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Uvod
Finan•na uprava RS je leta 2014, v skladu z dolo•ili Zakona o finan•ni upravi, oblikovala srednjero•ni strateški
dokument - Strategijo Finan•ne uprave RS za obdobje 2015–2020. Leta 2014 na novoustanovljeni organ v
sestavi Ministrstva za finance, je v strateškem dokumentu opredelil vizijo, vrednote in na•ela ter klju•ne cilje
na dav•nem in carinskem podro•ju, na podro•ju izvajanja nadzora in mednarodnega sodelovanja ter razvoju
integralnega informacijskega sistema, kot podpornega okolja delovanju Finan•ne uprave RS. Uresni•evanje
zastavljenih strateških ciljev Finan•ne uprav RS je bilo skozi celotno obdobje veljavnosti Strategije, ob
spremembah metodologije, spremljano in vrednoteno. Pregled uresni•evanja strateških ciljev kaže, da so bili
delno doseženi. Kljub vsemu je Finan•na uprava RS v minulem strateškem obdobju izvedla pomembne
organizacijske izboljšave, izboljšala u•inkovitost delovanja in prispevala h kakovosti storitev za zavezance. Z
izboljšavami na podro•ju informiranja in z novimi komunikacijskimi pristopi je bil dosežen dvig
prepoznavnosti in napredek pri krepitvi dav•ne kulture.
Ocena uresni•evanja Strategije razvoja Finan•ne uprave RS 2015–2020
V minulem 5-letnem strateškem obdobju je Finan•na uprava RS pobrala ve• kot 90 milijard evrov
javnofinan•nih dajatev. Povpre•na stopnja medletne rasti neto pobranih javnofinan•nih prihodkov za obdobje
2015–2019 znaša 5,24 %, za leto 2020 pa glede na posledice omejitev zaradi širjenja virusa Covid-19
beležimo 7,3 % padec prihodkov glede na leto 2019. Podatki kažejo, da se je v obdobju 2015–2019 zmanjšal
aktivni in pogojno izterljivi dav•ni dolg. V obdobju 2015–2019 je zaznano tudi stalno zmanjševanje odstotka
dav•nega dolga glede na vse javnofinan•ne prihodke in prejemke, ki jih pobira Finan•na uprava RS, in sicer iz
9,8 % leta 2015 na 6,7 % leta 2019. Na višino pobranih dajatev deloma vpliva tudi u•inkovitost izvajanja nalog
Finan•ne uprave RS, posebej v delu odmerjenih dodatnih obveznosti na podlagi izvedenih nadzorov in kontrol.
Samo na podro•ju uvoznih carinskih deklaracij je Finan•na uprava RS v minulem 5-letnem obdobju izvedla ve•
kot 200.000 kontrol, ve• kot 660.000 pozivov za predložitev dav•nih obra•unov ali napovedi in pri tem
ugotovila za ve• kot 600 milijonov evrov obveznosti. Izvedenih je bilo ve• kot 20.000 dav•nih inšpekcijskih
nadzorov. Znesek posrednih obveznosti na podlagi inšpekcijskih aktivnosti v obravnavanem obdobju znaša
okrog milijardo evrov. Finan•na uprava RS je v minulem obdobju razvijala strategije nadzora in jih usmerjala
na dav•no pomembna podro•ja, predvsem na poslovanje zavezancev z dav•nimi oazami, delo na •rno,
premoženje fizi•nih oseb, ki je izrazito nesorazmerno s prijavljenimi dohodki, upravi•enost dodeljevanja
sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, dav•ne blagajne, e-poslovanje idr. Posebno skrb je
Finan•na uprava RS v skladu z Zakonom o dav•nem potrjevanju ra•unov namenjala dosledni uporabi dav•nih
blagajn, skozi katere se dnevno pretaka ve• milijonov ra•unov (v letu 2019: v povpre•ju 2,75 milijona ra•unov
na dan oziroma ve• kot milijardo ra•unov v celem letu). Ob tem je Finan•na uprava RS v obdobju 2015–2020
obravnavala skoraj 50.000 prijav, najve• s podro•ja dela in zaposlovanja na •rno in blagajniškega poslovanja.
S ciljem omejevanja sive ekonomije in pove•evanja prostovoljnega izpolnjevanja zakonskih obveznosti in
pla•evanja dajatev je Finan•na uprava RS izvedla tudi vrsto preventivnih aktivnosti, kot so obveš•anje javnosti
o napovedanih nadzorih, ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov, s
hkratnimi pozivi za prostovoljno odpravo nepravilnosti (samoprijavo), odgovori na pisna vprašanja
posameznikov, podjetij in institucij.
Z namenom u•inkovitejšega pobiranja dajatev, boljšega razumevanja obveznosti zavezancev in
enostavnejšem pla•evanju obveznosti je Finan•na uprava RS poskušala slediti cilju izboljšav navodil, pojasnil
in drugih dokumentov. Finan•na uprava RS je razvijala sodobne oblike in poti komuniciranja (Facebook,
Twiter, Instagram), s prilagoditvijo vsebin na spletni strani Finan•ne uprave RS ter izvajanjem projekta Dav•no
opismenjevanje mladih, krepila dav•no kulturo.
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Z izvedbo razli•nih promocijskih aktivnosti, dnevi odprtih vrat, nagradno igro Vklopi razum - zahtevaj ra•un,
sodelovanjem s številnimi organizacijami in izboljšanim na•inom opominjanja je Finan•na uprava RS
prispevala h krepitvi kulture prostovoljnega pla•evanja dajatev. Finan•na uprava RS je z digitalizacijo storitev
postopoma sledila cilju zagotavljanja enostavnega, racionalnega in preglednega poslovanja z okoljem.
S spletnim mestom in aplikacijo eDavki je Finan•na uprava RS omogo•ila preprostejše in varnejše
izpolnjevanje ter oddajanje dav•nih obrazcev in prenos pooblastil za elektronsko dav•no poslovanje. Izvedene
so bile tudi nekatere poenostavitve v carinskih postopkih. Pozornost in razvojne aktivnosti v predhodnem
strateškem obdobju so bile usmerjene tudi v izboljšanje metod in postopkov ciljno usmerjenih nadzorov na
tveganih podro•jih, oblikovanju in uporabi u•inkovitejših ukrepov proti pretoku nedovoljenega in
prepovedanega blaga ter prepre•evanje, odkrivanje in pregon goljufij ter zlorab zakonodaje.
Kljub pomembnim spremembam in dosežkom Finan•ne uprave RS v minulem 5-letnem obdobju je prepoznana
vrsta priložnosti za izboljšave v prihodnje. Hitre spremembe v nacionalnem in mednarodnem okolju terjajo
ve•jo prožnost in prilagodljivost organizacije ter izboljšanje organizacijske kulture. Prepoznana je potreba po
sodobnih kompetencah in veš•inah zaposlenih in oblikovanju delovnega okolja, ki bo prilagojeno raznoliki
starostni strukturi in posebej zanimivo za mlade. Kompleksnost delovnih procesov terja v prihodnje pristop k
bolj poenostavljenem, enotnem in preglednem poslovanju. Vpetost Finan•ne uprave RS v mednarodne tokove
in stalne spremembe na nadnacionalnih ravneh zahtevajo njeno aktivnejše mednarodno sodelovanje. Izkazuje
se tudi potreba po nadaljnjem procesu digitalizacije in sledenju ciljem zelenega dogovora Evropske unije.
Hkrati mora Finan•na uprava RS še okrepiti kakovost storitev za zavezance, skrbeti za dostopnost in aktivno
sodelovanje z zunanjimi strokovnimi in drugimi javnostmi s ciljem dviga ravni zaupanja javnosti v njeno
pošteno, neodvisno, zanesljivo, strokovno in u•inkovito delovanje.
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Uresni•evanje izbranih kazalnikov poslovanja Finan•ne uprave RS v obdobju
2015–2020

