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TRADICIONALNI 
KONGRES ZBORNICE 

DAVČNIH SVETOVALCEV 
SLOVENIJE 2021

•  Mednarodna obdavčitev podjetij in posameznikov
•  Davčne novosti in izzivi

26. 11. in 27. 11. 2021
Bohinj ECO Hotel, Bohinjska Bistrica 

(dvorana Triglav)

smo član:

Zbornica davčnih  
svetovalcev Slovenije

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Kotizacija za udeleženca, ki vključuje udeležbo na kongresu, gradivo, 
pogostitve med odmori ter večerjo, znaša:
• Za člane Zbornice Davčnih Svetovalcev Slovenije 152 EUR + DDV;
• Za upokojence (bivše člane DDSS in ZDSS) in redne študente (ob predložiti 

potrdila o vpisu) 114 EUR + DDV;
• Za komitente in poslovne partnerje članov Zbornice Davčnih Svetovalcev 

Slovenije 342 EUR + DDV;
• Za naročnike revije Davčno finančna praksa 304 EUR + DDV;
• Za člane ZRS, člane Zveze RFR ter člane območnih združenj računovodij 304 

EUR + DDV;
• Za vse ostale udeležence 380 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite na račun ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana,  
najkasneje do 25. 11. 2021.
TRR: 03100-1002185864, SKB d.d., sklic: 00-11-2021

Prijava je možna preko elektronske prijavnice na spletni strani:  
www.davki.org oz. www.zdss.si

Rok za prijavo – do 24. 11. 2021
Več informacij na spletni strani www.davki.org oz. www.zdss.si 

Namestitev v Bohinj ECO Hotelu, na voljo je 70 sob:
Dvoposteljna soba, single use - 107 € na sobo na noč
Dvoposteljna soba z ločenimi ležišči: 144 € na sobo na noč ali 72 € na osebo na noč

Rezervacije: Tel.:+386 8 200 41 40 / booking@bohinj-eco-hotel.si

Cene vključujejo:
• nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom, kosilo v petek 26.11.
• brezžični internet
• zunanje parkirišče
• steklenička vode v sobi na dan prihoda

Medijski sponzor:

V ŽIVO IN PREKO SPLETA
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Petek , 26. november 2021
09:30 - 10:00 Registracija udeležencev

10:00 - 10:15 Otvoritev kongresa
mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS 

10:15 - 11:00
Davek od dohodkov pravnih oseb v mednarodnem poslovanju
• Pomen transfernih cen in davčnega načrtovanja
• Pravni okviri, ki varujejo pravni položaj podjetij v davčnih sporih
Aleksander Ferk, univ.dipl.pravnik , direktor področja davčnega svetovanja, PwC Svetovanje 
d.o.o.

11:00 - 12:30
Davčni vidik izplačil v mednarodnih podjetjih
• Dohodnina in druge dajatve pri izplačilih zaposlenim, dileme in priporočila
• Druga izplačila fizičnim osebam in pomen poznavanja mednarodnih sporazumov, ki 

urejajo odpravo dvojne obdavčitve
Jure Mercina, univ.dipl.pravnik, partner, LeitnerLeitner d.o.o. Slovenija
Mag. Brigita Osojnik, davčna svetovalka ZDSS, PABIDE d.o.o. 

12:30 - 13:30 Odmor za kosilo

13.30 - 14:15
Davek na dodano vrednost v mednarodnem poslovanju
• Pojem stalne poslovne enote
• Posebne ureditve (zaporedne dobave, call off stock, e-trgovina, …)
mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, ST Konzultacije d.o.o.

14:15 - 15:00
Pomen davčnega načrtovanja v luči sprememb EU zakonodaje 
• Pomen seznanitve strank s pravnimi okviri, ki urejajo davčno svetovanje v EU glede na 

ureditev v posamezni članici EU
Aleksander Ferk, univ.dipl.pravnik , PwC Svetovanje d.o.o
dr. Darja Gregorčič Bernik, davčna svetovalka ZDSS, Harvey Norman Trading d.o.o.

15:00 – 16:30
Okrogla miza – Izzivi slovenskih davčnih zavezancev v mednarodnem poslovanju
• Kateri so mehanizmi za pomoč podjetjem pri poslovanju v mednarodnem okolju, s 

poudarkom na davčni zakonodaji?
Vodja okrogle mize mag. Suzana Tokić, članica UO ZDSS
Sodelujoči: 
• mag. Mariča Lah, predsednica TZS 
• dr. Đurđica Jurić, dekanica RRiF Visoke škole za financijski menadžment v Zagrebu, R 

Hrvaška 
• dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava 

• Domen Romih, partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa 
• Dean Košar, član UO ZDSS, vodja davkov v Lek d.d.

15:30 - 15:45 Odmor za kavo med izvajanjem okrogle mize

19:00 - 
Skupna večerja v hotelski restavraciji in družabni dogodek

Sobota, 27. november 2021

09:30 - 10:15
Potrebne spremembe na področju ZdavP-2 in Zakona o finančni upravi
mag. Franc Derganc, davčni svetovalec in predsednik ZDSS

10:15 - 11:00
Modernizacija avstrijske finančne uprave
ddr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

11:00 - 11:15 Odmor za kavo

11:15 - 12:00
Predvidene spremembe ZDDPO-2
• Smeri razvoja obdavčitve dohodkov pravnih oseb v luči sprememb v mednarodnem 

okolju
Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS, Lek d.d.

12:00 – 12:45
Predvidene spremembe ZDDV-2
mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS, BDO Slovenija d.o.o.

12:45 - 13:30
Predvidene spremembe Zdoh-2 ter že sprejete spremembe na področju obdavčitve 
fizičnih oseb
Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.

Kongresni program ponuja aktualne strokovne vsebine, ki jih bodo predstavili ugledni slovenski in tuji 
davčni strokovnjaki. 
K uspešni izvedbi kongresa pa boste prispevali tudi slušatelji, zato verjamemo, da boste zapustili kon-
gresno dvorano obogateni z novimi znanji in novimi znanstvi, ki jih boste koristno uporabili pri svojem 
poklicnem delovanju. 

Naj se uresniči slogan kongresa: 
DOVOLIMO SI, DA NAS DAVKI POVEZUJEJO.
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Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB V MEDNARODNEM POSLOVANJU
Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica, 26.11.2021

1

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

…namesto uvoda

• Mednarodna podjetja – globalni davčni zavezanci.
• Določena mednarodna podjetja izkoriščajo pomanjkljivosti davčnih zakonodaj in takim podjetjem države se ne sme dopustiti, da

dobičke neupravičeno prenašajo iz države, kjer so ustvarjeni.
• Pristojnost davčnih uprav je pretežno omejena glede na meje države.
• Davčna zakonodaja je bila vzpostavljena za gospodarsko okolje, za katerega je značilna nižja stopnja gospodarskega

povezovanja preko meja držav.
• Prisotnost in investicije mednarodnih družb so nujne za gospodarsko rast.
• Države morajo mednarodnim družbam zagotoviti stabilno davčno okolje, saj lahko napačen pristop, ki ni v skladu z

mednarodnimi pogodbami o odpravi dvojnega obdavčevanja, povzroči velike in neprimerne obremenitve teh zavezancev za
davek ter dolgoročno gospodarsko škodo.

• Analiza OECD glede zneska neposrednih tujih investicij (NTI) razkriva, koliko so znašala čezmejna vlaganja rezidentov enega
gospodarstva (neposrednih vlagateljev) v podjetja, s sedežem v drugih državah.

2
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Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

….rezultat aktivnega delovanja OECD…

3
3

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Izbira možnih oblik poslovanja - splošno

4

MATIČNA DRUŽBA (SLO) MATIČNA DRUŽBA (SLO) MATIČNA DRUŽBA (SLO)

HČERINSKA DRUŽBA
(država x)

Podružnica
(država X)

Poslovni partner 
(država X)

Dve samostojni
pravni osebi

Podružnica ni samostojna
pravna oseba, je del matične

družbe – je lahko PE

Poslovanje med 
nepovezanima
osebama - je 
lahko PE
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Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Davčni položaj hčerinske družbe vs stalne poslovne enote

Hčerinska družba:
• Je obdavčena po načelu svetovnega dohodka
• Ima lahko ločeno davčno obveznost od družbenikov
• Potrebno je vplačilo kapitala (ponekod tudi plačilo ustanovitvene takse)
• Plača DDPO in davčni odtegljaj, ko nakazuje npr. dividende, obresti, licenčnine matični družbi
• Lahko koristi ugodnosti iz KIDO in EU direktiv pri nakazilu dohodka na viru (brez davčnega odtegljaja ali po znižani stopnji)

Namen SPE:
• Pravica države, da obdavči tuji pravni subjekt – kdaj je to možno?

5

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

DDPO opredelitev SPE

• Vzorčna konvencija OECD (november 2017)
• Kraj poslovanja, v katerem ali preko katerega podjetje (davčni nerezident) opravlja svojo dejavnost oziroma svoje posle v

tuji državi
• Kraj poslovanja
• Fiksnost
• Uporaba stalnega mesta poslovanja za opravljanje poslovne dejavnosti

• Odvisni posrednik
• Osnovna dejavnost / podporne dejavnosti
• Vpliv Večstranske konvencije (MLI), ki dopolnjuje in širi koncept SPE

• Večje tveganje za podjetja za obstoj SPE v tuji državi

• Različna opredelitev SPE za DDPO (širša!) in DDV namene

6
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Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Praktični primeri SPE – BEPS 7 ter vpliv Covid-19

• Izogibanje statusu stalne poslovne enote s komisijskimi aranžmaji in podobnimi strategijami
• Opredelitev odvisnega zastopnika
• Natančnejša opredelitev izključitvenih okoliščin
• Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi, ki trajajo dlje kot dvanajst mesecev, se šteje za

poslovno enoto nerezidenta od dneva začetka dejavnosti oziroma poslov, vključno s pripravljalnimi deli. Ali se ustavitev del
zaradi COVID-19 šteje v 12 mesecev?

• Delo na drugih lokacijah (od doma), permanentno ali le začasno (stalnost, razpoložljivost)
• Ali je COVID-19 kreiral stalno poslovno enoto (spremembe v organizaciji poslovanja)

7

Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic (oecd.org)

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Pripis dobička PE - domači vs mednarodni pravni okvir

 Poslovna enota nerezidenta – pripis dobička (četrti odstavek 12. člena ZDDPO-2):
 ... tisti dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga ta poslovna enota imela, če bi bila samostojni zavezanec, ki opravlja enako ali

podobno dejavnost oziroma posle.

 Pripis dobička in AOA (uporaba OECD Poročila za pripis dobička stalnim poslovnim enotam 2008, 2010, 2018 ter OECD smernic za določanje
TC).

