ENCLOSURE

Predlog Zakona o davku na bilančno vsoto bank

1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na
bilančno

vsoto bank.
2. člen
(uporaba pojmov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja
bančništvo.

(2) Nefinančne družbe po tem zakonu so nefinančne družbe, kot so opredeljene
v Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96, z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu
nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L št. 310 z dne 30.11.1996,
str. 1; s spremembami).
3. člen
(pripadnost davka)
Davek po tem zakonu je prihodek državnega

proračuna .

4. člen
(obdobje za davek)
Obračunsko

obdobje za davek je koledarsko leto.
5. člen
(zavezanec za davek)

Zavezanec oziroma zavezanka (v nadaljnjem besedilu : zavezanec) za davek po
tem za konu je:

- banka, ki je v skladu z zakonom , ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
- banka države članice, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančn ištvo,
upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančn e in druge
vzajemno priznane finančne storitve preko podružnice ali neposredno; pri tem
je banka iz te alinee, ki opravlja bančne in druge vzajemno priznane finančne

storitve neposredno, zavezanec, če ima v Republiki Sloveniji poslovno enoto po
zakonu, ki ureja obd avčite v dohodkov pravnih oseb.

- banka tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja b a nč n i štvo, pridobila
dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.

6. člen
(osnova za davek)
(1 ) Osn ova za davek je b i l ančna vsota (vrednost sredstev v izkazu fi nanč n ega
položaj a) zavezanca, izra č un ana kot povprečje vrednosti na vsak zadnji dan
meseca v koledarskem letu .

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je osnova za davek banke države
članice in banke tretje države, ki je upravičena na območju Republike Slovenije
opravljati b ančne in druge vzajemno priznane finan čne storitve preko
podružnice , b il ančna vsota pod ružnice , iz računana na n a čin iz prvega odstavka
tega člen a .
(3) Ne glede na prvi odstavek tega č len a je osnova za davek banke države
ki je up rav i če n a na ob močju Republike Sloven ije opravljati ba n čne in
druge vzajem no priznane finančne storitve neposredno, sorazmern i del
bi l a nč ne vsote upoštevaje obseg poslovanja v Republiki Sloveniji.
č l anice ,

7. člen
(stopnja davka)
Davek se

p l ačuj e

po stopnji 0,1% od osnove za davek.

8. č l en
(zmanjšanje davka)
(1) Zmanjšanje davka znaša 0,2% stanja kreditov, izra čunanega na podlagi 9.
člen a, danih n efinančni m družbam in samostojnim podjetnikom.
(2) Zavezanec lahko davek zmanjša pod pogoji iz 9. čle na, venda r največ v
višini ob rač u nanega davka.

9. člen
(stanje kred itov)
(1) Stanje kreditov iz 8. č len a je povprečno stanje kreditov pred oblikova nimi
popravki vred nosti za radi oslabitev oz. spremembe poštene vrednosti v
kol ed arskem letu, izračun a na na pod lagi stanj na vsak zadnji dan v mesecu , v
skladu z metodologijo, ki jo predpiše Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člen a je stanje kreditov banke države
čl anice in banke tretje drža ve, ki je upravičena na območju Republike Slovenije
opravljati bančne in druge vzajemno priznane fin an čne storitve preko
podružni ce , stanje kreditov podružnice, izračunano na na čin iz tega člen a.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je stanje kreditov banke države
ki je upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in
druge vzajemno priznane finančne storitve neposredno, stanje kreditov,
izračunane na način iz tega člena.
članice,

10. č len
in plačevanje davka)

(obračunavanje

(1) Zavezanec sam obračuna davek. Davek obračuna in obračun predloži
pristojnemu davčnemu organu do 31. marca za preteklo obračunsko obdobje za
davek.

(2) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za
finance, v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona predpiše obrazec za
obračun davka.
(3) Zavezanec mora

plačati

davek v 30-ih dneh od predložitve

obračuna

davka.

(4) V zvezi z obveznostjo obračunavanja in plačevanja davka se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, če s tem zakonom ni
drugače določeno.

11. čle n
(kazenska določba)
(1) Z globo od 3.200 do 30.000 evrov se kaznuje zavezanec za davek, če ne
in p l ača davka od osnove, na način in v rokih , kot je do l očeno v 4. do
10. členu tega zakona.

obračuna

(2) Z globo od 1000 do 4.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje odgovorna oseba zavezanca za davek.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko davčni organ v
hitrem postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je
predpisan v posameznem odstavku .
12. člen
(prehodna določba)
Za leto, v katerem je uveljavljen ta zakon, se osnova za davek in zmanjšanje
davka računata kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan v mesecih, ki
sledijo mesecu, v katerem je bil uveljavljen ta zakon.

13. člen
(končna določba)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa
se od 1.5.2011 dalje.