Naziv kazalnika

Enota
mere

Realizacija
2015

Realizacija
2016

Realizacija
2017

Realizacija
2018

Realizacija
2019

Realizacija
2020

Stopnja rasti neto
pobranih javnofinan•nih
prihodkih

%

3,7

3,5

6,3

6,9

5,8

-7,3

Delež prostovoljno
pla•anih dajatev, za
katere je nadzornik FURS

%

93,2

93,9

94,0

94,8

95,4

96,1

Delež dolga v neto
pobranih javnofinan•nih
prihodkih

%

9,8

9,0

8,2

7,3

6,7

6,1

%

/

/

/

/

15,8

25,2

Strošek poslovanja FURS
na pobranih 100 €

€

0,86

0,93

0,85

0,81

0,83

0,93

Delež nadzorov
inšpekcije z
ugotovljenimi
nepravilnostmi

%

67,0

46,6

61,1

67,0

71,0

77,8

Delež zadev, rešenih v
zakonskem roku

%

98,1

97,6

98,3

97,2

97,8

98,7

Delež zadev, ki so bile na
instancah ugodno rešene
za FURS*

%

69,6

78,8

74,8

78,9

80,8

76,8

sec

/

/

/

/

68

175

Delež fizi•nih oseb, ki s
FURS poslujejo
elektronsko

Povpre•ni odzivni •as
klicnega centra

*Pri kazalniku »Delež zadev, ki so bile na instancah ugodno rešene za FURS« je za leto 2019 prikazan podatek brez NUSZ.
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KLJU"NA IZHODIŠ"A STRATEGIJE FINAN"NE UPRAVE RS 2021–2025
Nova Strategija Finan•ne uprave RS za obdobje 2021–2025 je nastajala v zelo zahtevnih socialnih,
zdravstvenih in gospodarskih razmerah, ki so v Sloveniji in širši mednarodni skupnosti posledica epidemije
COVID-19. V obdobju nastajanja strategije razvoja Finan•ne uprave RS za obdobje 2021–2025 je prišlo tudi do
spremembe dav•ne in druge zakonodaje, ki bo pomembno vplivala na prioritete in delovanje Finan•ne uprave
RS. Strategija Finan•ne uprave RS 2021-2025 tako vklju•uje in upošteva:
a) sprejeti nov dav•ni sveženj Evropske komisije
Evropska komisija je julija 2020 sprejela ambiciozen nov dav•ni sveženj, s katerim želi zagotoviti, da bo
dav•na politika Evropske unije podpirala gospodarsko okrevanje in dolgoro•no rast v Evropi. Sveženj temelji
na dveh stebrih: pravi•nosti in enostavnosti. Pravi•na obdav•itev ostaja ena glavnih prednostnih nalog
Evropske komisije, saj bo zaš•itila javne prihodke in na kratki rok pomembno prispevala h gospodarskemu
okrevanju, na dolgi rok pa k blaginji v Evropski uniji. S sprejetim svežnjem naj bi pove•ali dav•no pravi•nost,
okrepili boj proti dav•nim zlorabam, zajezili nelojalno dav•no konkurenco in pove•ali dav•no preglednost.
Sveženj se hkrati osredoto•a na poenostavitev dav•nih pravil in postopkov za izboljšanje okolja za podjetja v
Evropski uniji. To vklju•uje odpravo dav•nih ovir in upravnih bremen za davkopla•evalce v številnih sektorjih,
tako da bodo podjetja lažje uspevala in rasla na enotnem trgu.
b) Cilje strateškega sveta za debirokratizacijo na dav•nem, gospodarskem in okoljskem podro•ju
Vlada RS je meseca maja 2020 imenovala Strateški svet za debirokratizacijo na dav•nem, gospodarskem in
okoljskem podro•ju, kot posvetovalno skupino za odpravo administrativnih ovir. Strateški svet je že oblikoval
sveženj ukrepov z namenom u•inkovitejših dav•nih postopkov, zmanjšanja tveganj in razbremenitve
zavezancev pri izpolnjevanju njihovih dav•nih obveznosti. Predlogi ukrepov so se oziroma se bodo deloma
implementirali v zakonodajo, deloma so povezani s spremembami v poslovnih procesih Finan•ne uprave RS v
prihodnje. Minister za finance je ob tem decembra 2020 imenoval Svet za nadgradnjo dav•nega sistema, ki je
na podlagi analize stanja na dav•nem podro•ju, skupaj s sistemati•no prou•itvijo vprašanj, ki se pojavljajo v
praksi, pripravil usmeritve, priporo•ila in strokovne predloge za spremembe v dav•nem sistemu s ciljem
poenostavitve sistema ob hkratnem zagotavljanju na•ela pravi•nosti in preglednosti dav•nega sistema.
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c) Dogovor Evropskega sveta glede Ve•letnega finan•nega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za
okrevanje
Voditelji držav •lanic so na Evropskem svetu dne 21. 7. 2020 sprejeli dogovor glede Ve•letnega finan•nega
okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje. Slovenija je na podlagi priporo•il Evropske
komisije, glede na pomen projektov v državah •lanicah, zelo velike naložbe, ki so za njih potrebne, ter njihov
potencial za ustvarjanje delovnih mest in rast ter za izkoriš•anje prednosti zelenega in digitalnega prehoda
državam •lanicam, v Na•rt za okrevanje in razvoj 2021–2027 vklju•ila naložbe in reforme, ki med drugim
obravnavajo tudi digitalizacijo javne uprave in storitev, vklju•no s finan•nim in dav•nim sistemom. V okviru
reformnega programa je poudarjeno, da bo potrebno tudi z ustrezno dav•no politiko ustvarjati prave spodbude
za trajnostno in podnebju prijazno ravnanje, vklju•no s trajnostnimi investicijami. Pri tem je izpostavljena
nujnost zagotovitve pogojev za u•inkovito pobiranje davkov in s tem graditev u•inkovitega in pravi•nega
dav•nega sistema. Nadalje je izpostavljeno, da je pomembno zagotavljanje in iskanje rešitev v smeri
administrativne poenostavitve, ve•je stopnje digitalizacije, predvsem pa bodo aktivnosti in ukrepi na dav•nem
podro•ju sledili cilju prepre•evanja zlorab in izogibanj pla•evanja davkov ter izboljšanja u•inkovitosti
pobiranja javnih dajatev. Namen predvidenih ukrepov v obliki enostavnejšega, bolj digitaliziranega
izpolnjevanja dav•nih obveznosti je izboljšanje razumevanja javnofinan•nih obveznosti, dvig zavesti o
prostovoljnem pla•evanju davkov s ciljem zmanjšanja sive ekonomije ter prepre•evanja izogibanja pla•evanja
davkov, kar zahteva digitalne prilagoditve in nove rešitve.
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TEMELJNE USMERITVE STRATEGIJE FINAN"NE UPRAVE RS 2021–2025
Finan•na uprava RS sledi cilju, da postane ena vodilnih organizacij na dav•nem in carinskem podro•ju ter
podro•ju nadzora nad prirejanjem iger na sre•o v Evropski uniji, ki v svoje poslovne procese u•inkovito in
trajnostno uvaja sodobne tehnološke rešitve in e-storitve, podprte z uporabo najsodobnejših znanj, spretnosti,
metod in orodij podatkovno odprtih rešitev, strojnega u•enja in umetne inteligence, ob krepitvi digitalne
pismenosti zaposlenih in približevanja e-storitev gospodarstvu in prebivalstvu. Ob tem sledi cilju stalnih
poenostavitev postopkov za •im hitrejše, kakovostnejše in racionalnejše izpolnjevanje javnofinan•nih in
drugih obveznosti. Podrobneje to pomeni:
a) Zagotavljanje kakovostnih in zanesljivih digitalnih storitev
Slovenija se, podobno kot druge države EU, soo•ajo z izzivi povezanimi z nezadovoljivo ravnjo dav•ne kulture