1. stopnja: hipotetična razmejitev PE (kot da gre za samostojno gospodarsko družbo):
• izvedene poslovne funkcije; uporabljena sredstva; prevzeta tveganja;
• pripis kapitala in dolžniškega financiranja; pripoznanje t.i. "dealings".

2. stopnja; določitev dobička, ki pripada PE (kot da gre za samostojno gospodarsko družbo):

• primerjalna analiza (comparability analysis);

• uporaba metod za določanje transfernih cen z namenom pripisati dobiček SPE

8
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Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

 Namen bilateralnih sporazumov
a) interakcija med domačo zakonodajo dveh držav
b) pravice do obdavčenja
c) ukrepi za odpravo dvojnega obdavčenja

 Pomen protokolov h konvenciji!

 Vzorčna konvencija (OECD ali OZN) in komentar

 Uporaba konvencije za DDPO in dohodnino, NE za posredne davke (DDV, DPN), prispevke, davke na darila in dediščino

Pomen konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja

9

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Davčno efektivna struktura transakcije: tipični cilji z vidika kupca

- Dva glavna tipa kupcev – finančni vlagatelj vs. strateški investitor;
- Nakup lastniškega deleža vs. nakup sredstev;
- Prevzem minimalnega davčnega tveganja iz preteklih obdobij;
- Zmanjšanje davčnih bremen v povezavi s financiranjem transakcije (davčni odtegljaj, tanka kapitalizacija, itd.);
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- Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja.

10
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• Transferne cene so tiste cene, po katerih si povezane osebe zaračunavajo medsebojne storitve in blago – neodvisno tržno načelo.

• TRANSAKCIJSKI PRISTOP PRI DOLOČANJU TRANSFERNIH CEN – določanje npr. EBIT marže za posamezno transakcijo in ne za podjetje kot celoto.

• Uporaba neodvisnega tržnega načela temelji na primerjavi pogojev v povezani transakciji s pogoji v nepovezanih transakcijah. Pri analizi teh pogojev sta ključna dva
vidika:

1. treba je ugotoviti komercialne ali finančne pogoje v transakcijah med povezanimi podjetji in

2. primerjati te pogoje in ekonomsko pomembne okoliščine povezanih transakcij s primerljivimi transakcijami, ki potekajo med nepovezanimi podjetji.

Ekonomsko pomembne značilnosti oziroma dejavniki primerljivosti, ki jih je treba ugotoviti, da bi natančno določili dejansko stanje glede transakcije, so zlasti:

• pogodbeni pogoji transakcije;

• funkcije, ki jih izvajajo posamezne stranke v transakciji, ob upoštevanju uporabljenih sredstev in prevzetih tveganj, vključno s tem, kako funkcije vplivajo na dodano
vrednost, ki se ustvarja v skupini mednarodnih podjetij, ter ob upoštevanju okoliščin, v katerih potekajo transakcije in industrijske prakse;

• gospodarske razmere in značilnosti trgov, v katerih delujejo stranke v transakcijah;

• poslovne strategije, ki jih uporabljajo stranke.

Opredelitev transfernih cen
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Dva subjekta se štejeta za povezani osebi v naslednjih primerih:
• povezanost v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima eden neposredno ali posredno v lasti

najmanj 25% deleža v drugem rezidentu/nerezidentu, ali

• ima ista oseba hkrati najmanj 25% v dveh rezidentih ali v zavezancu in tuji osebi; navedeno smiselno
velja za družinske člane; ali

• obvladuje drugega rezidenta/nerezidenta na podlagi pogodbe, ali/in

• pogoji transakcije se razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi
med nepovezanimi osebami;

Povezanost na podlagi pogodbe (UPRS Sodba I U 
1481/2016-17) …po presoji sodišča nedvomno izkazana poslovna 
povezanost med tožnikom in tujo družbo D. (dobaviteljem vozil) na podlagi 
pogodbe MSA, sklenjene avgusta 2008 med tožnikom in tujo družbo D. 
Slednja vsebuje takšna določila, da iz njih izhaja takšen vpliv tuje družbe D. 
na sprejemanje odločitev tožnika, da gre dejansko za obvladovanje na 
podlagi pogodbe...

Povezanost zaradi pogojev transakcije (UPRS Sodba (I 
U 2229/2018-22) ……po presoji sodišča neodvisni davčni zavezanec na 
takšno razliko v ceni, kot je bila v obravnavanem primeru, ne bi pristal. 
Ključna oseba, ki je sprejemala odločitve in vodila pogajanja pri sklenitvi 
obravnavane pogodbe in tudi ostalih pogodb med tožnikom in madžarsko 
družbo in je imela odločujoč vpliv pri sprejemanju poslovnih odločitev je bila 
ista oseba in sicer generalni direktor tožnika, ki je bil hkrati tudi direktor 
madžarske družbe (B.B.). Tako gre v obravnavanem primeru za posle med 
povezanimi osebami, kot jih opredeljuje 16. člen ZDDPO2…

Kriterij povezanosti
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• Izgube za družbe z omejenimi funkcijami in tveganji  (ang. “Low risk entity”) v času COVID-19

• Pregled celotne verige z vidika opravljanja funkcij, sprejemanja tveganj in uporabe sredstev

• Preveriti pogodbe (ang. “force majeure clause”, višja sila)

• Cenovne prilagoditve (dobropisi / bremepisi)

• Državne pomoči in transferne cene

• Obveznost dajanja podatkov (39. člen ZdavP-2 v povezavi z 40. členom ZDavP-2)

• Dolgotrajnost davčnih inšpekcijskih nadzorov

• Sprejemljivost korakov v okviru izvedenih primerjalnih (ekonomskih) analiz

Aktualne teme s področja transfernih cen

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica
14

• Povezana podjetja med seboj opravljajo različne storitve. Le-te si družbe v skupini zaračunavajo
neposredno ali posredno preko dogovorov o delitvi stroškov

• V praksi so najpogosteje srečujemo z upravljalskimi storitvami (t.i. management fees). Slednje
predstavlja pomembno orodje za davčno planiranje multinacionalnih družb, hkrati pa posledično
privablja interes davčnih inšpektorjev

• Pravilnik o transfernih cenah navaja naslednje storitve med povezanimi osebami:
o administrativne storitve (upravljalske storitve, računovodstvo, interno revidiranje, pravne

storitve, IT,..)
o finančne storitve (posojilne pogodbe, nadzor nad denarnimi tokovi)
o tehnične in komercialne storitve (pomoč na področjih nabave, proizvodnje, distribucije in

trženja)
o kadrovske storitve (povezane z zaposlovanjem, izobraževanjem)

Zaračunavanje storitev
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Ključni vprašanji:
▪ ali so bile storitve v skupini dejansko opravljene

▪ ali storitve zagotavljajo prejemniku gospodarsko korist in izboljšujejo njegov poslovni položaj

Podrobna vprašanja:
▪ ali ne gre za podvajanje storitev

▪ ali ne gre za plačilo dejavnosti delničarjev („shareholder activities”)

▪ ali ne gre za postranske storitve

▪ ali je cena v skladu z neodvisnim tržnim načelom

• Šteje se, da je bila storitev med povezanimi osebami opravljena, če bi bila nepovezana oseba pripravljena
naročiti in plačati to storitev od druge nepovezane osebe ali če bi jo bila ta pripravljena opraviti sama.

• Opravljene in prejete storitve naj se sistematično in strukturirano shranjujejo za vsako leto posebej.

Temeljna vprašanja pri zaračunavanju transfernih cen za storitve

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica
16

a) Tanka kapitalizacija
• Obresti od posojil, prejetih od kvalificiranega družbenika se priznajo kot odhodek, če kadarkoli v davčnem obdobju ta

posojila presegajo dovoljeno razmerje (4:1)

• Iz dometa določb tanke kapitalizacije so izvzete zgolj banke in zavarovalnice – ali je s tem kršeno načelo enakosti? V čem
je pravni položaj bank in zavarovalnic tako specifičen glede na ostale gospodarske subjekte

• Možnost dokazovanja – v praksi izjemno zahtevno

• Prikrito izplačilo dobička

• Davčni odtegljaj

• Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 – Pravilo o omejitvi obresti – 30% EBITDA

b) Obrestnamera med povezanimi osebami
• POM – administrativno določena obrestna mera; ni skladna z gospodarsko realnostjo na trgu

• Dokazovanje tržnosti je pogosto problematično

• Bonitetna ocene posojilojemalca

Financiranje med povezanimi osebami
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V preteklih letih so se pomembnejše ugotovljene kršitve v davčnih inšpekcijskih nadzorih transfernih cen
nanašale na:
• nepravilno in pomanjkljivo dokumentacijo o transfernih cenah;
• neustrezno uporabo metod za določanje transfernih cen glede na dejstva in okoliščine primera,
• neustrezno nadomestilo za opravljanje marketinške funkcije;
• spremembo poslovnega modela in s tem povezanimi slabitvami sredstev in neustreznim nadomestilom za

izgubo sredstev, funkcij in tveganj,
• nepravilnosti v zvezi s tanko kapitalizacijo;
• nepravilnosti v zvezi s pripisom dobička stalnim poslovnim enotam;
• nepravilnosti v zvezi s plačevanjem nadomestil za uporabo neopredmetenih sredstev;
• nepravilnosti v zvezi z dobropisi in bremepisi, s katerimi so zavezanci prilagajali davčno osnovo;
• nepravilnosti v zvezi s storitvami med povezanimi osebami.

Pomembnejše ugotovitve v DIN transfernih cen

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Odprava dvojne obdavčitve in postopek skupnega 
dogovora (MAP)
• Ekonomska dvojna obdavčitev v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora transfernih cen nastane, ko davčni organ v

državi A poveča davčno osnovo zaradi prilagoditve transfernih cen. Če se v državi B, s katero so potekale transakcije, ki
so predmet prilagoditve, ne izvede prilagoditev davčne osnove, pride do dvojne obdavčitve;

• V primeru, da je bila v DIN prilagoditev davčne osnove opravljena ter so bile ugotovljene nepravilnosti, ki so podvržene
strogi kazni (predvsem nepravilnosti, ki jih lahko opredelimo kot davčno izogibanje ali davčno utajo), potem pristojni
organi niso dolžni začeti postopka skupnega dogovora.

• Zakonska podlaga za odpravo dvojne obdavčitve
o Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja (KIDO);
o Arbitražna konvencija (države članice EU) – Konvencija o odpravi dvojnega obdavčenja v zvezi s preračunom

dobička povezanih podjetij (Bruselj, 23. junij 1990);
o OECD Smernice za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (Pariz, julij 2017) – IV.

Poglavje;
o Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).

18
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Postopek skupnega dogovora v skladu z mednarodnimi 
pogodbami

• V primeru, da se dvojna obdavčitev ne opravi že med samim davčnim inšpekcijskim nadzorom, ima
zavezanec za davek možnost, da v roku 3 let od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za
posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami pogodbe, predloži zadevo pristojnemu organu
države pogodbenice, z namenom, da se uvede postopek skupnega dogovora na podlagi 25. člena
mednarodnih pogodb.

