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I.       Analizirane alternative

Naziv alternative Izbrana
alt.

OBRAZLOŽITEV:
Zakon določa navezavo na seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne
namene, ureja obratna hibridna neskladja, določa novo olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega
prehoda, nadgrajuje olajšavo za zaposlovanje, določa višjo in širšo olajšavo za donacije za športne
namene, višjo olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, ugodnejše in
enostavnejše priznavanje odhodkov pri določanju davčne osnove, prehodno ureditev za rezervacije za
pokojnine, za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade.

Alternativa 1: Spremembe ugotavljanja davčne osnove Da

OBVEZNOSTI
SKUPNE PREDVIDENE

KORISTI (NA LETNI RAVNI)

Nova olajšava za zelen in digitalni prehod 16.500.000,00 €RAZBREMENI

Ugodnejše priznavanje odhodkov za rezervacije 6.000.000,00 €RAZBREMENI

Višanje priznanih stroškov reprezentance in nadzornega sveta 2.600.000,00 €RAZBREMENI

Višanje in širitev olajšave za donacije 1.500.000,00 €RAZBREMENI

Višja olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju 150.000,00 €RAZBREMENI

Upoštevanje smernic EU o davčnih obrambnih ukrepih in seznama EU in
prenos clena direktive EU o ukrepih proti izogibanju davkom

0,00 €DODATNA

26.750.000,00 €SKUPAJ
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Povzetek analize Alternativa 1

SKUPAJ

Skupaj
/

26.750.000,00 €
26.750.000,00 €

Spremembe ugotavljanja davčne osnoveNaziv alternative:

Zakon določa navezavo na seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v
davčne namene, ureja obratna hibridna neskladja, določa novo olajšavo za spodbujanje
zelenega in digitalnega prehoda, nadgrajuje olajšavo za zaposlovanje, določa višjo in širšo
olajšavo za donacije za športne namene, višjo olajšavo za izvajanje praktičnega dela v
strokovnem izobraževanju, ugodnejše in enostavnejše priznavanje odhodkov pri določanju
davčne osnove, prehodno ureditev za rezervacije za pokojnine, za odpravnine ob upokojitvi in
za jubilejne nagrade.

Opis alternative:

2.   Opredelitev stroškov

PERIODIČNI STROŠKI / KORISTI

Obveznosti Skupaj
Nova olajšava za zelen in digitalni prehod 16.500.000,00 €Korist

Ugodnejše priznavanje odhodkov za rezervacije 6.000.000,00 €Korist

Višanje priznanih stroškov reprezentance in nadzornega sveta 2.600.000,00 €Korist

Višanje in širitev olajšave za donacije 1.500.000,00 €Korist

Višja olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju

150.000,00 €Korist

26.750.000,00 €SKUPAJ KORISTI:

Kvalitativni učinki alternative3 1

Kako predlog predpisa vpliva na pravno varnost? Pozitivno

Obrazložitev:

Pričakovati je, da bodo jurisdikcije, ki so zaradi izpolnitve meril uvrščene na seznam EU oziroma ker se z
upoštevanjem seznama s strani posameznih držav krepi dobro davčno upravljanje in pritisk na navedene
jurisdikcije, prilagodile svojo davčno zakonodajo. Družbe v državah EU, ki že imajo ali uvajajo davčne
obrambne ukrepe, bodo upoštevale to pri svojem poslovanju in transakcijah. Vstopale bodo v pravičnejši
in učinkovitejši davčni okvir, zmanjšale se bodo neupravičene konkurenčne prednosti.

Kako predlog predpisa vpliva na nelojalno konkurenco? Pozitivno

Obrazložitev:

Pričakovati je, da bodo jurisdikcije, ki so zaradi izpolnitve meril uvrščene na seznam EU oziroma ker se z
upoštevanjem seznama s strani posameznih držav krepi dobro davčno upravljanje in pritisk na navedene
jurisdikcije, prilagodile svojo davčno zakonodajo. Družbe v državah EU, ki že imajo ali uvajajo davčne
obrambne ukrepe, bodo upoštevale to pri svojem poslovanju in transakcijah. Vstopale bodo v pravičnejši
in učinkovitejši davčni okvir, zmanjšale se bodo neupravičene konkurenčne prednosti.

Kako predlog predpisa vpliva na problematiko dela na črno in sivo ekonomijo? Nima vpliva

1.   Neto koristi na gospodarstvo

Vrsta koristi
Enkratne koristi
Periodične koristi
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Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na produktivnost? Pozitivno

Obrazložitev:

Cilj predloga zakona je spodbujanje gospodarskega okrevanja po pandemiji COVID-19 na način, da se z
določenimi fiskalnimi ukrepi podpre ukrepe drugih politik.

