Dolg Dursu plačan, vaš račun pa še blokiran;
kaj lahko storite
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Podjetnik Milan Ekerl, ki ima trgovino za ročno orodje
in delovne obleke AMB, je bil več dni poslovno
paraliziran. Država mu je blokirala račune, in to dva dni
po tem, ko ji je dolg plačal. Preverili smo, zakaj se
dogajajo podobni zapleti in kaj lahko pričakujete, če se
to zgodi tudi vam. Podobnih primerov je namreč po
naših informacijah več.
Ekerl je v petek, 12. julija, od davčne uprave dobil podpisano izvršbo za 4.074 evrov
plačila DDV: »Priznam, s plačilom sem zamujal deset dni. A nikakor ne več v petek,
12. julija, saj sem dolg plačal že v sredo. Zato me je še toliko bolj začudilo, da sem
dobil v petek še račun - dobrih 29 evrov - za stroške izvršbe. Ker nisem želel zapletov,
sem ga tudi plačal in takoj obvestil davčno upravo, a računov mi še več dni niso
sprostili. Kot samostojnemu podjetniku mi na računih niso pustili niti centa.« Ekerl,
ki zdaj sicer denar na že sproščenih računih ima, je v skrbeh: »Ne sodim pod slabe
davčne plačnike. Letos sem državi plačal že za 53 tisoč evrov davkov. Bi pa pričakoval,
da nas podjetnike razumejo, če kdaj kakšen dan zamujamo. Pač, moji kupci s plačili
zamujajo tudi 35 dni po roku za plačilo, ki je navadno od 30 do 60 dni od datuma, ko
jim dobavimo blago. Kot samostojni podjetnik se počutim kot drugorazredni
državljan -malo zamujam, pa imam že vse račune blokirane, in to še več dni po tem,
ko dolg poravnam. Za izvršbo pa niti nisem dobil nobenega opomina.«
Na Dursu smo preverili, kaj lahko storite in pričakujete, če se kaj podobnega zgodi
tudi vam. Odgovarjali so nam na splošno - torej ne konkretno o našem primeru.
Zakaj se dogajajo blokade računov podjetnikov, ki so dolgove, ki so sicer
res zapadli v plačilo že pred nekaj dnevi ali tedni, že poravnali?
Na Dursu razlagajo: »Plačilo, ki ga je zavezanec izvedel, se poknjiži naslednji dan.
Banka pa tudi lahko začne izvrševanje sklepa kakšen dan po prejemu sklepa. Skratka,
podoben zaplet se lahko zgodi, če zavezanec pravočasno ne poravna davčnih
obveznosti, niti jih ne poravna denimo po prejetem opominu, temveč v dneh, ko

davčna uprava ravno izda sklep o davčni izvršbi bankam.« Dogaja se tudi, da
zavezanec o prostovoljnem plačilu z zamudo ne obvesti davčnega organa, ko je
obveznosti poravnal. Zato takojšnja ustavitev izvrševanja sklepa ni mogoča.
Sklep o izvršbi davčna uprava izda vsem bankam in hranilnicam, pri katerih ima
zavezanec odprte račune.
Če pa se zgodi napaka, lahko podjetniki tudi pričakujejo povrnitev plačila stroškov za
izvršbo, če za vračilo zaprosijo in če davkarija odloči, da je upravičeno.
Kdaj pa lahko podjetniki v primerih, ko so dolg že poravnali, pričakujejo
umik blokade?
Praviloma v nekaj dneh, pravijo poznavalci. Na Dursu sicer dodajajo, da »davčni
organ takoj, ko prejme informacijo o plačilu, ustavi postopek davčne izvršbe in
umakne morebitno blokado računa«. Ko je sklep plačan, banka sama ustavi
izvrševanje sklepa (torej se račun sprosti), saj zanj ni več podlage. Drugače pa je
lahko, ko zavezanec plača sam, na računu pa ni sredstev in blokada ostaja. V takšnem
primeru se sklep o ustavitvi izda takoj po prejemu informacije zavezanca oziroma v
enem do nekaj dneh.
Ali lahko podjetje, če nima denarja, svoj dolg do države poplača tudi s
terjatvami, ki jih ima do svojih dolžnikov? Torej - da dolg državi namesto
njega poravnajo njegovi dolžniki?
Da. Obstaja tudi možnost, da bo Durs terjal dolžnike svojega dolžnika. Torej, da
postopek davčne izvršbe vodi tudi iz denarnih terjatev dolžnikov. V praksi bo sicer
davkarija najprej terjala svojega neposrednega dolžnika. Po tem, ko bo ta (navadno
na sestanku na davčni upravi) davkarijo prepričal, da res nima denarja in da je
njegova terjatev do dolžnikov nesporna (in tej tudi ne bodo ugovarjali dolžniki), se bo
Durs poskušal poplačati z izterjavo dolžnikovih dolžnikov. V praksi namreč velja, da
Durs lažje kot posameznik izterja dolg.

