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ZADEVA: Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (EVA 2022-16110098) – mnenje
ZVEZA: vaš dopis št. IPP 007-706/2022/37, prejet dne 26. 8. 2022 in priloženo gradivo

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 mnenje Informacijskega
pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k prejetemu gradivu v zvezi s Predlogom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o trošarinah – EVA 2022-1611-0098 (v nadaljevanju predlog zakona).
Kot ugotavlja IP, se na obdelavo osebnih podatkov nanaša zlasti 6. člen predloga zakona, v
preostalem delu pa gre za urejanje drugih vidikov spremenjenega načina obračuna trošarin za
določene upravičence. Ob tem poudarjamo, da IP ne more komentirati s tem povezane morebitne
bodoče spremembe oz. ureditve evidence upravičencev za nakup goriva za kmetijstvo, s katero ni
seznanjen in ki naj bi bila opredeljene v 68. členu novele Zakona o finančni upravi, v okviru evidence
trošarin, ki jo vodi in vzdržuje Finančna uprava RS.
IP želi v zvezi z vsebino novega 94. člena ZTro-1 glede uporabe podatkov (med njimi tudi osebnih
podatkov) in dostopanja trgovcev v informacijski sistem davčnega organa (torej do nacionalnih zbirk
osebnih podatkov v zvezi z davki) opozoriti, da:
- predlog zakona ne določa, do katerih zbirk davčnega organa, naj bi trgovci na ta način
dostopali;
- odločitev o pristopu in zagotovitev povezave je prepuščena trgovcu;
- prav tako predlog zakona ne naslavlja in tudi v obrazložitvi ni razbrati ali je predlagatelj sploh
prepoznal in analiziral učinkovitost in smiselnost predlagane tehnične rešitve ter tveganja, ki
jih prinaša takšna širitev uporabe informacijskega sistema davčnega organa glede na izredno
širok krog upravljavcev v zasebnem sektorju, ki bodo na ta način dostopali do informacijskega
sistema davčnega organa.
Predlogu zakona ni priložena ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, zato IP ustreznosti,
potrebnosti in primernosti predlagane ureditve ne more konkretneje komentirati.
Dodatno opozarjamo, da gre pri opisani zakonski rešitvi najverjetneje za primer, ko je pred izvedbo
takšne širitve uporabe informacijskega sistema davčnega organa treba obvezno izvesti predhodno
oceno učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov s ciljem pravočasne in ustrezne naslovitve vseh
tveganj pri tehnični izvedbi omogočanja dostopa trgovcev do informacijskega sistema davčnega
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organa za namen preverjanja ali trgovec lahko proda gorivo za kmetijstvo s takojšnjim znižanjem
trošarine pod pogoji iz novega 94. člena ZTro-1.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
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