in ne dovolj izkoriš•enimi možnostmi na podro•ju krepitve dav•ne skladnosti, optimizacije procesov odmere
davkov in drugih javno finan•nih obveznosti v lu•i razbremenitve zavezancev pri pla•evanju svojih obveznosti,
skrajšanja postopkov in zmanjšanja finan•nih ter drugih bremen povezanih s pla•evanjem davkov in drugih
javno finan•nih obveznosti ter priložnostmi, ki jih ponuja razvoj sodobne tehnologije.
Osrednji namen v Sloveniji in Evropski uniji je oblikovanje dav•nega sistema, primernega za izzive in
priložnosti 21. stoletja. Družbeno in gospodarsko okolje se je v zadnjih dveh desetletjih pomembno
spremenilo. Hitra rast informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter naraš•ajo•e potrebe in pri•akovanja
gospodarstva in siceršnje javnosti, zahtevajo prilagajanje dav•nega in carinskega sistema in s tem tudi
procesov Finan•ne uprave RS, ki naj s svojimi kakovostnimi in zanesljivimi digitalnimi in siceršnjimi storitvami
podpira rast kakovosti in u•inkovitosti dav•nega sistema ter podpira celoten obseg potreb zavezancev pri
pla•evanju njihovih javnofinan•nih obveznosti. Strateški pomen tega cilja je pokazala tudi epidemija COVID19. V tem obdobju se je izkazalo, da morajo nacionalni programi, politike, javna naro•ila, infrastruktura in
poslovanje javnih subjektov nasploh postati veliko bolj odporni in prilagodljivi, še posebej na javnofinan•nem
podro•ju.
Finan•na uprava RS se zaveda vloge in pomena v družbi, posebej v •asu zaostrenih gospodarskih, socialnih in
zdravstvenih razmer, kakor tudi v •asu potreb po •im bolj u•inkovitem soo•enju s posledicami negotovosti in
odzivu na njih. Prepoznana je pomembna vloga Finan•ne uprave RS tudi v obdobju okrevanja. V prihodnje
bodo pri•akovanja države še bolj osredoto•ena na zagotavljanje u•inkovitega pobiranja javnofinan•nih
dajatev, ob varovanju družbe in finan•nih interesov države in Evropske unije. Gospodarstvo in siceršnja
javnost bo tudi v prihodnje krepila svoja pri•akovanja do Finan•ne uprave RS v smeri zagotavljanja u•inkovitih,
digitaliziranih, dostopnih, preglednih in razumljivih informacij in storitev, z omogo•anjem enostavnega in
hitrega dostopa do shem pomo•i. Odgovornost Finan•ne uprave RS bo pri tem zagotavljati neprekinjeno
delujo•o, pregledno, enostavno in zaupanja vredno okolje, ki aktivno prilagaja svoje strategije, politike in
prakse ter skrbi za u•inkovito komunikacijo med vsemi deležniki.
Številne države sveta, tudi Slovenija, krepijo strateški pristop k politiki digitalne preobrazbe. Ob•utne
posledice digitalne preobrazbe v gospodarstvu in družbi nasploh se pri•akuje že tekom tega desetletja in je
prepoznana kot najpomembnejši dejavnik prihodnje gospodarske rasti in blaginje. Prihodnji razvoj bo sledil
intenzivnemu prehodu v industrijo 4.0, kar bo še dodatno spodbudilo digitalizacijo tako v proizvodnih
procesih, kot zasebnih in javnih storitev. Prepoznane so koristi, ki izhajajo iz digitalno spodbujenih inovacij,
novih poslovnih modelov, vse bolj raznolikih pojavnih oblik nadnacionalnih poslovnih okolij, novih,
kvalitetnejših in druga•nih produktov in storitev, in predstavljajo temelj prihodnje digitalne preobrazbe
Finan•ne uprave RS.
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b) Aktivna vklju•enost v proces okrevanja in rasti
Finan•ne uprave po vsem svetu prevzemajo nove odgovornosti za podporo širšim vladnim ukrepom za pomo•
pri odpravljanju posledic epidemije COVID-19. Te odgovornosti pogosto presegajo funkcije, ki jih obi•ajno
zagotavljajo finan•ne uprave, in lahko predstavljajo številne izzive in priložnosti za prihodnost, vklju•no s
pove•ano prilagodljivostjo, vitkostjo in u•inkovitostjo.
V odgovor na krizo COVID-19 je Finan•na uprava RS, kot številne dav•ne, carinske oziroma finan•ne uprave po
svetu, prevzela nove naloge in odgovornosti za pomo• pri zagotavljanju širše podpore izvajanju ukrepov za
blažitev posledic epidemije. V mnogih primerih gre za aktivnosti, ki jih Finan•na uprava RS sicer ne izvaja, kot
na primer zagotavljanje državnih pomo•i, mese•nega temeljnega dohodka, upravljanje s procesom unov•itve
turisti•nih bonov in izpla•ila ponudnikom no•itev, razli•nih oblik finan•ne podpore državljanom in
gospodarstvu ali zagotavljanje novih oblik analiti•ne in operativne pomo•i drugim organom in institucijam.
c) U•inkovito obvladovanje dav•nega dolga
Finan•na uprava RS bo v prihodnje pomemben deležnik izvajanja ukrepov za okrevanje v okviru strukturnih in
drugih reform za ve•jo odpornost gospodarstva in družbe na pretrese ter dolgoro•no vzdržnejši razvoj.
Primanjkljaj državnega prora•una je v prvih petih mesecih 2021 znašal 1.350 mio EUR. Skupni dav•ni dolg* je
konec leta 2020 znašal nekaj ve• kot 998 mio € in se je glede na leto prej znižal za 15,4 %. Trend zniževanja
dav•nega dolga se nadaljuje že zadnjih šest let. Število dav•nih dolžnikov z dolgom nad 5.000 EUR in
starejšim od 90 dni, se je v obdobju 2014–2020 zmanjšalo za 16,7 %, skupni dav•ni dolg teh dolžnikov pa se
je zmanjšal za 13,2 % ob tem, da je v letu 2020 glede na leto 2014 zabeležena 19,6 % rast prihodkov. Finan•na
uprava RS bo v prihodnje posebno pozornost namenjala ukrepom za u•inkovito obvladovanje dav•nega dolga.
d) Ve•ja prilagodljivost poslovnih procesov z dvigom informacijske in tehnološke sposobnosti
Finan•na uprava RS se je z vrsto novimi izzivi v •asu epidemije COVID-19 spoprijela u•inkovito, z
zagotavljanjem hitrega prilagajanja na spremembe zakonodaje in s tem povezanih ve• novih nalog in
odgovornosti. Kljub vsemu smo se soo•ili z vrsto omejitvami, ki vplivajo na še višjo kakovost in u•inkovitost
ter prilagodljivost novim izzivom v obdobju negotovosti in kasneje. To obdobje je Finan•na uprava RS deloma
izkoristila tudi za u•enje, izboljšanje notranjih procesov, krepitev administrativne zmogljivosti, izboljšanje
informacijske in komunikacijske u•inkovitosti ter tesnejše sodelovanje z drugimi institucijami. Finan•na
uprava RS je in bo tudi v prihodnje lahko pomembno prispevala k nacionalni odpornosti in u•inkovitem odzivu
na tovrstne izzive.
Finan•na uprava RS se soo•a z neenakomerno razvijajo•im se informacijskim sistemom. Del poslovnih
procesov še vedno sloni na zastareli in neustrezni informacijski podpori. Posamezni deli informacijskega
sistema niso popolnoma povezani v enovit informacijski sistem. Izboljšati je potrebno kakovost in
medopravilnost zbirk podatkov. Kljub velikim koli•inam podatkov se le-ti ne izkoriš•ajo dovolj za potrebe
naprednih analiz in napovedovanj ter odkrivanja novih znanj.

