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Zadeva Pelati (C-603/10)



Dejansko stanje in postopek

– Družba Pelati je sprejela delitveni načrt

v obliki notarskega zapisa, s katerim je bila 

predvidena oddelitev njenega dela in prenos 

na novo družbo. 

– Pri pristojnem registrskem sodišču vložila 

predlog za vpis statusnih sprememb. 

– Nato vložila vlogo za priznanje davčnih 

ugodnosti pri tako nastali delitvi.



• Davčni organ je ugotovil, da je bila 

družba preoblikovana ob vpisu statusnih 

sprememb v sodni register. 

• Zato je zavrnil vlogo družbe Pelati, saj ta 

ni bila vložena v roku, določenem 

v členu 363 ZDavP-1, in sicer najmanj 

30 dni pred predvidenim datumom 

transakcije.



• Pelati je zoper navedeno zavrnilno 

odločbo vložila pritožbo na MF

– davčni organ sploh ni preučil, ali so izpolnjeni 

vsebinski pogoji za priznanje davčnih 

ugodnosti iz ZDDPO-1. 

• Tudi ta pritožba je bila zavrnjena

– z obrazložitvijo, da je tridesetdnevni rok 

zavezujoč, tako da vloga družbe Pelati ni bila 

dopustna, ker je bila vložena prepozno.



• Pelati je pri Upravnem sodišču zoper to 

odločbo vložila tožbo.

– prekluzija kot sankcija za nespoštovanje 

tridesetdnevnega roka, določenega 

s členom 363(2) ZDavP-1, v nasprotju 

z Direktivo 90/434. 

• spoštovanje tega roka ni v celoti odvisno od 

družbe, saj je njegov potek odvisen od tega, kdaj 

pristojno sodišče vpiše statusno spremembo 

v sodni register.



Upravno sodišče

• ZDDPO-1 v slovenski pravni red 

prenesene določbe Direktive 90/434

• čeprav mora biti vloga za priznanje 

davčnih ugodnosti v skladu 

s členom 363(2) ZDavP-1 vložena najmanj 

30 dni pred predvidenim datumom 

transakcije, pa ta zakon ne določa 

natančno, kdaj se transakcija šteje za 

izvršeno



• davčni organ sklicuje na člen 533 Zakona 

o gospodarskih družbah, v skladu 

s katerim mora pristojno sodišče v sodni 

register hkrati vpisati delitev in ustanovitev 

nove družbe

• Predložitveno sodišče na podlagi tega 

sklepa, da je datum transakcije datum 

vpisa statusnih sprememb v ta register. 



• predložitveno sodišče meni, da v Direktivi 

90/434 ni nobene podlage, ki bi 

omogočala 

– zavrnitev priznanja davčnih ugodnosti

družbi, ki je davčna zavezanka, 

– ne da bi se ugotavljalo, ali izpolnjuje 

pogoje za priznanje takih ugodnosti.



?

• Ali je določbo člena 11 [Direktive 90/434] 

treba razlagati tako, da nasprotuje 

nacionalni ureditvi, s katero Slovenija 

davčno ugodnost za gospodarsko 

družbo, ki želi izvesti delitev, pogojuje 

s pravočasnostjo vloge za izdajo 

dovoljenja za priznanje davčnih 

upravičenj, oziroma po kateri davčni 

zavezanec s potekom roka davčne 

ugodnosti po nacionalni zakonodaji 

avtomatično izgubi



Relevantna pravna ureditev

• Člen 11(1)(a) Direktive 90/434 („Končne 

določbe“)

– „Država članica lahko zavrne uporabo ali 

odvzame ugodnosti [iz] vseh ali nekaterih 

določb pod naslovi II, III in IV, 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; 



• lahko dejstvo, da ena od operacij iz 

člena 1 ni izvedena zaradi veljavnih 

komercialnih razlogov, kakor so 

prestrukturiranje ali racionalizacija 

dejavnosti družb, ki sodelujejo v operaciji, 

povzroči domnevo, da je glavni namen ali 

eden glavnih namenov operacije davčna 

utaja ali izogibanje plačilu davka“.

• Rok?!?!



ZDDPO

• 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



ZDavP

• 345. člen: davčni zavezanec predložiti 

davčni obračun davčnemu organu 

najkasneje v 60 dneh po dnevu vpisa 

delitve v sodni register.



Člen 363 ZDavP-1

• „(1) Dovoljenje iz 47. člena ZDDPO-1 se 

izda za posamično transakcijo.

• (2) Vlogo za izdajo dovoljenja vloži 

prenosna družba ali družba prejemnica 

[…] najmanj 30 dni pred predvidenim 

datumom transakcije iz 41. člena 

ZDDPO-1.

