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Predsednik Državnega zbora RS

Zadeva: Poslanska pobuda
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika državnega zbora vam pošiljam poslansko
pobudo v zvezi s sankcijami za opustitev vpisa v register dejanskih lastnikov, ki jo
naslavljam na ministra za finance, dr. Andreja Bertonclja.
S spoštovanjem,

Aleksander Reberšek, l. r.
poslanec

V prilogi:
- poslanska pobuda
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POSLANSKA POBUDA
ministru za finance
V četrtek 12. septembra 2019 je časnik Finance1 poročal o izrekanju glob slovenskim
podjetnikom zaradi nevpisa v register dejanskih lastnikov. Finančna uprava Republike
Slovenije je po podatkih Financ kazen izrekla že 262 poslovnim subjektom in njihovim
odgovornim osebam. Seštevek vseh izrečenih kazni pa znaša že več kot 1,7 milijonov
evrov.
V skladu s prvim odstavkom 167. člena ZPPDFT-1 je za nevpis dejanskega lastnika v
register določena globa v najnižjem znesku 6.000 evrov, za odgovorno osebo pravne
osebe pa se na podlagi drugega odstavka 167. člena ZPPDFT-1 izreče globa v znesku
400,00 evrov.
Tako visoka kazen je za tako vrsto prekrška določena izjemno visoko. Marsikateremu
malemu podjetniku taka globa za njegovo podjetje predstavlja previsoko oviro. Glede
na to, da malo gospodarstvo v Sloveniji predstavlja veliko večino našega gospodarstva,
lahko množično izrekanje tovrstnih sankcij manjšim podjetnikom pomeni enega od
elementov za zmanjšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v splošnem. To je
posebej pomembno v luči najnovejših napovedi gospodarskega ohlajanja.
Poleg navedenega podjetniki, ki pošteno poslujejo, težko razumejo, da so zaradi
majhne administrativne napake sami kaznovani s tako visoko globo, nekaterim drugim
podjetjem, ki dolgujejo na milijone evrov, pa se njihovi milijonski dolgovi v
poenostavljenih prisilnih poravnavah odpisujejo.
Na vas naslavljam pobudo, da se v okviru svojih pristojnosti (vključno z morebitnimi
spremembami predpisov) zavzamete za to, da bi preprečili nesorazmerno kaznovanje
podjetnikov zaradi administrativne napake nevpisa podatkov v register dejanskih
lastnikov.
Časnik finance je v istem članku zapisal, da je Furs v mesecu maju pozval k vpisu v
register vse zavezance, ki tega še niso naredili. Glede na veliko število zavezancev, ki
jim je bila izrečena sankcija globe, obstaja utemeljen pomislek, ali je Furs k vpisu
resnično pozval vse zavezance. Na vas naslavljam pobudo, da ugotovite ali je Furs pri
pozivu k vpisu v register pozval vse zavezance ter ali so bili nekateri zavezanci pri
obveščanju izpuščeni. To bi namreč pomenilo nedopustno neenakopravno obravnavo
zavezancev pri materialnih dejanjih organa, saj bi nekatere zavezance neutemeljeno
postavljalo v slabše dejanske položaje.
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