*Dav•ni dolg je stanje dolga dav•nih zavezancev do Finan•ne uprave RS na prese•ni dan, ki vklju•uje vse zapadle neporavnane terjatve, ki jih odmerja,
nadzira in izterjuje Finan•na uprava RS v skladu z zakonskimi predpisi. Skupni dav•ni dolg je aktivni in pogojno izterljivi dav•ni dolg.
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Prepoznane so vrzeli in priložnosti izboljšav na podro•ju optimizacije stroškov dav•nih transakcij (stroški
zbiranja in stroški u•inkovitosti), stroškov skladnosti in administrativnih stroškov Finan•ne uprave RS ter
zavezancev, poenostavitve pla•evanja javno finan•nih obveznosti, u•inkovitejše obvladovanje tveganj na
podro•ju zagotavljanja dav•ne skladnosti (predvsem na podro•ju davka na dodano vrednost, davka od
dohodkov pravnih oseb, nepremi•ninskih davkov in hitro nastajajo•ih oblik e-poslovanja). Finan•na uprava RS
se zaveda izzivov, ki jih prinaša digitalna družba in globalizacija poslovnih procesov in želi zapolniti vrzel na
podro•ju uvajanja e-ra•unov. Ob tem bomo sledili cilju vzpostavitve dinami•nega ekosistema za izkoriš•anje
mo•i podatkov za razvoj novih digitalnih rešitev ter širitve zaupanja in uporabe digitalnih storitev Finan•ne
uprave RS med zavezanci.
Digitalizacija Finan•ne uprave RS bo sledila ciljem Digitalne Slovenije 2027, Strategiji pametne specializacije,
nastajajo•em Nacionalnem programu umetne inteligence v Republiki Sloveniji, Na•rtu za okrevanje in
odpornost, Evropski strategiji upravljanja podatkov, Digitalni Evropi 2021–2027, priporo•ilom OECD
Digitalnemu pregledu slovenske javne uprave.
e) Dvig kadrovske opolnomo•enosti in procesne sposobnosti
Zaradi hitro spreminjajo•ih se poslovnih modelov in shem, mednarodnega poslovanja, hitre rasti e-poslovanja,
in velike koli•ine vedno novih podatkov, se soo•amo z izzivi obvladovanja in prilagajanja tem spremembam in
zahtevam. Hkrati je zahtevno slediti znanjem in spretnostim, ki so potrebna za obvladovanje izzivov
prihodnosti. Finan•na uprava RS se, zaradi odsotnosti strategije razvoja kadrovskih virov in preteklega
nedoslednega zaposlovanja mladih, soo•a s hitro starajo•o kadrovsko strukturo, s pomanjkanjem
posameznikov s specializiranimi znanji. Prepoznana je potreba po prilagojenem razvoju strokovnih in drugih
znanj ter spretnosti zaposlenih, vklju•no z digitalno pismenostjo in drugimi, za u•inkovito delo pomembnimi
znanji in spretnostmi. Kaže se nuja po spodbujanju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
razvoju lastnega okolja znanj, krepitvi programov karierne orientacije ter mednarodnem strokovnem
sodelovanju. Finan•na uprava RS bo ob stalnih spremembah v notranjem in zunanjem okolju osredoto•ena na
krepitev organizacijske kulture in klime ter poslovne u•inkovitosti, ki bo sledila ciljem strategije, z namenom
spodbujanja procesa stalnih sprememb od kulture osredoto•ene na funkcionalno odli•nost do kulture
osredoto•enosti na deležnike - zavezance in druge organe doma in v tujini, ter z gradnjo kulture odnosov med
zaposlenimi.
Organizacija Finan•na uprava RS je zaradi vrste razli•nih nalog razpršena in mestoma ne povsem notranje
usklajena, kar med drugim ne omogo•a popolne pozornosti na temeljne in strateške naloge. Dolo•ene
operativne naloge se izvajajo na ravni Generalnega finan•nega urada kar vpliva na nižjo raven sposobnosti in
osredoto•enosti na strateško upravljanje in razvoj. Kaže se zahteva po stalni presoji u•inkovitosti notranjih
procesov in uvedbi sodobnega sistema kakovosti poslovanja in procesa stalnih izboljšav. V prihodnje bo
potrebno posebno pozornost nameniti zagotovitvi kibernetske varnosti, neprekinjenem delovanju in stalnim
posodobitvam sistema, ki je opredeljen kot kriti•na infrastruktura nacionalnega pomena. Finan•na uprava RS
bo v prihodnje skrbela za aktivno preobrazbo organizacije in poslovnega modela z ve•jim poudarkom na
prožnem, ve• disciplinarnem, ve• funkcionalnem in odprtem, sodelovalnem pristopu, vklju•no z okrepljenim
sodelovanjem s podpornim okoljem, raziskovalno skupnostjo in drugimi javnostmi na nacionalni in
mednarodni ravni.
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f) Krepitev mednarodnega sodelovanja
Zaostrene zdravstvene, gospodarske in socialne razmere krepijo neenakost, dvigujejo gospodarsko ranljivost
in obremenjujejo prora!une držav, ki so usmerjeni v zajezitev posledic in krepitev odpornosti. Mednarodna
skupnost usmerja pozornost in poziva k odlo!nim ukrepom za zajezitev sive ekonomije, prepre!evanja goljufij,
dav!nih, carinskih in drugih utaj, tihotapljenja blaga in ljudi, ter prepre!evanje drugih nezakonitih in nepoštenih
praks. Hkrati pa mednarodna skupnost poziva k aktivnejšem mednarodnem sodelovanju, izmenjavi podatkov
in informacij, oblikovanju sodobnih metod zgodnje zaznave tveganj in njihovo u!inkovito obvladovanje,
prepoznavi agresivnih sistemov dav!nega na!rtovanja, sprotnega spremljanja dav!ne vrzeli ter
opolnomo!enju nadzornih institucij. Zmanjševanje dav!ne vrzeli zaradi goljufij, utaj, opustitve ali izogibanja
pla!evanja obveznih dajatev, interpretacijskih napak in ste!ajev, je prednostna naloga v celotni Evropski uniji
in ena osrednjih nalog Finan!ne uprave RS skupaj s sodelujo!imi institucijami tudi v prihodnje.
Finan!na uprava RS je pomemben deležnik v mednarodnih procesih obdav!itve, carinskih aktivnostih,
izvajanju nadzora poslovanja na mednarodni ravni ter izmenjavi podatkov, informacij in znanj znotraj držav
Evropske unije in širše. Finan!na uprava RS je v sodelovanju z drugimi organi držav !lanic Evropske unije med
drugim odgovorna za izvajanje širokega spektra nadzora pred vstopom blaga v prosti promet na carinskem
obmo!ju Evropske unije, katerega namen je zaš!ititi tako prihodke Evropske unije kot tudi varnost, zdravje in
blaginjo državljanov ter podjetij*. Hkrati je odgovorna za obvladovanje tveganj povezanih z vstopom,
izstopom, tranzitom, gibanjem ali posebno rabo blaga, ki se giblje med carinskim obmo!jem Unije in državami
ali ozemlji zunaj tega obmo!ja, in povezanih s prisotnostjo neunijskega blaga znotraj carinskega obmo!ja
Unije.
g) Tesnejša dvostranska in ve!stranska sodelovanja
Glede na aktivne gospodarske in druge tokove je prepoznana potreba po krepitvi tesnejših dvo in ve!stranskih
sodelovanj tako s sosednimi državami, državami Evropske unije in drugimi. Ob ve!letni odsotnosti aktivnega
mednarodnega sodelovanja, posebej z državami Zahodnega Balkana, ki predstavljajo pomembno okolje
regionalnega sodelovanja na ve! podro!jih, se kaže nuja po aktivnejšem partnerskem sodelovanju in tudi
izvajanju tehni!ne pomo!i. Mednarodna združenja na dav!nem, carinskem in nadzornem podro!ju, kot so
IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations), Svetovna carinska organizacija WCO (World
Customa Organisation), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development), Tehni!na pomo! tretjim državam TAIEX (Technical Assistance and
Information Exchange), Evropska komisija v okviru programa FISCALIS in CUSTOMS, INTERPOL, EUROPOL,
Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF (European Anti-Fraud Office) in drugi, predstavljajo v !asu hitrih
sprememb, globalnih gospodarskih aktivnosti, digitalizacije in sodobnih oblik tveganj, vse pomembnejše
okolje sodelovanja, povezovanja znanj in izkušenj. Slednje predstavlja priložnost tudi za Finan!no upravo RS
na poti rasti in prilagajanja sodobnim mednarodnim trendom.