• Navedeni člen določa postopke, ki pristojnim organom držav pogodbenic omogočajo, da z
medsebojnim sodelovanjem razrešijo nesporazume in razjasnijo probleme ter odpravijo dvojno
obdavčitev.

• Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na roke v domačem pravu držav pogodbenic.

19

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Postopek skupnega dogovora v skladu z arbitražno 
konvencijo EU

• Postopki skupnega dogovora na področju transfernih cen v Sloveniji se nanašajo na:
o storitve med povezanimi osebami;
o višino razlike v ceni, ki jo je izkazal distributer;
o nepriznanjem odbitnega davka, ki ga je v Sloveniji plačala podružnica tujega podjetja (tuji

davčni organ na podlagi dejstev in okoliščin primera ni priznal obstoja stalne poslovne enote v
Sloveniji);

o obrestmi od posojil med povezanimi osebami; in
o stroški patronatske izjave.

• Praktični napotki, kako ravnati v postopkih skupnega dogovora so v priročniku OECD Manual on
Effective Mutual Agreement Procedures.

http://www.oecd.org/ctp/dispute/manualoneffectivemutualagreementprocedures-index.html

20
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Država
članica EU

ODVISNA DRUŽBA
(kupec)

Republika
Slovenija

Prodaja
proizvodov

Plačila
za proizvode

Transakcije med povezanimi osebami:
•matična družba iz države članice EU je prodajala proizvode odvisni družbi v Sloveniji,
• odvisna družba  je poravnavala svoje obveznosti v rokih, ki so presegali 90 dni, 
• davčni organ države članice EU je sprejel stališče, da podaljšani roki plačil, ne pomenijo zgolj poravnavanja rednih 
obveznosti, temveč gre za posojilo, od katerega je potrebno obračunati obresti. Davčni organ je tako povečal davčno 
osnovo za prihodke od obresti za 4 mio EUR.

MATIČNA DRUŽBA 
(proizvajalec)

Zgled: Postopek skupnega 
dogovora – obresti od posojil med povezanimi osebami

21

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Država
članica EU

ODVISNA 
DRUŽBA
(kupec)

Republika
Slovenija

Račun
za obresti
4 mio EUR 

Predlog za postopek
skupnega dogovora

Predlog za postopek
skupnega dogovora, da se 

obresti priznajo kot
odhodek družbi v Sloveniji

Plačilo obresti
4 mio EUR 

Sprejetje predloga
Vračilo preveč

plačanega davka
od dohodkov

MATIČNA 
DRUŽBA 

(proizvajalec)

PRISTOJNI ORGAN 
DRŽAVE ČLANICE 

EU

PRISTOJNI ORGAN 
REPUBLIKE
SLOVENIJE

Zgled (nadaljevanje)
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Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Vnaprejšnji cenovni sporazum (Advance pricing agreement – APA)

• APA sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo
metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije,
v določenem obdobju.

• V Republiki Sloveniji sta bila do sedaj sklenjena dva APA sporazuma.

• APA sporazum je z vidika davčnega zavezanca zagotovilo s strani davčnega organa, da je transakcija, ki je
predmet APA sporazume skladna s tržnim načelom, kar zmanjša tveganje iz naslova transfernih cen za davčnega
zavezanca.

• APA sporazum je z vidika davčnega organa tudi eden izmed zelo učinkovitih načinov uravnavanja tveganja,
povezanega s transfernimi cenami in spremembami mednarodne in nacionalne davčne politike.

• Davčni zavezanec lahko zaprosi za sklenitev enostranskega, dvostranskega ali večstranskega sporazuma.

• Enostranski APA sporazum je sporazum med davčnim organom in davčnim zavezancem. Dvostranski ali
večstranski APA sporazum pa je sklenjen na podlagi dogovora v postopku skupnega dogovarjanja s pristojnim
organom druge države, ki ga potrdi in podpiše še davčni zavezanec in se posledično z njim sklene (izvedbeni
sporazum) dvostranski ali večstranski APA, ki upošteva vse stranke v dogovoru.

• APA sporazum je izdan za obdobje največ 5 let, z možnostjo podaljšanja. Davčni zavezanec v zvezi s sklenitvijo
APA sporazuma opravi plačilo v višini 15.000 EUR v 30 dneh od prejema pisnega obvestila davčnega organa, da
bo začel postopek sklenitve APA sporazuma.

23

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

 Aleksander Ferk, direktor področja davčnega svetovanja, PwC Svetovanje d.o.o.; 
aleksander.ferk@pwc.com

HVALA ZA POZORNOST!
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KONGRES ZBORNICE DAVČNIH SVETOVALCEV

DAVČNI VIDIK IZPLAČIL V MEDNARODNIH PODJETJIH

Jure Mercina, Leitnerleitner

Bohinjska Bistrica, 26. 11. 2021

 Kompleksnost in interdisciplinarnost čezmejnega opravljanja dela

Delovnopravna 
zakonodaja (ZDR-1, 

Direktivi 96/71/ES in 
2014/67/EU, ZČmIS, 

ZUTD…) 

Davčna zakonodaja 
(ZDoh-2, ZDavP-2, 

Konvencije o 
izogibanju dvojnemu 

obdavčevanju,…)

Zakonodaja s 
področja prispevkov 
za socialno varnost 

(ZPIZ-2, ZČmIS, 
Uredbi ES št. 
884/2004 in 
987/2009,…)

- Katera zakonodaja se uporabi?
- Kaj je treba urediti pred 

napotitvijo?
- Kako je s plačilom?
- Prepovedano posojanje delovne 

sile po ZUTD?

- Kje se plačuje PSV?
- Kaj je treba urediti pred 

napotitvijo?
- Kakšne so podlage za 

pridobitev potrdila A1?
- Posebna osnova za PSV za 

napotene delavce 

- Davčni rezidentski status
- V kateri državi se plačuje 

dohodnina?
- Postopek odprave dvojne 

obdavčitve
- Posebna davčna osnova za 

napotene delavce
- Povračila stroškov v zvezi z delom  
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DOHODNINA

 1. Primer: dejansko stanje

DE SI

Zakoniti zastopnik

Plačilo za opravljanje funkcije 
zakonitega zastopnika v obeh družbah 
prejme s strani DE GmbH (ni izrecno 
formalno dogovorjeno)

Zakonit zastopnik v DE GmbH in SI 
d.o.o.
>  Fizična oseba
>  Davčni rezident v DE
> Večino časa preživi na ozemlju DE
> Zaposlen v DE GmbH

Pogodba o opravljanju storitev

> Predmet pogodbe = svetovalne storitve vključno z 
aktivnostmi, ki jih opravlja zakoniti zastopnik SI d.o.o.

> Plačilo SI d.o.o. za opravljene storitve vključuje tudi 
sorazmeren del plačila, ki ga prejme zakoniti zastopnik 
od DE GmbH za opravljeno delo. 

DE
GmbH

SI
d.o.o.
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DE
GmbH

SI
d.o.o.
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DružbaPosameznik

Davčno 
rezidentstvo

Dohodnina Prispevki Davčno priznavanje 
odhodkov/ 

transferne cene

Stalna poslovna 
enota

Rezidentstvo 
družbe

Davčne 
posledice

A. Vpliv na davčno rezidentstvo posameznika 

 Kdo je rezident RS po ZDoh-2?

1. Formalne rezidenčne vezi (6. člen ZDoh-2)
 Uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji
 Zaposlitev javnih uslužbencev Republike Slovenije v tujini (pod določenimi pogoji) 
 Zaposlitev uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, v Evropski centralni banki, 

Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu (pod določenimi 
pogoji) 

 Opravljanje funkcije poslanca v Evropskem parlamentu (pod določenimi pogoji) 

2. Dejanske rezidenčne vezi (6. člen ZDoh-2)
 Običajno bivališče v Sloveniji
 Središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji
 Fizična prisotnost vsaj 183 dni v koledarskem letu v Sloveniji
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A. Vpliv na davčno rezidentstvo posameznika 

 Rezident: 
 zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka (tj. od dohodka iz virov v Sloveniji in 

izven Slovenije), upoštevaje določbe KIDO, 
 prejme letni informativni izračun dohodnine, 
 zavezanec za dohodnino po progresivnih stopnjah, 
 lahko uveljavlja vse olajšave in zmanjšanja davčne osnove, določene za rezidente.

 Nerezident: 
 zavezanec za dohodnino (samo) od dohodka z virom v Sloveniji, upoštevaje določbe 

KIDO,
 ne prejme informativnega izračuna dohodnine,
 plačana akontacija se šteje za dokončni davek (razen izjeme po 116. členu ZDoh-2), 
 na splošno ni upravičen do olajšav in zmanjšanj davčne osnove, določenih za rezidente 

(izjema: 116. člen ZDoh-2),
 lahko odda letno napoved za odmero dohodnine, če uveljavlja davčne olajšave po 116. 

členu ZDoh-2. 

Pomembno – razmerje med rezidentstvom po ZDoh-2 in KIDO!

Rezident RS 
po ZDoh-2

Rezident RS 
za namene 

KIDO

Rezident za 
namene KIDO
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A. Vpliv na davčno rezidentstvo posameznika 

 Rezidentstvo za namene KIDO se lahko ugotavlja šele, ko je posameznik rezident več držav po
nacionalni zakonodaji teh držav.

 KIDO v takih primerih določi, katera država ima pravico do obdavčitve posameznika kot
rezidenta po svetovnem dohodku. Kriteriji, ki se uporabljajo zaporedno (2. odst. 4. člena KIDO):

1.
•Stalno prebivališče na razpolago
•Središče življenjskih interesov

2.
•Običajno bivališče
•Državljanstvo

3.
•Skupni dogovor

A. Vpliv na davčno rezidentstvo posameznika 

Novela ZDoh-2 - od 1.1.2017 naprej: Posameznik se šteje za nerezidenta Slovenije v skladu z 
2.odst. 7. člena ZDoh-2 ne glede na to, da izpolnjuje pogoje iz 6. člena ZDoh-2 za rezidenta 
Slovenije, če se na podlagi prelomnih pravil iz 4. člena KIDO šteje samo za rezidenta druge države 
pogodbenice.

Vnaša se mednarodna prelomna pravila v notranjo zakonodajo (tj. ZDoh-2)

Pomen v praksi? 

- Če uveljavljaš pravice po KIDO in se (na podlagi prelomnih pravil) ugotovi status nerezidenta za 
KIDO namene, to pomeni tudi status nerezidenta po ZDoh-2 in odvzem davčnih olajšav, do 
katerih so upravičeni samo rezidenti Slovenije po ZDoh-2.

