklep o izvršbi na 

denarne prejemke, sredstva na bankah oz. hranilnicah, denarne terjatve in vrednostne 

papirje, 50,00 EUR za sklep o izvršbi na premičnine. Dolžnik plača tudi stroške prevoza in 

hrambe zarubljenega blaga, če teh storitev ne izvaja davčni organ, prav tako pa tudi 

stroške prodaje zarubljenega blaga in stroške cenitve, če jo opravi posebni cenilec. 

Stroški bank za obdelavo sklepa o izvršbi: V primeru izvršbe na dolžnikova denarna 

sredstva pri bankah oziroma hranilnicah mora dolžnik poleg davčnih stroškov plačati še 

bančne stroške, ki jih zaračuna banka za sprejem in obdelavo sklepa o izvršbi. Vsaka 

banka obračuna stroške v skladu s svojo tarifo, zato se višina stroškov od banke do banke 

razlikuje. Ti znašajo od 20,00 do 60,00 EUR (ali celo več).  

 

Vir: fu.gov.si 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje pripravila: 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

 