*Carine so skupaj z dajatvami na sladkor (s skupnim imenom tradicionalna lastna sredstva) pomemben vir prihodkov za prora!un Evropske unije. Po
odštetju stroškov pobiranja se prenesejo v prora!un. Leta 2016 so tradicionalna lastna sredstva znašala 20,1 milijarde EUR in so predstavljala 14 %
prihodkov Evropske unije.
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POSLANSTVO FINAN"NE UPRAVE RS
Poslanstvo Finan!ne uprave RS je zagotoviti pošteno, pravilno in u!inkovito pobiranje davkov in drugih javnih
dajatev, spodbujanje prostovoljnega pla!evanja javnih dajatev ob podpori enostavnih in digitaliziranih
postopkov in storitev, ki zavezancem omogo!ajo hitro, enostavno in pravo!asno pla!evanje svojih obveznosti.

VREDNOTE FINAN"NE UPRAVE RS
Zaposleni v Finan!ni upravi RS svoje delo in naloge opravljamo vestno, pošteno, pravi!no, neodvisno,
strokovno, gospodarno in racionalno, skladno z najvišjimi eti!nimi in poklicnimi normami ter ob tem delujemo
z najvišjo mero odgovornosti in integritete. V središ!e postavljamo vrednote osebne neopore!nosti, politi!ne
nevtralnosti, nepristranskosti, varovanja zaupnosti podatkov in informacij ter se izogibamo nasprotju
interesov. Odnose gradimo na na!elu medsebojnega spoštovanja.