- Pojasnilo FURS z dne 2.9.2021: Za obdobja od 1. 1. 2017 dalje se rezidentski status z uporabo
t. i. prelomnih pravil po KIDO oz. 2. odst. 7. člena ZDoh-2 lahko ugotavlja bodisi v samostojnem
ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva, bodisi v postopku uveljavljanja ugodnosti po 
KIDO v povezavi s konkretnim dohodkom. 
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B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  

Vir dohodka 
iz zaposlitve 

v RS

Zaposlitev se izvaja 
v RS

Izplačan dohodek 
zaposlenega bremeni

rezidenta RS ali PE 
nerezidenta v RS

Dohodek 
neposredno 

izplača

Dohodek je 
zaračunan

 Po ZDoh-2 ima dohodek nerezidenta iz zaposlitve vir v Sloveniji v naslednjih 
primerih (velja tako za pogodbo o zaposlitvi kot tudi za pogodbo o poslovodenju –
direktorji!):

 Dohodek je izplačan ali bremeni rezidenta Slovenije ali PE nerezidenta v Sloveniji ALI
 Zaposlitev se izvaja v Sloveniji.

Odločba Vrhovnega sodišča št. X Ips 425/2010: …vsako plačilo, ki ga prejme član uprave zaradi 
opravljanja svoje funkcije, je brez dvoma njegov osebni prejemek, ne glede na to, ali mu je nakazan 
neposredno ali preko druge (fizične ali pravne) osebe, kajti funkcijo lahko opravlja le on sam in plačila 
za opravljanje te funkcije pripadajo njemu osebno.  

 Tj. tudi če fakturo za storitev poslovodenja izda povezana družba iz tujine, se za 
namene ZDoh-2 to šteje za osebni dohodek poslovodje!

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  
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a) Vpis v davčni 
register - DŠ • DR-02 obrazec

b) Ugotovitev 
rezidentskega statusa • Vloga

c) Oddaja napovedi 
in obrazcev

• Obračun/napoved 
zavezanca

d) Uveljavljanje pravic po 
KIDO

SHEMA KORAKOV

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  

Oddaja napovedi in obrazcev  - SPLOŠNO

Splošno pravilo:

DA Akontacijo dohodnine od dohodka iz zaposlitve izračuna plačnik davka kot
davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja REK-1 oz. REK-2 obrazec

NE davčni zavezanec mora sam vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine 
od dohodka iz zaposlitve, katero z odločbo ugotovi davčni organ.

Postopek oddaje napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz
zaposlitve je odvisen od tega, ali je plačnik davka (v obravnavanih primerih
- delodajalec) v RS ali ne:

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  
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Oddaja napovedi in obrazcev  - SPLOŠNO

Plačnik davka v RS (58. člen ZDavP-2), kumulativni pogoji:

 Poslovni subjekt (pravne osebe, tuje družbe brez pravne osebnosti, s.p.-ji, 
posamezniki z dejavnostjo);

 Rezident RS po ZDoh-2/ZDDPO-2 ALI poslovna enota nerezidenta v RS;

 Subjekt v svoje breme izplača dohodek, od katerega se plačuje davčni 
odtegljaj (dohodek iz zaposlitve)

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  

Oddaja napovedi in obrazcev  - SPLOŠNO

Splošno pravilo: Davčne olajšave se priznajo zgolj rezidentom RS. 

Izjema: Rezidenti držav članic EU oziroma EGP (116. člen ZDoh-2)
Pogoji – kumulativno izpolnjeni:
• Rezident države članice EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, in
• v Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti (razen če je 

normirani s.p.), dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti in prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, in

• znašajo navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njenega 
celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu in

• v državi rezidentstva so dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali 
so neobdavčeni.

Olajšave po 116. členu ZDoh-2 se lahko uveljavljajo zgolj na letni ravni v obliki 
napovedi! ROK: 31.7. tekočega leta za predpreteklo leto

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  
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Uveljavljanje ugodnosti po KIDO

KIDO se uporabi, kadar ima več držav pravico do obdavčitve istega dohodka po nacionalni 
zakonodaji

 Ugodnost po KIDO: Kljub temu, da ima dohodek vir v RS po ZDoh-2, bo oproščen plačila 
davka v RS na podlagi KIDO  če to KIDO ne omogoča pa se zahteva odbitek/izvzem v 
državi rezidentstva

15. člen KIDO: Dohodek iz zaposlitve

16. člen KIDO: Plačila direktorjem

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  

Uveljavljanje ugodnosti po KIDO

15. Člen KIDO (dohodek iz zaposlitve)

 SPLOŠNO PRAVILO: Obdavči se le v državi rezidentstva, razen če se zaposlitev ne izvaja v 
drugi državi članici;

 IZJEMA: Ne glede na to, da se zaposlitev izvaja v drugi državi, se dohodek obdavči zgolj v 
državi rezidentstva, pod določenimi pogoji – oprostitev v državi vira. 

Kumulativni pogoji za oprostitev po KIDO v državi vira:

 Zaposleni je prisoten v RS manj kot 183 dni v obdobju 12-ih mesecev (OZ. koledarsko leto 
 odvisno od KIDO); 

 Dohodek izplača delodajalec, ki ni rezident države, kjer se zaposlitev izvaja;
 Dohodek ne bremeni poslovne enote ali stalne baze delodajalca v državi, kjer se zaposlitev 

izvaja.

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  
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Uveljavljanje ugodnosti po KIDO

16. člen KIDO: Plačila direktorjem  Specialno pravilo glede na splošni 15. člen 
KIDO (lex specialis)

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi posameznik rezident 
ene države kot poslovodja družbe, ki je rezident druge države, se lahko 
obdavčijo v tej drugi državi. 

Po KIDO pri direktorjih prisotnost ni pomembna, zadostuje imenovanje na mesto 
poslovodje.

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  

Uveljavljanje ugodnosti po KIDO

 Uporaba 15. ali 16. člena KIDO?

Ali se v zvezi s plačili prokuristom uporabi 15. ali 16. člen KIDO? 
Odgovor FURS:
Dohodek prokurista se obdavčuje v skladu z določbami 15. člena Vzorčne 
konvencije OECD kot dohodek iz zaposlitve, razen v primerih, ko dejansko opravlja 
vodenje poslov poslovnega subjekta. Zgolj v teh primerih se takšen dohodek 
obdavčuje v skladu z določbo 16. Člena Vzorčne konvencije OECD kot plačila 
direktorjem. 

Ali se v zvezi s plačili članom nadzornih svetov uporabi 15. ali 16. člen KIDO?
Odgovor FURS 
Nadzorni svet je po ZGD-1 organ vodenja (poslovodstva) ali organ nadzora tj. se 
dohodki članov obravnavajo po 16. členu KIDO. 

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  
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Uveljavljanje ugodnosti po DTT

Situacija, ko imata država vira in država rezidentstva pravico do obdavčitve in 
dohodek obdavčita. Kako se odpravi dvojna obdavčitev?

Metodi za odpravo 
dvojnega obdavčevanja

Metoda odbitkaMetoda izvzema

B. Obdavčitev dohodkov posameznika – nerezidenta po ZDoh-2  

Primer 1:
Oseba A, rezident AT, zaposlen pri delodajalcu v AT, je imenovan za 
enega od treh direktorjev hčerinske družbe B v RS. Celotno plačo mu 
izplača družba v AT, strošek se ne zaračuna v RS. Direktor A ni navzoč 
v RS niti en dan v letu. 

Katera država ima pravico do obdavčitve dohodka direktorja?

Ali tak način direktorovanja lahko vpliva na davčno rezidentstvo družbe 
oz. obstoj stalne poslovne enote?

B. Obdavčitev dohodkov posameznika
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Primer 2:
Oseba A, rezident AT, zaposlen pri delodajalcu v AT, je imenovan za 
enega od treh direktorjev hčerinske družbe B v RS. Celotno plačo mu 
izplača družba v AT, sorazmeren del stroška (40%) pa zaračuna 
hčerinski družbi v RS. Direktor A ni navzoč v RS niti en dan v letu. 

Katera država ima pravico do obdavčitve dohodka direktorja?

Kdo mora poročati dohodek?

Ali lahko direktor v Sloveniji uveljavlja ugodnost po KIDO?

B. Obdavčitev dohodkov posameznika

Primer 3:
Oseba A je prokurist družbe B v RS, kjer je tudi zaposlen za obdobje 
od 1.1.2016 do 31.12.2017. Delo v celoti opravlja v Sloveniji, kamor 
se vsakodnevno vozi iz Hrvaške. Na Hrvaškem je davčni rezident in 
ima družino.

Ali oseba A postane davčni rezident Slovenije?

Ali lahko oseba A v Sloveniji uveljavlja ugodnost po KIDO?

Ali je oseba A upravičena do davčnih olajšav v Sloveniji?

B. Obdavčitev dohodkov posameznika
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B. Obdavčitev dohodkov posameznika
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PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST

 Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti + izvedbena Uredba 
(ES) št. 987/2009

 Osnovno pravilo: prispevke za socialno varnost se plačuje zgolj v eni državi od 
vsega dohodka ne glede na to kje, kje je dohodek nastal;

 Oseba, ki opravlja zaposlitev zgolj v eni državi, se mora vključiti v obvezno 
zavarovanje v tej državi (njeno stalno prebivališče ni merodajen kriterij).

 Če se zaposlitev izvaja v dveh (ali več) državah (DE in SI): Oseba se mora zavarovati 
v državi, kjer ima stalno prebivališče – DE, če se znaten del dejavnosti izvaja v tej 
državi, tj. najmanj 25 % zaposlitve oz. plače (AMPAK zaposleni mora v DE zaprositi 
za izdajo potrdilo A1).

 Nacionalni predpisi: ZPSV, ZPIZ-2, ZZVZZ, ZSDP, ZUDT

 Mednarodni predpisi: bilateralni sporazumi (Hrvaška, Makedonija, BiH, Srbija, Črna 
gora)

Prispevki za socialno varnost  
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 Uredba (ES) št. 883/2004
 Uredba se uporablja NEPOSREDNO in PREDNOSTNO pred nacionalnimi predpisi!

 Štiri osnovna načela: 
I. Zavarovani smo samo po zakonodaji ene države, zato tudi prispevke plačujemo 

samo v eni državi. 

II. V državi, v kateri smo zavarovani, imamo enake pravice in obveznosti kot državljani 
te države >  načelo enakega obravnavanja ali načelo nediskriminacije.

III. Ko uveljavljamo svoje pravice, pristojni zavod po potrebi upošteva tudi zavarovalno 
oz. delovno dobo in prebivanje v drugih državah > enako obravnavanje dajatev, 
dohodkov, dejstev ali dogodkov

IV. Če smo upravičeni do denarnega nadomestila, ga bomo na splošno prejemali, tudi 
če živimo v drugi državi > načelo o prenosljivosti pravic.

