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Organiziranost in naloge
Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedež ima na
Šmartinski cesti 55 v Ljubljani. Njene naloge in organizacijo ureja zakon o finančni upravi.
Sestavljajo jo Generalni finančni urad, 15 regionalnih finančnih uradov in Posebni finančni urad.
Finančni uradi so organizacijske enote finančne uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje njenih
nalog na določenem območju ali za določeno področje dela.
Finančno upravo RS in Generalni finančni urad vodi generalni direktor. Generalni direktor je za
svoje delo in delo službe odgovoren ministru, pristojnemu za finance. Generalni direktor ima
lahko dva namestnika, ki mu pomagata pri vodenju. Finančne urade vodijo direktorji, ki so za
svoje delo in delo urada odgovorni generalnemu direktorju.
Glavna načela Finančne uprave Republike Slovenije so: spodbujanje prostovoljnega
izpolnjevanja obveznosti, preglednost in predvidljivost, gospodarnost in učinkovitost.

Glavne naloge Finančne uprave Republike Slovenije so:















odmera, obračun in pobiranje dajatev
carinjenje blaga,
finančni nadzor,
finančna preiskava,
nadzor nad prirejanjem iger na srečo,
nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU,
nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi
predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti,
varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne
dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike,
izvršba,
odločanje v drugih upravnih postopkih, po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna
finančna uprava,
odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor nad izvajanjem katerih je
pristojna finančna uprava,
izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike, za izvajanje katerih je
pooblaščena finančna uprava,
hramba, prodaja in uničenje zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega
blaga ter nadzor nad uničenjem blaga,
sodelovanje in izmenjava podatkov z organi EU, pristojnimi organi držav članic EU in
pristojnimi organi drugih držav ter sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in
strokovnimi združenji.

Posebni finančni urad
Posebni finančni urad pokriva zavezance, kot so banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki
prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, družbe, ki prirejajo posebne igre
na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za
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upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe, gospodarske družbe, katerih
skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50 milijonov evrov. Opravlja pa tudi
naloge, povezane z nadzorom nad prirejanjem iger na srečo.
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