Številka: 007-38/2012
Datum: 30. 7. 2012

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (166. člen ZDavP2F)
ZVEZA: vaše elektronsko sporočilo, z dne 27.7.2012
Spoštovani,
Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1; v
nadaljevanju: ZVOP-1) daje Informacijski Pooblaščenec (v nadaljevanju: Pooblaščenec) mnenje k predlogu
nove določbe 166. člena ZDavP-2.
Pooblaščenec je v pripombah z dne 16.7.2012 podal pripombo, da iz predloga zakona ni razvidna omejitev
dostopa bank in hranilnic do podatkov iz sklepov o izvršbi in s tem dolžnikih, pri katerih dolžnik nima denarnih
sredstev. Določba prvega odstavka 166. člena veljavnega ZDavP-2 je v primeru vročanja po navadni pošti
jasna, saj določa, da vroči davčni organ sklep o izvršbi [dolžniku ter] bankam oziroma hranilnicam, pri katerih
ima dolžnik denarna sredstva.
Po predlagani novi ureditvi pa se bodo vsi sklepi o izvršbi objavljali v informacijskem sistemu davčnega organa,
kar pomeni, da bo moral informacijski sistem banke preverjati, ali je kakšen dolžnik, kateremu je bil izdan (in
objavljen) sklep o izvršbi, tudi njegova stranka. Zato Pooblaščenec predlaga, da se že v zakon izrecno zapiše
omejitev, da imajo banke in hranilnice dostop samo do tistih sklepov o izvršbi, katerih dolžnik je njihova stranka.
Na ta način se že v prvi fazi obdelave osebnih podatkov v javnem sektorju, torej zakonodajnem postopku,
spoštuje načelo vgrajene zasebnosti, ki občutno zmanjšuje tveganja zlorab osebnih podatkov in povečuje.
Pooblaščenec
je
o
tem
pisal
tukaj:
https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_razvoj_informacijskih_resitev.pdf.
Spoštovanje prej
navedenega načela je posebej pomembno v tako velikih informacijskih sistemih, kot je obravnavan sistem za
vročanje.
V zvezi z vašo pripombo A11 ponavljamo pripombo iz dopisa Pooblaščenca z dne 16.7.2012. Če gre za
vročanje dokumentov, ki jih ureja ZDavP-2, to pomeni, da so osebni podatki, ki se obdelujejo, že določeni, kar je
skladno z 8. členom ZVOP-1. Če gre posredovanje drugih osebnih podatkov, ji je treba našteti, kot to zahteva
načelo zakonitosti. Enako velja za podatke o izvajanju davčne izvršbe in s tem za vašo pripombo A13.
Iz predloga nove določbe 166. člena ZDavP-2 ne izhaja jasno, kako se bodo sklepi o izvršbi vročali v primeru
tehničnih težav informacijskega sistema DURS (predlagani osmi odstavek 166. člena ZDavP-2). Povedano
drugače, ni jasno, ali se bodo sklepi o izvršbi natisnili in se vročali po fizični pošti, ali pa se bodo elektronske
kopije sklepa o izvršbi zapisale na zapisljiv medij in se nato poslale po fizični pošti. Prav tako ni predvideno kako
ravnati v primeru, če ne deluje informacijski sistem bank in hranilnic.

Lep pozdrav
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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