C. Prispevki za socialno varnost  

 Kako določiti zakonodajo, ki se uporablja za prispevke za socialno varnost?

1. Temeljno pravilo: Kraj izvajanja zaposlitve

 Veljajo predpisi države, v kateri smo zaposleni ali samozaposleni, tj. kraj izvajanja zaposlitve. Vseeno je, ali v tej 
državi tudi prebivamo oz. ali ima naš delodajalec v njej sedež.

 Če smo zaposleni v eni državi EU, živimo pa v drugi in se v državo prebivališča vsak dan ali vsaj enkrat tedensko 
tudi vračamo, veljamo za čezmejnega (obmejnega) delavca. Naše pravice iz zavarovanja nam zagotavlja država, v 
kateri delamo.

 Delodajalec, ki ima svoj statutarni sedež ali poslovno enoto znotraj pristojne države članice, izpolnjuje vse 
obveznosti iz zakonodaje, ki se uporablja za njegove zaposlene delavce, zlasti obveznost plačevanja prispevkov.

 Delodajalec, ki nima poslovne enote v državi članici, katere zakonodaja se uporablja, in zaposleni delavec se 
lahko dogovorita, da slednji v imenu delodajalca izpolnjuje njegove obveznosti v zvezi s plačevanjem prispevkov, 
kar pa ne vpliva na osnovne obveznosti delodajalca. Delodajalec o takem dogovoru obvesti pristojnega nosilca te 
države članice.

C. Prispevki za socialno varnost  
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 Kako določiti zakonodajo, ki se uporablja za prispevke za socialno varnost?

2. Posebnosti: Posebnost 1: Napotitev 

Za osebo, ki opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu delodajalca, ki tam 
običajno opravlja svojo dejavnost in jo ta delodajalec napoti v drugo državo članico, da 
opravlja delo v imenu tega delodajalca, še naprej velja zakonodaja prve države članice, pod 
pogojem:
- da predvideno trajanje takega dela ne presega 24 mesecev in 
- če ta oseba ni poslana, da nadomesti drugo napoteno osebo.

Se nanaša na delodajalca, ki običajno opravlja znaten del dejavnosti, ne le notranjih 
upravljavskih dejavnosti, na ozemlju države članice, v kateri ima sedež, ob upoštevanju 
vseh meril za opredelitev dejavnosti, ki jih opravlja zadevno podjetje

Šteje se, da se delo opravlja za delodajalca države pošiljateljice, če je bilo ugotovljeno, da 
se to delo opravlja za navedenega delodajalca in da še naprej obstaja NEPOSREDNO 
RAZMERJE med delavcem in delodajalcem, ki ga je napotil. 

C. Prispevki za socialno varnost  

 Kako določiti zakonodajo, ki se uporablja za prispevke za socialno varnost?

2. Posebnosti: Posebnost 2: Opravljanje dela v dveh ali več državah članicah 

Kdaj se šteje, da delavec običajno opravljanja dejavnost zaposlene osebe v dveh ali več 
državah članicah? 

 pomeni osebo, ki hkrati ali izmenično običajno za isto podjetje/delodajalca ali za različna
podjetja/delodajalce opravlja eno ali več ločenih dejavnosti v dveh ali več državah 
članicah:

- ena POZ in delo v več DČ ali
- dve/več POZ in delo v različnih DČ

 Neznaten del dejavnosti se ne upošteva (dejavnosti, ki so stalne, vendar neznatne v 
smislu časa in ekonomskega učinka ali ki pomenijo manj kot 5% delavčevega rednega 
delovnega časa in/ali manj kot 5% vsega njegovega osebnega dohodka).

C. Prispevki za socialno varnost  
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 Kako določiti zakonodajo, ki se uporablja za prispevke za socialno varnost?

2. Posebnosti: Posebnost 2: Opravljanje dela v dveh ali več državah članicah 

Kako se določi uporabljiva zakonodaja?

Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost zaposlene osebe v dveh ali več državah članicah, 
velja:

(a) zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če ta oseba opravlja znaten del svoje 
dejavnosti v tej državi članici;

Če je delež, ugotovljen med splošno presojo, nižji od 25 %, je to indikator, da se znaten del 
dejavnosti ne izvaja v zadevni državi članici (Upoštevati je potrebno stanje predvideno za 
naslednjih 12 koledarskih mesecev).

C. Prispevki za socialno varnost  

 Kako določiti zakonodajo, ki se uporablja za prispevke za socialno varnost?

2. Posebnosti: Posebnost 2: Opravljanje dela v dveh ali več državah članicah 

(b) če ta oseba ne opravlja znatnega dela svoje dejavnosti v državi članici stalnega 
prebivališča:
(i) zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetja ali delodajalca, če je ta 
oseba zaposlena pri enem podjetju ali delodajalcu; ali
(ii) zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetij ali delodajalcev, če je ta 
oseba zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali delodajalcih, ki imajo statutarni sedež ali poslovno enoto le v eni 
državi članici; ali
(iii) zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota podjetja ali delodajalca, ki ni 
država članica stalnega prebivališča, če je ta oseba zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali delodajalcih, ki imajo 
statutarni sedež ali poslovno enoto v dveh državah članicah, pri čemer je ena od teh država članica stalnega 
prebivališča; ali
(iv) zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če je ta oseba zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali 
delodajalcih, vsaj dva od njih pa imata statutarni sedež ali poslovno enoto v različnih državah članicah, ki niso 
država članica stalnega prebivališča.

C. Prispevki za socialno varnost  
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 Kako določiti zakonodajo, ki se uporablja za prispevke za socialno varnost?

2. Posebnosti: Posebnost 3: Izjemen dogovor med članicami ne glede na pravila iz Uredba 

 Postopek, ki ga je potrebno izvesti v primeru posebnosti (napotitev ali opravljanje 
zaposlitve v dveh ali več državah članicah) 

Pridobitev potrdila A1, ki potrjuje, da se za delavca do določenega datuma uporablja posebno 
pravilo glede uporabe zakonodaje s področja socialne varnosti

 Razlika med zaposlitvijo v dveh ali več državah članicah in napotitivijo

Odločilno je trajanje dejavnosti v eni ali več drugih državah članicah (ali je dejavnost stalna ali 
ad hoc ali začasna).
- NAPOTITEV: Omejen čas neprekinjeno opravljanje dela v tujini (max. 24 mesecev)
- DELO V VEČ DČ: Običajno opravljanje dela

C. Prispevki za socialno varnost  

Primer 1:

Državljan Hrvaške X, s stalnim prebivališčem na Hrvaškem, je 
zaposlen pri podjetju A iz Slovenije. Svoje delo po pogodbi o zaposlitvi 
opravlja izključno na Hrvaškem. 

Kje je X vključen v zavarovanje? 

Ali ima podjetja A kakšne obveznosti glede plačevanja prispevkov na 
Hrvaškem, čeprav nima sedeža ali poslovne enote na Hrvaškem? 

C. Prispevki za socialno varnost  
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Primer 3:
Oseba A je direktor družbe X v Sloveniji, kjer je zaposlen za polni 
delovni čas. V Sloveniji ima stalno prebivališče. Hkrati ima sklenjeno 
pogodbo o poslovodenju s hčerinsko družbo na Hrvaškem. 50% 
svojega delovnega časa preživi na Hrvaškem, 50% pa v Sloveniji.   

Kje je oseba A vključena v socialno zavarovanje? 

Ali oseba A v Sloveniji plačuje prispevke za socialno varnost tudi od 
dohodkov, ki jih prejme na podlagi pogodbe o poslovodenju iz 
Hrvaške?

C. Prispevki za socialno varnost  
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Davek na dodano vrednost v 
mednarodnem poslovanju

KONGRES ZDSS 2021
Bohinjska Bistrica, 26. in 27. november 2021

Predavateljica: mag. Suzana Tokič, davčna svetovalka ZDSS

Vsebina

• Stalna poslovna enota
• Poenostavitev pri prenosih blaga v drugo

državo članico
• Zaporedne dobave blaga

2
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Pravni viri

 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV-1)
 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem

sistemu davka na dodano vrednost (DDV Direktiva)
 Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o

določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem
sistemu davka na dodano vrednost (Izvedbena uredba DDV)

 Praksa Sodišča Evropske unije (SEU)

3

Stalna poslovna enota

4
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Pravni viri
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3

Stalna poslovna enota
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Pojem stalne poslovne enote (PE)

Če so storitve opravljene stalni PE davčnega zavezanca v kraju, ki ni kraj, v katerem ima 
sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima stalno PE. 

(44. člen DDV Direktive/25. člen ZDDV-1) 

Namen določitve obstoja stalne PE
določitev kraja opravljanja storitve (25/1)
določitev prejemnika storitve in plačnika DDV od 

opravljene storitve
odgovornost izvajalca storitve pri določitvi kraja  

opravljene storitve

Stalna PE (DDV) ≠ Poslovna enota nerezidenta (DDPO)

5

STALNA POSLOVNA ENOTA
je vsaka enota, ki ni sedež dejavnosti davčnega zavezanca, z dovolj stalnimi in ustrezno 

strukturiranimi človeškimi in tehničnimi viri, ki omogočajo prejem in uporabo storitev, ki 
so ji bile opravljene za lastne potrebe ali opravljanje storitev, ki jih zagotavlja. 

(11. člen Izvedbene uredbe)

Sedež dejavnosti:
 kraj, kjer se opravljajo dejavnosti glavne uprave podjetja (kraj, v katerem

se sprejemajo bistvene odločitve; kraj registriranega sedeža podjetja; kraj
srečevanja vodstva podjetja)

 če se s temi merili ne more zagotovo določiti kraja sedeža dejavnosti, se
kot glavno merilo upošteva kraj, na katerem se sprejemajo bistvene
odločitve v zvezi s splošnim upravljanjem podjetja

Definicija stalne PE

6
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Kumulativni pogoji za določitev obstoja stalne PE
 Enota, ki ni sedež dejavnosti
 Razpolaganje z dovolj stalnimi in ustrezno strukturiranimi človeškimi in

tehničnimi viri za prejemanje in uporabo storitev
 Uporaba storitev za lastne namene

Zadostna stopnja stalnosti virov („sufficient degree of permanence“)
 časovni element - obstoj stalne PE, ko se storitev opravlja
 Element stalnosti – pogodbenih razmerij ni mogoče v kratkem

razveljaviti

Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri
 vrsta oziroma narava opravljene dejavnosti
 razpolaganje s človeškimi in tehničnimi viri na podlagi pogodbe

(pogodbe o zaposlitvi, najem človeških in tehničnih virov, …)

Pogoji za določitev stalne PE

7

Najpogostejše napake v praksi
 Če davčni zavezanec razpolaga z ID za DDV samo po sebi ne

pomeni, da ima v tej državi tudi stalno PE (tretji odstavek 11. člena
Izvedbene uredbe).

