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URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE
Mag. Uroš Urbanija
Gregorčičeva ulica 25
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Številka: 0600-13/2021-2
Datum: 04. 01. 2022 

Zadeva: Obvestilo o predlogu za podaljšanje revizijskega obdobja

Spoštovani,

Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je dne 01. 12. 2021 prejela Sklep o izvedbi revizije, iz 
katerega izhaja, da bo Računsko sodišče na Furs izvedlo revizijo o učinkovitosti poslovanja Fursa v 
letih 2020 in 2021 in to v delih, ki se nanašajo na izvajanje finančnih nadzorov, finančnih preiskav in 
izvršb. Dne 02. 12. 2021 je Furs na Računsko sodišče poslal predlog za podaljšanje revizijskega 
obdobja in to od dneva ustanovitve Fursa, to je od 01. 08. 2014 do 31. 12. 2021, ker bi se le na ta 
način dobil celovit in objektiven pregled poslovanja Fursa na navedenih treh področjih. Poleg tega pa 
smo izpostavil1, da leti 2020 in 2021, ki sta korona leti, nista najprimernejših izbor in da je za celovito 
sliko delovanja Fursa potrebno revidirati celotno obdobje od ustanovitve Fursa do 31.12.2021.

Računsko sodišče je dne 14. 12. 2021 odgovorilo, da predlogu Fursa ne more ugoditi, ker revidirano 
obdobje pri vsaki reviziji določi na podlagi tehtnega razmisleka glede namena in ciljev revizije in da pri 
načrtovanju in izvajanju revizij z vso potrebno skrbnostjo upošteva vse relevantne okoliščine.

V Fursu se s prejetim odgovorom nismo strinjali in se še zmeraj ne strinjamo, saj menimo, da v 
konkretnem primeru ni šlo za tehten razmislek. Dejstvo je, da ravno v obdobju, ki ni zajeto z revizijo, 
to je od 01.08.2014 do 31.12.2019, prišlo do največjih napak v postopkih finančnega nadzora in 
finančnih preiskav, ki so bili kot nezakonit potrjeni s sodbami Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 
ali sodišča Evropske Skupnosti ter odločbami Ustavnega sodišča Republike Slovenije, in to:

- v zvezi s poslovanjem slamnatih podjetjij, tako imenovnih »Missing traderjev«,
- v osebnih davčnih pregledih po 68.a členu ZDavP-2,
- pri izplačilih dobička pri d.n.o.,
- pri obračun prispevkov za socialno varnost (napačna davčna osnova - brez upoštevanja 

dejanskih stroškov),
- pri obračunih DDV pri dobavah znotraj EU,
- pri naknadnih vplačilih kapitala in ugotavljanju kapitalskega dobička,
- pri prodaji deležev, ki naj bi bila navidezna, pa ni bila, 
- da je DDV uvozna dajatev,
- pri prodaji in povratnem lizingu,
- pri nezakonitih obdavčitvah vračil posojil, ki so bila prekvalificirana v druge dohodke,
- pri nezakoniti obdavčitvi odkupa odpadnih surovin,
- pri nezakoniti obdavčitvi odkupov lastnih poslovnih deležev in še v drugih primerih.
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Zato smo Računskemu sodišču dne 24.12.2021 poslali ponovni predlog za podaljšanje revizijskega 
obdobja, ki ga prilagamo. Do danes nismo prejeli njihovega odgovora. Časnik Finance pa je danes  
objavil, odgovor Računskega sodišča na naše zahteve. Prvotni odgovor so dopolnili z navedbo, da če 
bodo v teku izvajanja revizije ugotovili potrebo po razširitvi obdobja revidiranja, pa bodo revizijsko 
obdobje ustrezno podaljšali. V Fursu menimo, da ta potreba obstaja že sedaj.

Zato od Računskega sodišča Republike Slovenije še vedno pričakujemo, da bo predvideno revizijo 
razširilo tudi na obdobje od 01.08.2014 do 31.12.2019.

S spoštovanjem,

mag. Ivan Simič,
generalni direktor

Priloga: 
- Predlog za podaljšanje revizijskega obdobja.

Vročiti: gp.ukom@gov.si
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