VIZIJA FINAN"NE UPRAVE RS
Vizija Finan!ne uprave RS je postati visoko upravno sposobna, mednarodno primerljiva organizacija,
prepoznana po uporabi najsodobnejših praks in standardov kakovosti poslovanja, z visoko u!inkovitostjo,
strokovnostjo, digitalno razvitostjo, integriteto in zaupanjem javnosti.
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STRATEŠKI CILJI IN AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
Da bi uresni!ili svoje poslanstvo in vizijo bomo v Finan!ni upravi RS še naprej krepili upravno zmogljivost.
Kakovost in u!inkovitost bomo zagotavljali z uporabo najsodobnejših metod vodenja in upravljanja, ob
sistemu stalnih izboljšav poslovnih procesov in u!inkovitim obvladanjem sprememb. Z rastjo organizacijske
kulture bomo zagotavljali poslovanje, ki sloni na strokovnosti, kakovosti, preglednosti in usmerjenosti k
zavezancem. Zavezani bomo k politiki zagotavljanja enostavnih in digitaliziranih dav!nih, carinskih in drugih
postopkov ter storitev, ki bodo zavezancem v pomo! in podporo pri razumljivem, hitrem in pravo!asnem
pla!evanju njihovih obveznosti. Z namenom zagotavljanja višje ravni dav!ne skladnosti bomo prednostno
obravnavali klju!na tveganja in spodbujali zavezance k prostovoljnemu pla!evanju njihovih obveznosti.
Uporabljali bomo strategije upravljanja, ki zagotavljajo dosledno in pravi!no obravnavo zavezancev kot
jamstvo za ohranjanje zaupanja v integriteto Finan!ne uprave RS. Pri tem bomo spodbujali odprt in odgovoren
pristop do zavezancev, zaposlenih, drugih institucij, mednarodnih organizacij in celotne družbe.
CILJ 1: SODELOVANJE Z OKOLJEM IN RAZVOJ PARTNERSTEV
1. Razvoj kakovostnih storitev za zavezance in druge uporabnike
Finan!na uprava RS bo razvijala kakovostne storitve z namenom zmanjšanja upravnega bremena za
zavezance pri izpolnjevanju njihovih javnofinan!nih obveznosti in drugih s Finan!no upravo RS povezanih
aktivnosti. Kakovost storitev za zavezance bo Finan!na uprava RS zagotavljala tudi skozi nadaljnji razvoj
horizontalnega monitoringa, sistema enotnega okna, koncepta pooblaš!enih gospodarskih subjektov in drugih
primernih oblik. Finan!na uprava RS bo stalno spremljala pri!akovanja in zadovoljstvo zavezancev s
storitvami, z namenom izboljšanja obstoje!ih in razvoj novih storitev ter kakovosti poslovanja. Finan!na
uprava RS bo poenostavila in izboljšala razumljivost ter preglednost obvestil, navodil in drugih sporo!il za
zavezance. Nadalje bo razvijala in širila elektronsko poslovanje z zavezanci z namenom zagotavljanja
enostavnega, racionalnega, hitrega in varnega izpolnjevanja obveznosti. Zagotavljala bo širitev samodejne
izmenjave podatkov, krepitev ponovne in druga!ne rabe podatkov.
2. Spodbujanje prostovoljnega pla!evanja obveznosti
Finan!na uprava RS bo stalno razvijala aktivnosti za spodbujanje prostovoljnega pla!evanja obveznosti
zavezancev z namenom dviga dav!ne kulture nasploh, kar bo podpirala s širjenjem elektronskega poslovanja
z zavezanci, poenostavitvijo pla!evanja njihovih javno finan!nih obveznosti in drugih postopkov, še naprej bo
izvajala programe dav!nega opismenjevanja in druge izobraževalne aktivnosti.
3. Aktivno sodelovanje in izmenjava znanj in izkušenj na nacionalni in mednarodni ravni
Finan!na uprava RS bo krepila sodelovanje z okoljem preko izmenjave podatkov in informacij, znanj in dobrih
praks, z nadgradnjo obstoje!ih ali sklepanjem novih sporazumov in protokolov o sodelovanju. Pri tem bo
aktivno sodelovala z raziskovalnim okoljem in strokovnjaki na nacionalni in mednarodni ravni. Aktivno se bo
vklju!evala v procese in dejavnosti mednarodnih organizacij (IOTA, WCO, OECD, TAIEX, INTERPOL, EUROPOL,
OLAF) ter projektov in programov kot so Twinning, FISCALIS, CUSTOMS in drugih.
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4. Dostopna Finan!na uprava RS
Finan!na uprava RS bo vzpostavila okolje, ki bo zagotavljalo ve!jo dostopnost svojih storitev, podatkov in
informacij za zavezance in druge uporabnike storitev. Pri tem bomo stalno razvijali nove metode, pristope in
orodja z namenom oblikovanja rešitev, ki v središ!e postavljajo uporabnika naših storitev, posebej manj
vklju!enih ali ranljivejših družbenih skupin.
Skrbeli bomo za boljšo dostopnost, prijaznost, razumljivost, enostavnost, enotnost in usklajenost informacij o
pravicah in obveznostih zavezancev. Finan!na uprava RS bo nemudoma s predstavniki t.i. mobilnih enot
novoustanovljenim subjektom tudi na terenu nudila klju!ne informacije o njihovih pravicah in obveznostih na
dav!nem in carinskem podro!ju, s ciljem u!inkovitejšega pri!etka poslovanja in zmanjšanja tveganj kršitev
predpisov.
Na podro!ju digitalizacije storitev bomo sledili cilju zagotavljanja prijazne uporabniške izkušnje, hkrati pa
optimizaciji in preglednosti upravnih in drugih postopkov. Na podlagi analize stanja bomo pripravili
enostavnejše aplikativen rešitve in poenostavitev procesa dav!nih napovedi, s ciljem hitrejšega in bolj
enostavnega izpolnjevanja dav!nih obveznosti.
CILJ 2: DIGITALNA PREOBRAZBA
1. Digitalizacija procesov za enostavnejše izpolnjevanje javnofinan!nih dajatev
Finan!na uprava RS bo sledila procesu digitalne preobrazbe za kakovostnejše, u!inkovitejše, prijazne, stalno
dostopne, varne in zaupanja vredne storitve za državljane, podjetja in organe.
Z digitalizacijo procesov in storitev bo Finan!na uprava RS sledila cilju zmanjšanja upravnega bremena
zavezancev in poenostavitve ter pohitritve procesa pla!evanja javnofinan!nih obveznosti. Uvedene bodo
zavezancem prilagojene digitalne storitve, za njihovo !im bolj enostavno in pregledno uporabo. Pri tem bo
dana skrb zagotavljanju popolnih, pravo!asnih, razumljivih in stalno dostopnih podatkov in informacij za
zavezance.
Uvedli bomo informativne izra!une odmere dohodnine od obresti in vrednostnih papirjev. Uvedli bomo era!une, na podlagi tega pa e-obra!une DDV, s ciljem zmanjšanja administrativnih bremen zavezancev.