• (5) Davčni organ odloči o vlogi za izdajo 

dovoljenja najkasneje v 30 dneh od 

prejema vloge […]“



SEU

I. Uvodne ugotovitve

– v skladu s členom 267 PDEU Sodišče 

pristojno za predhodno odločanje zlasti 

o vprašanjih glede razlage Pogodb in aktov 

institucij Evropske unije

– spor o glavni stvari nanaša na določbo 

nacionalnega prava, ki se uporablja 

v povsem nacionalnem kontekstu.



• slovenski zakonodajalec ob prenosu določb 

Direktive 90/434 v nacionalni pravni red odločil, 

da se davčna obravnava iz te direktive 

uporabi tudi za povsem notranje položaje, 

tako da velja za nacionalna in čezmejna 

prestrukturiranja enaka davčna ureditev 



• Iz sodne prakse Sodišča je razvidno, da kadar 

se z nacionalno zakonodajo za povsem notranje 

položaje sprejmejo enake rešitve, kot jih določa 

pravo Unije, predvsem zato da se prepreči 

diskriminacija državljanov ali morebitno 

izkrivljanje konkurence, je gotovo v interesu 

Unije, da se zaradi izognitve prihodnjim 

različnim razlagam določbe ali pojmi, prevzeti iz 

prava Unije, razlagajo enako, in sicer ne glede 

na okoliščine, v katerih se uporabljajo



• le nacionalno sodišče pristojno, da presodi 

natančen obseg te napotitve na pravo 

Unije, saj je pristojnost Sodišča omejena 

samo na presojo določb tega prava

• je Sodišče pristojno za razlago določb 

Direktive 90/434, čeprav te neposredno 

ne urejajo položaja v postopku v glavni 

stvari, in torej za odgovor na vprašanje, ki 

ga je postavilo predložitveno sodišče.



II. Vsebinska presoja

• ali je treba člen 11(1)(a) Direktive 90/434 

razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, 

kot je ta v postopku v glavni stvari, ki za 

priznanje davčnih ugodnosti, ki veljajo za 

transakcijo delitve, določa pogoj, da mora biti 

vloga v zvezi s to transakcijo vložena 

v določenem roku, za katerega davčni 

zavezanec ne ve, kdaj začne teči, z njegovim 

potekom pa zavezanec izgubi pravico do teh 

davčnih ugodnosti, ne da bi se ugotavljalo, ali 

izpolnjuje pogoje za njihovo priznanje.



• Direktiva 90/434 ne vsebuje nobene 

določbe o postopkovnih pravilih, ki jih 

morajo države članice spoštovati pri 

priznavanju davčnih ugodnosti, določenih 

s to direktivo.



Ustaljena sodna praks SEU

• kadar ni ureditve Unije s tega 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, 



2 pogoja za postopkovno 

avtonomijo
• 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)



Enakovrednost in učinkovitost

• Glede načela enakovrednosti je treba poudariti, 

da Sodišče v obravnavanem primeru ne more 

na podlagi ničesar dvomiti o skladnosti ureditve, 

kakršna je ta v postopku v glavni stvari, s tem 

načelom. (OK)

• Vendar pa je treba preveriti, ali se s tako 

ureditvijo upoštevajo zahteve načela 

učinkovitosti, ki se šteje za kršeno, če je 

uveljavljanje pravic, ki jih daje pravni red Unije, 

onemogočeno ali čezmerno oteženo. ???



• Države članice lahko v skladu s členom 11(1)(a) 

Direktive 90/434 le izjemoma in v posebnih 

primerih zavrnejo uporabo ali odvzamejo 

ugodnosti iz vseh ali nekaterih določb te 

direktive (sodba z dne 5. julija 2007 v zadevi 

Kofoed, C-321/05, ZOdl., str. I-5795, točka 37, in 

zgoraj navedena sodba Modehuis 

A. Zwijnenburg, točka 45), in sicer kadar je 

glavni cilj ali eden glavnih ciljev predvidene 

transakcije prestrukturiranja davčna utaja ali 

izogibanje plačilu davka.

http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0321&locale=SL


• V obravnavanem primeru je iz spisa, ki je 

bil predložen Sodišču, razvidno, da mora 

davčni zavezanec v skladu s členom 47 

ZDDPO-1 v povezavi s členom 363(2) 

ZDavP-1 vlogo za priznanje davčnih 

ugodnosti, določenih z Direktivo 90/434, 

vložiti najmanj 30 dni pred predvidenim 

datumom transakcije prestrukturiranja, 

sicer izgubi pravice, podeljene s to 

direktivo.



• preveriti, ali ta tridesetdnevni rok izpolnjuje 

zahteve načela učinkovitosti glede 

dolžine in začetka roka.!!!!!!



• Sodišče je v okviru preučitve načela 

učinkovitega sodnega varstva pravic, ki jih 

imajo posamezniki na podlagi prava Unije, 

glede dolžine rokov že razsodilo, da je 

s pravom Unije združljiva določitev razumnih 

prekluzivnih rokov za vložitev pravnih sredstev 

zaradi pravne varnosti, pri čemer se ščitita tako 

davčni zavezanec kot zadevni organ. 

