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Številka: 007-23/2022/6 

Datum: 15. 9. 2022 

 

 

Ministrstvo za finance 

gp.mf@gov.si  

 

 

ZADEVA: Predlog dodatnih dopolnitev  252.b člena Zakona o davčnem postopku (v okviru EVA 

2022–1611–0079) – mnenje 

ZVEZA: gradivo z besedilom 252.b člena ZDavP-2, prejeto dne 13. 9. 2022 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 

Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo dodatno mnenje Informacijskega 

pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k prejetemu gradivu v zvezi z novo dodatno dopolnitvijo 252.b člena 

Zakona o davčnem postopku (v okviru EVA 2022–1611–0079). 

 

Novo predlagano besedilo 252.b člena ZDavP-2 naj bi se glasilo: 

 

»252.b člen 

(omejitve pravice do dostopa do podatkov o dohodkih) 

(1) Davčni organ lahko pravice iz 15. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z 

dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), delno 

ali v celoti, če je to nujno in sorazmerno, da se zagotovi pravilno in zakonito vodenje davčnega 

postopka, omeji na način, da do začetka davčnega postopka oziroma do zastaranja pravice do 

odmere davka, če postopek ni bil začet, posameznik nima pravice do vpogleda v izmenjane podatke o 

dohodkih, ki se nanašajo nanj. 

(2) Davčni organ posamezniku iz razloga iz prejšnjega odstavka ne zagotovi informacij o izmenjanih 

podatkih o dohodkih, če bi seznanitev z izmenjanimi podatki vplivala na pravilno ugotovitev davčne 

obveznosti. 

(3) Davčni organ v petnajstih dneh od prejema zahteve za vpogled v podatke odloči o zavrnitvi ali 

omejitvi dostopa in razlogih za to. Ta rok lahko davčni organ po potrebi podaljša za največ 15 dni ob 

upoštevanju zapletenosti zahteve in števila zahtev. Odločba vsebuje tudi pouk o pravici do pritožbe pri 

nadzornem organu. 

(4) Davčni organ v odločbi iz prejšnjega odstavka ne navede dejanskega stanja in pravnih razlogov za 

zavrnitev ali omejitev dostopa, če bi to ogrozilo izvrševanje namena zavrnitve ali omejitve dostopa iz 

prvega odstavka tega člena. V tem primeru konkretne razloge iz prvega in drugega odstavka tega 

člena davčni organ navede ločeno v prilogi k odločbi. 

(5) Priloga iz prejšnjega odstavka, opremljena s številko zadeve, datumom in podpisom pristojne 

uradne osebe, se ne vroča posamezniku in je dostopna pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 



 

2 
 

podatkov pristojnega organa in nadzornemu organu na podlagi zahteve zaradi opravljanja nalog v 

konkretni zadevi.«. 

 

IP pozdravlja dodatne spremembe, konkretizacijo določb in opredelitev obvezne izdelave priloge k 

odločbi v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki z navedbo konkretnih razlogov za 

zavrnitev seznanitve oziroma omejitev pravic po 15. členu Splošne uredbe. 

 

Dodatno pa predlagamo preoblikovanje oz. črtanje 3. odstavka, saj je sam postopek obravnave 

zahteve po 15. členu Splošne uredbe opredeljen že v 12. členu Splošne uredbe oziroma ZUP. V 3. 

odstavku bi torej zadoščal sklic na 12. člen Splošne uredbe v izogib nejasnostim glede postopkovnih 

določb za obravnavo zahteve. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 