Pristopili bomo k poenostavitvam oziroma izboljšavam obstoje!ih dav!nih napovedi z manj potrebnimi
podatki, spodbujali bomo uporabo digitalnega certifikata za aktivnejšo uporabo storitev eDavki in elektronsko
vlaganje dav!nih napovedi.
Izboljšali bomo zaledne sisteme z nadgradnjo upravljanja dav!nega knjigovodstva z uvedbo eKartice in
storitev za zavezance, izboljšali sistem ra!unovodskega poro!anja in uvedli posodobitve za u!inkovitejše
vodenje poslovnih knjig. Finan!na uprava RS bo v procesu podpore okolju sledila na!elu »prednostno digitalno
in mobilno« ter na!elu »samo enkrat« z namenom dviga u!inkovitosti in odprave administrativnih ovir.
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2. Uporaba sodobnih metod in orodij, razvoj informacijske infrastrukture in varnosti
V delovne in nadzorne procese bodo z namenom optimizacije virov, izboljšanja kakovosti dela ter
u!inkovitejšega obvladovanja tveganj uvedene sodobne rešitve s podro!ja avtomatizacije, strojnega u!enja in
umetne inteligence.
Pri tem bo razvoj sledil zagotavljanju optimalne informacijske infrastrukture, skupnih gradnikov in
horizontalnih rešitev, podpornega okolja za razvijalce, modernizaciji podpore notranjim in zunanjim
uporabnikom storitev Finan!ne uprave RS, razvoj pametnih digitalnih storitev skupaj z uporabniki, krepitev
digitalne ozaveš!enosti zavezancev in drugih uporabnikov storitev Finan!ne uprave RS, spodbujanje uporabe
digitalnih oblik sodelovanja med organi ter okrepitev informacijske in kibernetske varnosti.
V letu 2021 bomo izvedli prenos upravljanja informacijskega sistema iz Ministrstva za javno upravo na
Finan!no upravo RS nam, s ciljem zagotavljanja neodvisnega, bolj u!inkovitega in kakovostnejšega
upravljanja informacijskega sistema. Finan!na uprava RS na!rtuje izgradnjo lastnega sodobnega
informacijskega centra, ki bo nudil kakovostno podporo lastnim potrebam in potrebam deležnikov.
CILJ 3: V RAZVOJ IN K REZULTATOM USMERJENA ORGANIZACIJA
1. Ve!ja odpornost in odzivnost v obdobjih negotovih in zaostrenih razmer
Finan!na uprava je v !asu pandemije COVID-19 dokazala, da lahko poleg zakonsko dolo!enih nalog pobiranja
javno finan!nih prihodkov u!inkovito izvaja tudi klju!ne ukrepe za spodbujanje gospodarske aktivnosti.
Posodobljen organizacijski in izvedbeni sistem Finan!ne uprave RS, ki bo bolj odporen in prilagodljiv, bo
ponudil ve!jo prožnost za ciljno usmerjeno podporo državljanom in podjetjem v obdobjih negotovih in
zaostrenih razmer.
2. Prenos najboljših praks in uvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov in delovnih metod
Z namenom zmanjšanja administrativnih ovir za zavezance in v odziv na spremembe in zahteve v notranjem
ter zunanjem okolju, bo Finan!na uprava RS, z uporabo mednarodno uveljavljenih orodij (na primer TADAT) in
preko najboljših praks, izvedla analizo in uvedla ustrezne izboljšave poslovnih procesov, delovnih metod in
organizacije dela. Še naprej bo avtomatizirala in digitalizirala procese z namenom zmanjševanja
administriranja postopkov.
3. Nadaljnja rast organizacijske kulture, etike in integritete
Finan!na uprava RS bo skrbela za visoko stopnjo organizacijske kulture, etike in integritete, stalni razvoj
znanj, veš!in in sposobnosti zaposlenih, njihovo zadovoljstvo, motiviranost, ustvarjalnost in inovativnost, za
izboljšanje sistema notranjega komuniciranja in vklju!enost zaposlenih v organizaciji. Sledila bo na!elu
usmerjenosti k zavezancem, aktivnem prepoznavanju njihovih potreb in zahtev ter podpori za njihovo boljše
razumevanje procesov in zahtev povezanih z njihovimi obveznostmi.
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4. Prožno delovno okolje
Finan!na uprava RS bo krepila svojo upravno sposobnost in prilagodljivost skozi širitev in krepitev prožnejših
oblik dela, vklju!no s prožnostjo na delovnem mestu in razvojem internih storitev za zaposlene kot odgovor na
trajne spremembe v družbi in delovni organizaciji. Krepili bomo ozaveš!anje zaposlenih glede varnosti in
zdravja pri delu v prožnejših okoliš!inah opravljanja dela, skrbeli za prepre!evanje psihosocialnih tveganj,
nudili dodatno podporo zaposlenim v nestandardnih oblikah dela, vlagali v krepitev digitalnih znanj in
spretnosti zaposlenih ter stalno posodabljali informacijsko in drugo opremo s ciljem dviga digitalne
zmogljivosti delovnih procesov ter krepitve digitalnega in zelenega prehoda ter trajnostne mobilnosti (nižji
oglji!ni odtis organizacije).
5. Aktivna vloga pri spremembi zakonodaje in izboljšanju informiranja zavezancev
Finan!na uprava RS bo aktiven deležnik v procesu izboljšav predpisov. Navodila, pojasnila in druge vsebine bo
Finan!na uprav RS za zavezance pripravljala in sprotno posodabljala. Pri delu in odlo!anju bomo dosledno
spoštovali veljavne predpise in sodne prakse. V dvomu bo Finan!na uprava RS odlo!ala po na!elu zakonitosti
in v korist dav!nega zavezanca.
Vsebine za zavezance in podjetja bodo razumljive, nedvoumne, pravo!asne in v skladu z veljavno zakonodajo.
Finan!na uprava bo za obveš!anje javnosti izkoriš!ala potenciale sodobnih komunikacijskih kanalov.
Obveznosti, ki izhajajo iz nove zakonodaje, bodo digitalno podprte in implementirane na zavezancem prijazen
na!in.
6. Sodobni in inovativni na!ini krepitve kulture prostovoljnega pla!evanja dajatev
Finan!na uprav RS bo z aktivnim sodelovanjem pri poenostavljanju in boljšem razumevanju dav!nega in
carinskega sistema, z obstoje!imi in novimi metodami in pristopi krepila zavedanje pomena pla!evanja javno
finan!nih obveznosti, vklju!no s krepitvijo poznavanja, razumevanja in spoštovanja nacionalnih in
mednarodnih predpisov in zahtev ter usmerjenostjo k zavezancem, sledila cilju dviga zaupanja v delovanje
Finan!ne uprave RS, krepitve kulture prostovoljnega pla!evanja dajatev in zmanjšanja obsega sive ekonomije.
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CILJ 4: VAROVANJE DRUŽBE IN FINAN"NIH INTERESOV
1. Izboljšave u!inkovitosti nadzornih metod