 Če davčni zavezanec prenese blago, ki je del njegovih poslovnih
sredstev, v drugo državo članico za namene svojega podjetja (9.
člen ZDDV-1), to ni dovolj, da bi lahko šteli, da ima ta davčni
zavezanec v tej državi stalno PE.

 Tudi odvisna družba je lahko stalna PE (Sodba SEU v zadevi Dong
Yang Electronics, C-547/18).

Praktični napotki

8
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Sodna praksa Sodišča EU (SEU)

‒ Sodba v zadevi FCE Bank, C-210/04 (storitve, ki jih opravi nerezidenčna
matična družba za stalno PE v drugi državi članici, ki v tej državi ni
registrirana kot ločena pravna oseba, ne morejo pomeniti transakcij,
obdavčljivih z DDV, tudi če je strošek teh storitev pripisan tej PE).

‒ Sodba v zadevi Planzer, C-73/06 (pojem sedeža gospodarske dejavnosti).
‒ Sodba v zadevi RAL, C-452/03
‒ Sodba v zadevi Welmory, C-605/12
‒ Sodba v zadevi Titanium Ltd, C-931/19 – „[…] nepremičnina, ki je oddana v

najem v državi članici v okoliščinah, v katerih lastnik te nepremičnine nima
lastnega osebja za opravljanje storitev v zvezi z oddajanjem v najem, ni
stalna poslovna enota v smislu člena 43 Direktive 2006/112 ter členov 44 in
45 spremenjene Direktive 2006/112.“

‒ Sodba v zadevi Dong, C-547/18

9

Poenostavitev pri prenosih blaga v 
drugo državo članico

10
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Skladiščenje blaga na odpoklic

Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi prenos blaga, ki ga opravi davčni 
zavezanec iz svojega podjetja, v drugo državo članico.

(prvi odstavek 9. člena ZDDV-1)

Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic
(poenostavitev):
 dobavitelju blaga se ni treba identificirati za namene DDV v državi članici, v

katero je blago odposlano ali odpeljano v okviru ureditve skladiščenja na
odpoklic (9.a člen ZDDV-1).

11

Pogoji za uporabo poenostavitve

 Davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun (dobavitelj blaga) odpošlje ali odpelje
blago iz Slovenije v drugo državo članico z namenom, da to blago v tej drugi državi
članici dobavi drugemu davčnemu zavezancu (prejemniku blaga)

 V državi članici, v katero je bilo blago odposlano ali odpeljano, dobavitelj blaga nima
niti sedeža svoje dejavnosti in niti stalne PE (posebna ureditev se lahko uporabi, če ima
dobavitelj blaga v tej drugi državi članici samo ID za DDV).

 Prejemnik blaga je identificiran za namene DDV v državi članici, v katero je blago
odpeljano ali odposlano

 Dobavitelju blaga sta znani prejemnikova identiteta in ID za DDV, ko se začne
odpošiljanje ali prevoz blaga

 Pravica do razpolaganja z blagom kot lastnik se prenese na prejemnika blaga v obdobju
12 mesecev po prenosu blaga v drugo državo članico

12
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Stalna PE in uporaba poenostavitve 
skladiščenja blaga na odpoklic

Obstoj stalne PE v namembni državi članici:
 Dobavitelj blaga ne izpolnjuje pogojev za uporabo posebne ureditve

skladiščenja blaga na odpoklic

Kdaj se konsignacijsko skladišče šteje za stalno PE
dobavitelja blaga?
 Opredelitev stalne PE (dovolj stalni in ustrezno strukturirani človeški in

tehnični viri, ki omogočajo prejemanje oziroma opravljanje storitev)

13

Skladišče kot stalna PE

Status skladišča:
 Dobavitelj blaga v namembni državi članici nima stalne PE, če nima

nobene lastniške ali druge povezave s skladiščem, v katerem prejemnik
blaga hrani blago, prejeto v okviru posebne ureditve
 Skladišče je v lasti in pod nadzorom prejemnika blaga
 Skladišče je v lasti in pod nadzorom tretje osebe

 Dobavitelj blaga ima stalno PE v namembni državi članici (obstoj zadostnih
stalnih in strukturiranih človeških in tehničnih virov – ne glede na to, ali
dobavitelj blaga sam upravlja skladišče ali ga oddaja v najem ali podnajem
drugi osebi)
 Skladišče je v lasti dobavitelja
 Skladišče je v najemu dobavitelja

14
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Zaporedne dobave blaga

15

Poenotena pravila za obdavčitev 
zaporednih dobav

Kumulativni pogoji za uporabo pravila iz 20. a člena 
ZDDV-1:
 v verigi preprodaj so udeleženi vsaj trije subjekti
 promet med dvema državama članicama
 blago se odpošlje direktno od prvega k zadnjemu členu v 

verigi

16
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Zaporedne dobave blaga

15

Poenotena pravila za obdavčitev 
zaporednih dobav

Kumulativni pogoji za uporabo pravila iz 20. a člena 
ZDDV-1:
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verigi
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Prenos razpolagalne pravice na kupca 
(prejemnika) blaga

Ali je za določitev, kateri od dveh zaporednih dobav, je treba pripisati prevoz
za namene pravice do oprostitve DDV na podlagi člena 138(1) DDV Direktive
oziroma 46(1) člen ZDDV-1 odločilno:
 datum izdaje računa ali pa, upoštevajoč celovito presojo vseh upoštevnih okoliščin

konkretne zadeve, izpolnitev dogovorjenih dobavnih pogojev (npr. pogojev po
dogovorjeni Incoterms klavzuli)

 komu je bil izdan račun za prevoz blaga

Kdaj in kje pride do prenosa razpolagalne pravice na kupca blaga?
 SEU je v številni sodni praksi odločilo, da zgolj na podlagi okoliščine, da je bilo blago že

preprodano, še ni mogoče ugotoviti, da je treba prevoz pripisati naslednji dobavi (Sodba
SEU v zadevi VSTR, C-587/10, točki 36 in 37)

 Potrebno je upoštevati tudi okoliščine glede izvedbe prevoza blaga (primarno je
potrebno ugotoviti, glede na dogovorjene dobavne pogoje, kdo nosi riziko izgube
oziroma naključnega uničenja blaga med samim prevozom)

17

Uporaba pravila iz 20.a člena ZDDV-1 za 
dobave blaga, opravljene pred 1.1.2020

 S prenosom določbe 36.a člena DDV Direktive v nacionalne DDV predpise, se je enotno
pravilo, ki temelji na že sprejeti sodni praksi SEU, le zapisalo tudi v zakon

 Gre torej le za poenotenje razlage pravila, ki ga je oblikovala sodna praksa SEU, in ne za
oblikovanje novega pravila

 Enako izhaja iz obrazložitve k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki ga je Državni zbor sprejel na svoji redni seji
dne 24.9.2019

 Davčni organ je vezan na pravna pravila in sodno prakso, ki velja v času odločanja o
zadevi (to pomeni, če je odločba v okviru pritožbenega postopka odpravljena in
davčni organ danes meritorno odloča o zadevi, je ta organ vezan na zakonodajo in
sodno prakso, ki je bila sprejeta do dne (ponovnega) odločanja o zadevi)

 Izrecno izhaja iz sodne prakse Sodišča EU (Sodba SEU v zadevi Herst, C-401/18, tč. 54 in
mnenje generalnega pravobranilca v isti zadevi; sodba v zadevi Euro Tyre Holding,
C-430/09, tč. 40 na koncu)

18
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Hvala za vašo pozornost.

19

ST Konzultacije, davčno in poslovno svetovanje d.o.o. 
Krožna cesta 9a, 6000 Koper-Capodistria

E-mail: office@st-konzultacije.si
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POMEN DAVČNEGA NAČRTOVANJA V LUČI SPREMEMB EU 
ZAKONODAJE V POVEZAVI Z DAVČNIM SVETOVANJEM

KONGRES ZDSS 2021, BOHINJSKA BISTRICA, 26.11.2021

POMEN DAVČNEGA 
NAČRTOVANJA V 
LUČI SPREMEMB EU 
ZAKONODAJE

Opredelitev pojmov davčno načrtovanje/davčna stategija, 
agresivno davčno svetovanje v povezavi z davčnim izogibom, 
optimiranje davčnih ciljev, primeri davčne strategije iz prakse, 
pravni okviri v EU na tem področju, pomen seznanitve strank s 

pravnimi okviri, ki urejajo davčno svetovanje v EU glede na 
ureditev v posamezni članici EU.



53

23.11.2021

1

POMEN DAVČNEGA NAČRTOVANJA V LUČI SPREMEMB EU 
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DAVČNO NAČRTOVANJE/DAVČNA STRATEGIJA

- Pomen davčnega načrtovanja

- Davčni izogib - zakonito izogibanje plačilu davka (gre za izkoriščanje t. i. »lukenj« v zakonu)

=> agresivno davčno načrtovanje

- Davčna utaja - nezakonito izogibanje plačilu davka!

Priporočilo: vse poslovne odločitve in dogodke ustrezno dokumentirajte (FURS zelo hitro poseže 
po 5. členu in 74. členu ZDavP-2 glede prikritega izplačila dobička => relativna ali absolutna 
navideznost posla)

EU DAVČNA STRATEGIJA (NEPOSREDNI DAVKI)

- Davčna strategija: so načini in poti za legalno minimiziranje fiskalnih dajatev v najširšem pomenu na dolgi rok

- Glavni cilji: poštena obdavčitev dobičkov tam, kjer se generirajo; zajezitev davčnih zlorab; preprečitev dvojnega obdavčenja

- Pomembno pri davčni strategiji (kratk.): 
* primerjava nacionalnih zakonodaj (administracija in stroški glede registracije družbe, pridobitve davčne/DDV številke, 
priprave/oddaje obračunov in drugih poročil, vodenja knjig, višina obdavčitve, črne liste „davčnih oaz“, zahteve po dokumentaciji o 
transfernih cenah - npr. Irska je nima!) => razlike med ureditvami posameznih držav 

=>  izvajanje simulacij davčnih in socialnih obremenitev =>  priprava večih scenarijev in strateškega poslovnega načrta (davki

predstavljajo stroške; prestavitev na kasneje!)
* okolje/klima (finanč. in politična stabilnost, subvencije za TNI, posl.običaji ipd.)