– Ti roki namreč v praksi ne onemogočajo ali občutno 

otežujejo uresničevanja pravic, ki jih daje pravni red 

Unije 



• V teh okoliščinah je Sodišče že razsodilo

tudi, da šestdesetdnevnega roka za 

vložitev tožbe ni mogoče grajati samega 

po sebi 



• ta sodna praksa velja, tudi kadar gre za 

presojo pravil za vračanje neupravičeno 

pobranih nacionalnih dajatev (zgoraj 

navedena sodba Meilicke in drugi, točke 

od 55 do 58). 

• Zato mora veljati enako, kadar gre za 

presojo spoštovanja načela učinkovitosti 

v zvezi z določitvijo roka, ki velja za 

vložitev vloge za priznanje davčnih 

ugodnosti.



• 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



• Čeprav prekluzivni rok, kakršen je ta 

v postopku v glavni stvari, kot tak ni 

v nasprotju z načelom učinkovitosti, ni 

mogoče izključiti, da lahko v posebnih 

okoliščinah zadeve, o kateri odloča 

predložitveno sodišče, izvedbene 

določbe glede tega roka povzročijo 

kršitev navedenega načela.!!!!!



• V zvezi z začetkom tridesetdnevnega roka 

iz člena 363(2) ZDavP-1 je namreč iz 

predložitvene odločbe razvidno, da se ta 

rok računa za nazaj od tistega dneva, ko 

je transakcija prestrukturiranja izvedena,

• pojasnjeno pa je, da se šteje, da je bila 

opravljena tistega dne, ko jo je 

pristojno sodišče vpisalo v sodni 

register.



• Zato v takih okoliščinah 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.



• Spomniti pa je treba, da je treba cilje, ki jih 

uresničuje Direktiva 90/434, prenesti 

v nacionalno pravo ob spoštovanju zahtev 

pravne varnosti. 



• Zato imajo države članice obveznost, da 

določijo dovolj natančen, jasen in 

predvidljiv sistem rokov, da se 

posamezniki lahko seznanijo s svojimi 

pravicami in dolžnostmi (glej po analogiji 

sodbo z dne 28. januarja 2010 v zadevi 

Uniplex (UK), C-406/08, ZOdl., str. I-817, 

točka 39 in navedena sodna praksa).

• Predložitveno sodišče mora preveriti, 

ali so te zahteve spoštovane.

http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62008C?0406&locale=SL


ODGOVOR

• 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.



Upravno sodišče

• Zavrne tožbo!

– Uporabiti ZGD (ureja statusno preoblikovanje) 

= tj. „transakcija“

– Rok za tožnika dovolj natančen in predvidljiv, 

pri vložitvi vloge mogel upoštevati (vložil, 

potem ko je že vpisano, bi pa moral prej)



• Natačnost tega roka odvisna od predvidevanje, 

vendar bi se tožnik v obravnavani zadevi na 

nejasnost relevantnih določb lahko z 

uspehom skliceval, če bi vlogo za izdajo 

dovoljenja v postopku obdavčitve pri 

združitvah in delitvah vložil pred predvideno 

transakcijo, kar je pred izvedbo vpisa delitve 

v sodni register.



Vrhovno sodišče

• Ugodi reviziji!

• Sodba upravnega sodišča se spremeni, 

tako da se tožbi ugodi.

• Odločbi davčne uprave in MF se 

odpravita.

• Zadeva se vrne prvostopenjskemu 

davčnemu organu v ponovni postopek.



Razlogi sodbe

• Določba drugega odstavka 363. člena 

ZDavP-1 ne izpolnjuje zahteve po 

vsebinski določljivosti pravnih norm, 

saj opredelitev roka, v katerem bi moral 

davčni zavezanec vložiti vlogo za izdajo 

dovoljenja za priznanje davčnih 

upravičenj, ni dovolj natančna, jasna in 

predvidljiva



• Navedena določba ZDavP-1 je tako v 

neskladju s ciljem Direktive Sveta 

90/434/EGS, saj davčnim zavezancem v 

nasprotju z zahtevami načela 

učinkovitosti onemogoča oziroma 

prekomerno otežuje, da bi se seznanili s 

pogoji, pod katerimi lahko pridobijo 

upravičenja, ki jih predvideva navedena 

direktiva.



• V skladu z načelom primarnosti prava 

EU mora nacionalno sodišče v primeru 

ugotovljene neskladnosti določb 

nacionalnega prava s pravom EU po 

uradni dolžnosti zavrniti uporabo 

katerekoli, tudi poznejše, neskladne 

določbe nacionalne zakonodaje, ne da bi 

moralo zahtevati ali čakati na njeno 

razveljavitev po zakonodajni poti ali s 

strani ustavnega sodišča.


