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1.0 FINANČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR S PODROČJA DAVKOV
Finančni nadzor s področja davkov obsega nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in
pravočasnostjo izvajanja predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna
uprava.

1.1 Nadzor dajatev
davka na dodano vrednost, davka na motorna vozila, davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih
oseb, davka od dohodkov pravnih oseb, davka od dohodkov iz dejavnosti ter drugih posrednih
in neposrednih davkov. Področje dela obsega tudi nadzor nad poslovanjem zavezancev za
davek in nadzor, ki se nanaša na dejstva, ki niso v zvezi s poslovanjem zavezancev za davek, a
so pomembna za obdavčenje zavezancev za davek, nadzor fizičnih oseb, ki opravljajo
neregistrirano dejavnost oziroma se ukvarjajo s posli ali prejemajo dohodke, ki so pomembni za
obdavčenje davčnega zavezanca in nadzor razmerij med lastniki pravnih oseb in pravnimi
osebami oziroma člani pravnih oseb in pravnimi osebami.

1.2 Izbori zavezancev za inšpekcijski nadzor
so opravljeni na podlagi objektivnih kriterijev, ki upoštevajo načelo enakomernega
inšpekcijskega nadziranja zavezancev za davek in načelo pomembnosti davka, ki ga zavezanec
za davek prispeva v javnofinančnih prihodkih.

1.3 Ciljno usmerjeni nadzori
Inšpekcijski nadzori so ciljno usmerjeni na tvegana področja, ki jih poskušamo obvladovati v
okviru projektnega vodenja nadzorov. Aktivnosti nadzora so z različnimi pristopi usmerjene v
odkrivanje in zmanjševanje obsega domačih in mednarodnih davčnih utaj in v izboljšanje
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Uporabljajo se sodobne metode in tehnike
nadzora. Na podlagi ugotovitev v postopkih nadzora pripravljamo ustrezne potrebne
spremembe zakonodaje, ki v najvišji možni meri onemogočajo neplačevanje davčnih obveznosti
in povečujejo stopnjo prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti. Posebno pozornost zaradi
velikih tveganj za davčne zatajitve na področju DDV znotraj Evropske unije namenjamo tudi
sočasnim davčnim nadzorom. Zasledujemo zakonsko načelo pomembnosti davka v javno
finančnih prihodkih in si v najvišji možni meri prizadevamo za stalno sodelovanje s strokovno
javnostjo.

1.4 Druga področja nadzora
Finančna uprava je nadzorni organ tudi na podlagi Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno, Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih ter Zakona o preprečevanju
pranja denarja in financiranju terorizma.
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