* pregled sporazumov o preprečevanju dvojnega obdavčevanja (višine obdavčitve dividend, obresti, licenčnin in drugih bilateralnih 
sporazumov (o izmenjavi informacij, ipd.) 
* EU zakonodaja in sklenjeni sporazumi med EU in drugimi „tretjimi“ državami (tudi davčnimi oazami) 

* smernice OECD, IMF in druge (v povezavi z načini (metodami) določanja transfernih cen, načinu izvajanja fin. transakcij pri 
poslovanju z določenimi državami)

* multilateralni sporazumi (novi multilateralni sporazum iz okt. 2021 glede min. efektivne davčne stopnje v višini 15% za velika 
podjetja, ipd.)
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DAVČNO NAČRTOVANJE/DAVČNA STRATEGIJA

- Pomen davčnega načrtovanja

- Davčni izogib - zakonito izogibanje plačilu davka (gre za izkoriščanje t. i. »lukenj« v zakonu)

=> agresivno davčno načrtovanje

- Davčna utaja - nezakonito izogibanje plačilu davka!

Priporočilo: vse poslovne odločitve in dogodke ustrezno dokumentirajte (FURS zelo hitro poseže 
po 5. členu in 74. členu ZDavP-2 glede prikritega izplačila dobička => relativna ali absolutna 
navideznost posla)

EU DAVČNA STRATEGIJA (NEPOSREDNI DAVKI)

- Davčna strategija: so načini in poti za legalno minimiziranje fiskalnih dajatev v najširšem pomenu na dolgi rok

- Glavni cilji: poštena obdavčitev dobičkov tam, kjer se generirajo; zajezitev davčnih zlorab; preprečitev dvojnega obdavčenja

- Pomembno pri davčni strategiji (kratk.): 
* primerjava nacionalnih zakonodaj (administracija in stroški glede registracije družbe, pridobitve davčne/DDV številke, 
priprave/oddaje obračunov in drugih poročil, vodenja knjig, višina obdavčitve, črne liste „davčnih oaz“, zahteve po dokumentaciji o 
transfernih cenah - npr. Irska je nima!) => razlike med ureditvami posameznih držav 

=>  izvajanje simulacij davčnih in socialnih obremenitev =>  priprava večih scenarijev in strateškega poslovnega načrta (davki

predstavljajo stroške; prestavitev na kasneje!)
* okolje/klima (finanč. in politična stabilnost, subvencije za TNI, posl.običaji ipd.)

* pregled sporazumov o preprečevanju dvojnega obdavčevanja (višine obdavčitve dividend, obresti, licenčnin in drugih bilateralnih 
sporazumov (o izmenjavi informacij, ipd.) 
* EU zakonodaja in sklenjeni sporazumi med EU in drugimi „tretjimi“ državami (tudi davčnimi oazami) 

* smernice OECD, IMF in druge (v povezavi z načini (metodami) določanja transfernih cen, načinu izvajanja fin. transakcij pri 
poslovanju z določenimi državami)

* multilateralni sporazumi (novi multilateralni sporazum iz okt. 2021 glede min. efektivne davčne stopnje v višini 15% za velika 
podjetja, ipd.)
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DAVČNA STRATEGIJA (NEPOSREDNI DAVKI) – POMEMBNO!

- Pomembno pri davčni strategiji (dolg.): 
* poznavanje davčnih trendov in ravnanje konkurence (davki so primarno v funciji polnjenja proračuna, redke so države, 
kjer je prisotna razvojna komponenta - npr. Irska, Luxemburg; izjema so davčni raji; davčne uprave sodelujejo z izmenjavo 
informacij, a si tudi konkurirajo med seboj – npr. v AT posebni dogovori glede višine obdavčitve, pritegnitev naložb v banke)

=> do sedaj: trend krepitve davčnega vijaka v EU – višje davčne stopnje, visoki davki in prispevki na delovno silo,  
novi davki
=> vnaprej: nov okvir pravil obdavčitve na področju obdavčitve z davkom od dohodka pravnih oseb BEFIT 

(razbremenitev zdravih podjetij – npr. s predlogom pokrivanja davčnih izgub z dobički za nazaj - pred 2020)
* EU pogajanja o poenotenju davčnih stopenj => kodeks obnašanja DČ na davčnem področju (pristop tretjih držav 
h kodeksu, npr. Švica; dolgotrajnost procesa pogajanj o usklajevanju zaradi bojazni pred izgubo suverenosti pri 
nacionalnih odločitvah)
* pogajanja o boju proti davčnim oazam in doseganje “fair-play” konkurenčnega poslovanja

* druga pogajanja oz. pravni okviri (EU direktiva za obresti in licenčnine, EU direktiva za dividende, OECD smernice
za transferne cene, “Arm’s length principle” – neodvisno tržno načelo; transferne cene med povezanimi osebami morajo 
biti enake cenam med nepovezanimi osebami za primerljivo blago ali storitve v primerljivih okoliščinah, itd.)

ELEMENTI DAVČNE STRATEGIJE
- vizija, poslanstvo, cilji (v skladu s cilji lastnikov)

- iz ciljev lastnikov izhaja prvi organizacijski ustroj firme (mreža podjetij, vmesne družbe, politika izplačila dividend, sistem
odločanja, nagrajevanja, upoštevanje ključnih interesnih udeležencev)

- vpliv strukture financiranja na višino obremenitev (financiranje z lastniškim kapitalom, financiranje s tujimi viri (če davčno
dovoljene obresti), financiranje s hibridnimi oblikami)

- pripravljenost prevzeti davčna tveganja in imeti svoja strokovna stališča, ki so včasih drugačna od davčnih in se boriti za njih
- izvajanje transakcij v pravih časovnih intervalih in primernih zneskih

- povečati cash-flow družbe
- odložiti plačila obveznosti do države na kasnejše obdobje in ne do interesnih udeležencev in lastnikov

- izogniti se davčni utaji (kaznivo dejanje!)
- naklonjenost sprotnemu davč. svetovanju (neznanje/podcenjevanje fiskusa ni opravičilo)

- povečati “tihe rezerve”, ki so pogosto na robu, a v okviru zakonitega (preko rezervacij, amortizacije in drugih oblik); amortizer za
hude čase (z namenom enakomernih plačil DDPO)

- dolgoročno zastaviti davčne cilje (biti korak pred drugimi!)
- ciljem prilagoditi davčno strategijo; upoštevati medn. dimenzijo (interes lastnikov, managementa, sodelavcev)

- priprava dokumentacije (z opisanimi argumenti za možna vprašanja fiskusa; tudi za 5 let naprej)
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DAVČNA STRATEGIJA – OPTIMIRANJE DAVČNIH CILJEV

 Primeri fuzij – združitev: dobiček ene družbe se izravna z izgubami druge družbe in na ta način se zniža davčna osnova
=> paziti na dodatne stroške revidiranja, odvetnikov, problem transfernih cen med povezanimi podjetji!

 Načrtovanje blagovnih tokov: z vključitvijo vmesne družbe, preko transfernih cen, stroškov financiranja, stroškov

razvoja…; problem nadzora s strani davčnih uprav pri povezanih podjetjih!

 Dolgoročne finančne naložbe: naložbe v deleže, delnice v podjetja v tujini, ki ne kotirajo na borzi je davčnim upravam

(DU) težko nadzirati => možnost ustvarjanja tihih rezerv (vzpodbujanje izvoza oz. prodora na tuje trge pa je iz poslovnih in

proračunskih vidikov nujno!)

 Načrtovanje finančnih tokov: (preko obračunavanja obresti, garancij in drugih finančnih storitev; npr. matična družba iz

Švice nudi dodatno garancijo poslovnim partnerjem hčerinske družbe za poplačilo obveznosti do njih v roku ob

protiplačilu določene provizije za to finančno garancijo)

DAVČNA STRATEGIJA – OPTIMIRANJE DAVČNIH CILJEV

 Licenčnine, patenti: posredovanje podjetniškega, trgovskega ali znanstvenega know-how-a

 Management fee: zaračunavanje komercialnih aktivnosti na tujih trgih; možnost sklenitveAPA sporazumov med

povezanimi osebami

Primer: za družbo DZ iz Švice v davčno ugodnejši državi je prihodek, za hči v manj ugodni državi (DZ SLO) pa strošek

 Pogodba o skupnem financiranju – primer: družba iz Avstrije financira družbo iz Švice pri njenem razvoju in

ima dostop do razvojnih dosežkov te družbe

 Izpeljava rizičnih poslov: izpeljava preko firme “MT” z majhnim premoženjem, da ni negativnih. fin. posledic
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DAVČNA STRATEGIJA – OPTIMIRANJE DAVČNIH CILJEV

 Primeri fuzij – združitev: dobiček ene družbe se izravna z izgubami druge družbe in na ta način se zniža davčna osnova
=> paziti na dodatne stroške revidiranja, odvetnikov, problem transfernih cen med povezanimi podjetji!

 Načrtovanje blagovnih tokov: z vključitvijo vmesne družbe, preko transfernih cen, stroškov financiranja, stroškov

razvoja…; problem nadzora s strani davčnih uprav pri povezanih podjetjih!

 Dolgoročne finančne naložbe: naložbe v deleže, delnice v podjetja v tujini, ki ne kotirajo na borzi je davčnim upravam

(DU) težko nadzirati => možnost ustvarjanja tihih rezerv (vzpodbujanje izvoza oz. prodora na tuje trge pa je iz poslovnih in

proračunskih vidikov nujno!)

 Načrtovanje finančnih tokov: (preko obračunavanja obresti, garancij in drugih finančnih storitev; npr. matična družba iz

Švice nudi dodatno garancijo poslovnim partnerjem hčerinske družbe za poplačilo obveznosti do njih v roku ob

protiplačilu določene provizije za to finančno garancijo)

DAVČNA STRATEGIJA – OPTIMIRANJE DAVČNIH CILJEV

 Licenčnine, patenti: posredovanje podjetniškega, trgovskega ali znanstvenega know-how-a

 Management fee: zaračunavanje komercialnih aktivnosti na tujih trgih; možnost sklenitveAPA sporazumov med

povezanimi osebami

Primer: za družbo DZ iz Švice v davčno ugodnejši državi je prihodek, za hči v manj ugodni državi (DZ SLO) pa strošek

 Pogodba o skupnem financiranju – primer: družba iz Avstrije financira družbo iz Švice pri njenem razvoju in

ima dostop do razvojnih dosežkov te družbe

 Izpeljava rizičnih poslov: izpeljava preko firme “MT” z majhnim premoženjem, da ni negativnih. fin. posledic
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PRIMER DAVČNE STRATEGIJE IZ PRAKSE
Primer 1: Selitev tekst. industrije in drugih panog: v države z nižjimi stopnjami obdavčitve in prispevki za delov. silo (npr. v Srbijo, kjer DDPO 15%)

a) Povečanje stroškov (npr.: iz naslova zaračunanih storitev predelave, svetovalnih storitev) pomenijo znižanje davčne osnove pri družbi v SLO in pomenijo prihodek pri

družbi v Srbiji in tihe rezerve za družbo v SLO (pogoj: da je družba v tujini, ki storitve zaračunava nižje obdavčena => “profit shifting”!; Srbija ni na seznamu davčnih oaz

v SLO – stroški se priznajo!

b)  Izbira metode transfernih cen: - metoda preprodajnih cen (primerja se relativna velikost marže v SLO DZ; običajno pri preprodaji blaga; več dobička ostane v Srbiji, 

kar z vidika nižje obdavčitve v Srbiji ugodneje!)