Z u!inkovito uporabo in nadgradnjo naprednih metod poslovne inteligence bo Finan!na uprava RS izboljšala
obvladovanje tveganj in u!inkoviteje na!rtovala in izvajala nadzor.
Finan!na uprava RS bo nadaljevala s posodobitvijo informacijskega sistema in podpornih storitev za
zavezance ter pridobivanja podatkov iz razli!nih uradnih zbirk z namenom pravilne odmere, poenostavitve
dav!nih postopkov, razbremenitve zavezancev pri izpolnjevanju njihovih javnofinan!nih obveznosti in
u!inkovitejšega nadzora.
2. U!inkovito obvladovanje dav!nega dolga
Finan!na uprava RS bo v prihodnje še okrepila aktivnosti za u!inkovitejše obvladovanje in izterjavo dav!nega
dolga, tudi skozi ukrepe medsebojne upravne pomo!i med državami. Krepili bomo uporabo spletne storitve
eKartica in posodobili informacijsko podporo procesom za u!inkovitejši nadzor in upravljanje nad dav!nim
dolgom.
3. U!inkovito sodelovanje in izmenjava podatkov in informacij z organi in institucijami na nacionalni in
mednarodni ravni
Finan!na uprava RS bo nadaljevala z implementacijo novih samodejnih izmenjav podatkov in informacij na
nacionalni in mednarodni ravni in z najsodobnejšimi metodami obdelave podatkov izboljšala svojo
u!inkovitost.
4. Izboljšanje nadzornih postopkov in sprejem u!inkovitih ukrepov za zagotavljanje pravilne odmere
dajatev, prepre!evanje pretoka nedovoljenega in prepovedanega blaga
Finan!na uprava RS bo izboljšala organizacijo notranjih procesov, uvedla sodobne metode in posodobila
tehnologijo za zagotavljanje pravilne odmere dajatev in prepre!evanje nezakonite trgovine.
5. Stalne izboljšave nadzora in preiskav za zaš!ito državljanov, varnosti in varstva okolja
Finan!na uprava RS bo zagotavljala enako obravnavo in nadzor zavezancev ter izboljšala u!inkovitost
inšpekcijskih nadzorov pri prepre!evanju, odkrivanju in pregonu goljufij in zlorab.
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OSEBNA IZKAZNICA FINAN"NE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Datum pri!etka delovanja: 1. avgust 2014
Število finan!nih uradov: Generalni finan!ni urad in 16 finan!nih uradov
Število zaposlenih (1. januar 2021): 3.609
Finan!ni uradi Finan!ne uprave Republike Slovenije so:
1. Finan!ni urad Brežice s sedežem v Brežicah za obmo!ja upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
2. Finan!ni urad Celje s sedežem v Celju za obmo!ja upravnih enot: Celje, Laško, Slovenske Konjice,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec;
3. Finan!ni urad Dravograd s sedežem v Dravogradu za obmo!ja upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;
4. Finan!ni urad Hrastnik s sedežem v Hrastniku za obmo!ja upravnih enot: Hrastnik, Trbovlje in
Zagorje ob Savi;
5. Finan!ni urad Ko!evje s sedežem v Ko!evju za obmo!ji upravnih enot: Ko!evje in Ribnica;
6. Finan!ni urad Koper s sedežem v Kopru za obmo!ja upravnih enot: Izola, Koper, Piran in Sežana;
7. Finan!ni urad Kranj s sedežem v Kranju za obmo!ja upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka
in Trži!;
8. Finan!ni urad Ljubljana s sedežem v Ljubljani za obmo!ja upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje,
Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec in Vrhnika;
9. Finan!ni urad Maribor s sedežem v Mariboru za obmo!ja upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica,
Ruše in Slovenska Bistrica;
10. Finan!ni urad Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti za obmo!ja upravnih enot: Gornja Radgona,
Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
11. Finan!ni urad Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici za obmo!ja upravnih enot: Ajdovš!ina, Idrija,
Nova Gorica in Tolmin;
12. Finan!ni urad Novo mesto s sedežem v Novem mestu za obmo!ja upravnih enot: "rnomelj, Metlika, Novo
mesto in Trebnje;
13. Finan!ni urad Postojna s sedežem v Postojni za obmo!ji upravnih enot: Ilirska Bistrica in Postojna;
14. Finan!ni urad Ptuj s sedežem na Ptuju za obmo!ji upravnih enot: Ormož in Ptuj;
15. Finan!ni urad Velenje s sedežem v Velenju za obmo!ji upravnih enot: Mozirje in Velenje;
16. Posebni finan!ni urad s sedežem v Ljubljani za obmo!je celotne Republike Slovenije.
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Naloge s podro!ja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov opravljajo:
Finan!ni urad Celje tudi za obmo!ji Finan!nega urada Hrastnik in Finan!nega urada Velenje,
Finan!ni urad Ljubljana tudi za obmo!je Finan!nega urada Ko!evje in obmo!je letališ!a Brnik;
Finan!ni urad Maribor tudi za obmo!je Finan!nega urada Ptuj in Finan!nega urada Dravograd;
Finan!ni urad Novo mesto tudi za obmo!je Finan!nega urada Brežice;
Finan!ni urad Koper tudi za obmo!je Finan!nega urada Postojna.
Naloge zavarovanja izvršitve po zakonu, ki ureja prekrške, in naloge hrambe, prodaje, uni!enja ter nadzora nad
uni!enjem blaga opravljajo:
Finan!ni urad Koper tudi za obmo!je Finan!nega urada Nova Gorica in Finan!nega urada Postojna;
Finan!ni urad Ljubljana tudi za obmo!je Finan!nega urada Brežice, Finan!nega urada Hrastnik,
Finan!nega urada Ko!evje, Finan!nega urada Kranj in Finan!nega urada Novo mesto;
Finan!ni urad Maribor tudi za obmo!je Finan!nega urada Celje, Finan!nega urada Dravograd, Finan!nega
urada Murska Sobota, Finan!nega urada Ptuj in Finan!nega urada Velenje.
Finan!ni urad Ko!evje opravlja tudi naslednje naloge za obmo!je Finan!nega urada Ljubljana:
odmera akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter izdaja potrdil
o dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
odmera nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih obmo!jih;
odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizi!ne osebe in
pobiranje prispevkov zavarovancev iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.

KONTAKTNI PODATKI
Finan!na uprava Republike Slovenije
Generalni finan!ni urad
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: gfu.fu@gov.si
www.fu.gov.si
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