Kako predlog predpisa vpliva na delovne pogoje, naložbe v kadrovske vire oz.
nove zaposlitve?

Pozitivno

Obrazložitev:

Cilj predloga zakona je spodbujanje gospodarskega okrevanja po pandemiji COVID-19 na način, da se z
določenimi fiskalnimi ukrepi podpre ukrepe drugih politik.

Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj? Nima vpliva

Obrazložitev:

Najprej pomisli na male - alternativa4 1

Ali in na kakšen način ste uporabili delne ali popolne oprostitve obveznosti za mikro, mala in
srednja podjetja?

Obrazložitev:

Ni razlik glede na velikost zavezanca.

Ali je za mikro, mala in srednja podjetja načrtovano dovolj časa za prilagoditev na nove
obveznosti (daljša prehodna obdobja)?

Obrazložitev:

Da.

Ali in na kakšen način so obveznosti, kot npr. poročanje, vodenje evidenc, za mikro, mala in
srednja podjetja prilagojene oziroma poenostavljene v primerjavi z ostalimi večjimi subjekti?

Obrazložitev:

Ni razlik glede na velikost zavezanca.

Ali in na kakšen način so za mikro, mala in srednja podjetja postopki nadzora prilagojeni oziroma
poenostavljeni?

Obrazložitev:

Ni razlik glede na velikost zavezanca.

Ali so za mikro, mala in srednja podjetja uvedene znižane pristojbine, davčne olajšave in
podobne oblike privilegiranega pristopa?

Obrazložitev:

Ne.

 od 53



Podrobna analiza Alternativa 1

Spremembe ugotavljanja davčne osnoveNaziv alternative:

Zakon določa navezavo na seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v
davčne namene, ureja obratna hibridna neskladja, določa novo olajšavo za spodbujanje
zelenega in digitalnega prehoda, nadgrajuje olajšavo za zaposlovanje, določa višjo in širšo
olajšavo za donacije za športne namene, višjo olajšavo za izvajanje praktičnega dela v
strokovnem izobraževanju, ugodnejše in enostavnejše priznavanje odhodkov pri določanju
davčne osnove, prehodno ureditev za rezervacije za pokojnine, za odpravnine ob upokojitvi in
za jubilejne nagrade.

Opis alternative:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.1: Upoštevanje smernic EU o davčnih obrambnih ukrepih in seznama EU
in prenos clena direktive EU o ukrepih proti izogibanju davkom

Aktivnost Učinek

/1.1.1 / 0,00 €/Upoštevanje smernic EU o davčnih
obrambnih ukrepih in seznama EU in
prenos clena direktive EU o ukrepih
proti izogibanju davkom

Strošek

/ 0,00 €SKUPAJ STROŠKI:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.2: Višanje in širitev olajšave za donacije

Aktivnost Učinek

LETNO1.2.2 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €1,00Višanje in širitev olajšave za donacije Korist

1.500.000,00 € 1.500.000,00 €SKUPAJ KORISTI:

Opis populacije:

Ročna populacija; vsa podjetja1.2.2:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.3: Ugodnejše priznavanje odhodkov za rezervacije

Aktivnost Učinek

LETNO1.3.3 6.000.000,00 € 6.000.000,00 €1,00Ugodnejše priznavanje odhodkov za
rezervacije

Korist

6.000.000,00 € 6.000.000,00 €SKUPAJ KORISTI:

Opis populacije:

Ročna populacija; vsa podjetja1.3.3:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.4: Višanje priznanih stroškov reprezentance in nadzornega sveta

Aktivnost Učinek

LETNO1.4.4 2.600.000,00 € 2.600.000,00 €1,00Višanje priznanih stroškov
reprezentance in nadzornega sveta

Korist

2.600.000,00 € 2.600.000,00 €SKUPAJ KORISTI:

Opis populacije:

Ročna populacija; vsa podjetja1.4.4:
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FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.5: Nova olajšava za zelen in digitalni prehod

Aktivnost Učinek

LETNO1.5.5 16.500.000,00 € 16.500.000,00 €1,00Nova olajšava za zelen in digitalni
prehod

Korist

16.500.000,00 € 16.500.000,00 €SKUPAJ KORISTI:

Opis populacije:

Ročna populacija; vsa podjetja1.5.5:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.6: Višja olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju

Aktivnost Učinek

LETNO1.6.6 150.000,00 € 150.000,00 €1,00Višja olajšava za izvajanje
praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju

Korist

150.000,00 € 150.000,00 €SKUPAJ KORISTI:

Opis populacije:

Ročna populacija; vsa podjetja1.6.6:
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