- metoda dodatka na stroške (primerja se relativna velikost dodatka na stroške podjetja – Srbija DZ; več dobička ostane v podjetju v Sloveniji)

c) obdavčitev dividend (Sporazum s Srbijo in Črno goro – 5% odtegljaj, Srbija ni v EU (0% po 2 letih ni možno); SLO DZ je 100%-ni lastnik Srbija DZ; v SLO se odbitek

davka po odtegljaju na dividende ne upošteva)

tržna cena

zaračunavanje storitev predelave/svetovalnih storitev

določanje TC 

Končni kupec

SLO DZ
DDPO 19%

Srbija DZ
DDPO 15%

PRIMER DAVČNE STRATEGIJE IZ PRAKSE
Primer 2: Vključitev vmesne družbe: obstaja rizik, ali bo fiskus akceptiral to obliko, ali ne; to zavisi od pogajalske pozicije – bistveno je 

odločitve podpreti s poslovnimi in finančnimi razlogi (podobno kot v SLO pri prijavi skritih rezerv v primeru združitev, oddelitev/pripojitev v 

skladu z 38. členom ZDDPO-2; paziti tudi na postopek v vezi prijave skritih rezerv!!! - od 361. čl. do 365. čl. ZDavP-2)

a) vključitev nove “vmesne družbe v Romuniji” (EU): SLO DZ je 100% ni lastnik ROM DZ in Srbija DZ, obdavčitev dividende po lastništvu 24 mes. med 

SLO DZ in Rom DZ 0%; davčni odtegljaj na dividende 5% do 24 mes. udeležbe; problem: ni sporazuma za znižanje davčnega odtegljaja med Romunijo in 

Srbijo!

b) izbira metode preprodajnih cen (še vedno ustrezna)

c) vključitev dodatnega podjetja argumentirati iz poslovnih vidikov, končni kupci se nahajajo tudi v Romuniji, družba poslovno potrebna, ker izvaja tudi

logistiko in trži proizvode v Romuniji

Ekonomska substanca!

Tržna cena

Končni kupec

SLO DZ
DDPO 19%

Srbija DZ
DDPO 15%

Rom DZ
DDPO 16%

Končni kupec
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PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA

- BEPS – projekt proti zmanjševanju davčne osnove in prenašanju dobička (Base Erosion and Profit Shifting); agresivno 
davčno načrtovanje se izvaja predvsem preko: a) prenosa IP in neopredmetenih sredstev v države, kjer so prihodki iz 
tega naslova obdavčeni z ničelno oz. nizko stopnjo davka; b) agresivne uporabe mehanizmov financiranja z dolgom 
oz. hibridnimi instrumenti, c) erozije davčne osnove preko transfernih cen. 

- 15 BEPS ukrepov in končno poročilo objavljeno leta 2015 (delo še vedno poteka na nekaterih področjih npr. digitalna 
ekonomija)

- MLI – Večstranska konvencija – prelomnica v davčni zgodovini;
- Več varnosti za podjetja in boljše delovanje mednarodnega davčnega sistema;
- Zaščita državam pred neustreznimi davčnimi strategijami, ki uporabljajo davčne konvencije za umeten prenos 

dobičkov v države z nizko davčno stopnjo;
- Konec zlorabe davčnih sporazumov s pomočjo določil, ki bodo zagotavljala pravilno uporabo sporazumov;
- Omogoča spremembe brez dolgotrajnega dvostranskega pogajanja.

- MLI ne nadomešča do sedaj veljavnih (KIDO), temveč jih dopolnjuje

PRIMER MLI
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PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA

- BEPS – projekt proti zmanjševanju davčne osnove in prenašanju dobička (Base Erosion and Profit Shifting); agresivno 
davčno načrtovanje se izvaja predvsem preko: a) prenosa IP in neopredmetenih sredstev v države, kjer so prihodki iz 
tega naslova obdavčeni z ničelno oz. nizko stopnjo davka; b) agresivne uporabe mehanizmov financiranja z dolgom 
oz. hibridnimi instrumenti, c) erozije davčne osnove preko transfernih cen. 

- 15 BEPS ukrepov in končno poročilo objavljeno leta 2015 (delo še vedno poteka na nekaterih področjih npr. digitalna 
ekonomija)

- MLI – Večstranska konvencija – prelomnica v davčni zgodovini;
- Več varnosti za podjetja in boljše delovanje mednarodnega davčnega sistema;
- Zaščita državam pred neustreznimi davčnimi strategijami, ki uporabljajo davčne konvencije za umeten prenos 

dobičkov v države z nizko davčno stopnjo;
- Konec zlorabe davčnih sporazumov s pomočjo določil, ki bodo zagotavljala pravilno uporabo sporazumov;
- Omogoča spremembe brez dolgotrajnega dvostranskega pogajanja.

- MLI ne nadomešča do sedaj veljavnih (KIDO), temveč jih dopolnjuje

PRIMER MLI
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PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA

• Uporaba testa osnovnega namena
(Principal Purpose Test ali PPT)

• Ugodnost nudena s KIDO, se ne
prizna, če je ob upoštevanju vseh
ustreznih dejstev in okoliščin mogoče
sklepati, da je bila pridobitev te
ugodnosti eden od glavnih namenov
transakcije ali poslovne strukture.

• Spremembe kriterijev (primeri!) glede 
opredelitve stalne poslovne enote
- opredelitev odvisnega zastopnika;

- izjeme glede neodvisnega zastopnika;

- natančnejša opredelitev izključitvenih
okoliščin

- razdelitev pogodb;

- razdelitev aktivnosti.

• Dodatni časovni pogoj udeležbe v družbi 
pri izplačilu dobička
- 365 dni udeležbe v družbi.

- Učinkovanje MLI v praksi (primeroma)

Družba A
(Država A)

Hčerinske družbe

Družba B
(Država B)

Hčerinske družbe

Napr.: 

Izplačilo dividend ali 
licenčnin za katere 
je po KIDO 
predvidena znižana 
stopnja davčnega 
odtegljaja

PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA

- Direktivi „ATAD I“ in „ATAD II“

- Do najkasneje 1. 1. 2024 morajo države članice, ki uporabljajo enako učinkovito zakonodajo za 
omejitev obresti implementirati pravilo o omejitvi obresti po ATAD I, glede obratnih hibridnih 
neskladij pa do 1.1.2022 (nedavno sprejeta novela ZDDPO-2S; vključuje tudi poglavje „Dobro 
davčno upravljanje in obrambni ukrepi“)

BEPS action 4
1.1.2019

(1.1.2024)

30% EBITDA
(omejitve glede 

priznavanja 
odhodkov za 

obresti)

BEPS action 3 
1.1.2019

CFC
(pravila o 

nadzorovanih 
tujih družbah)

Art. 9 ATAD
1.1.2019-20(22)

ATAD II

Hybrids
(pravila za 
obravnavo 
hibridnih 

neskladij, obratnih 
hibridnih neskladij 
ter neskladij glede 

davčnega 
rezidenstva)

non-BEPS
1.1.2020

Exit tax
(izstopna 

obdavčitev)

non-BEPS
1.1.2019

GAAR
(splošno 

protizaobidno 
pravilo
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PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA

- Direktive o administrativnem sodelovanju – DAC 1-6 (poročanje in transparentnost); 
namen DAC 6: identifikacija in obveznost poročanja čezmejnih aranžmajev, ki kažejo 
značilnosti shem agresivnega davčnega načrtovanja;

- Razkritje aranžmajev nacionalnim organom preko pravne oziroma fizične osebe, ki je 
zavezana k poročanju;

- Avtomatična izmenjava poročanih informacij med davčnimi organi držav članic; omejen 
dostop do izmenjanih informacij za Evropsko Komisijo;

- Končni cilj: ustvariti mehanizem, ki bo imel odvračilni učinek.

Čezmejno
 Aranžmaji, ki se dotikajo ali več ali vsaj eno 

EU državo članico ter tretjo državo
 Rezidentstvo, stalna poslovna enota, davčni 

učinki

Davčni zavezanci
 Vsi neposredni davki
 Posamezniki ter podjetja

Posredniki
 (Zunanji) svetovalci kot so 

odvetniki, davčni svetovalci, 
računovodje, finančni svetovalci, 
banke itd.

 Pravne osebe ali posamezniki
 Pomen ‚pravne poklicne 

molčečnosti‘.

Aranžmaji agresivnega davčnega 
načrtovanja
 Ni definicije.
 Kategorije prepoznavnih značilnosti (t.im. 

„Hallmarks“) predstavljajo zgolj indikatorje

“Aranžmaji agresivnega 
davčnega planiranja“
• Ni definicije, široka opredelitev
• Kakršen koli dogovor, shemo, 

transakcijo ali serijo transakcij
• Lahko več delov ali korakov

Kategorije prepoznavnih značilnosti
• Splošne in specifične; uporaba testa glavnega 

namena za nekatere od prepoznavnih značilnosti
• Obveznost poročanja kjer aranžma izpolnjuje 

eno od kategorij prepoznavnih značilnosti

DAC6

Čezmejno

AranžmajiZavezanci

Posredniki
Kategorije 

prepoznavnih 
značilnosti

1

2

34

5

6

DAC6

POROČANJE NA PODLAGI DAC6 – NA KRATKO (KDO, KJE, KDAJ)
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PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA

- Direktive o administrativnem sodelovanju – DAC 1-6 (poročanje in transparentnost); 
namen DAC 6: identifikacija in obveznost poročanja čezmejnih aranžmajev, ki kažejo 
značilnosti shem agresivnega davčnega načrtovanja;

- Razkritje aranžmajev nacionalnim organom preko pravne oziroma fizične osebe, ki je 
zavezana k poročanju;

- Avtomatična izmenjava poročanih informacij med davčnimi organi držav članic; omejen 
dostop do izmenjanih informacij za Evropsko Komisijo;

- Končni cilj: ustvariti mehanizem, ki bo imel odvračilni učinek.

Čezmejno
 Aranžmaji, ki se dotikajo ali več ali vsaj eno 

EU državo članico ter tretjo državo
 Rezidentstvo, stalna poslovna enota, davčni 

učinki

Davčni zavezanci
 Vsi neposredni davki
 Posamezniki ter podjetja

Posredniki
 (Zunanji) svetovalci kot so 

odvetniki, davčni svetovalci, 
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 Ni definicije.
 Kategorije prepoznavnih značilnosti (t.im. 

„Hallmarks“) predstavljajo zgolj indikatorje

“Aranžmaji agresivnega 
davčnega planiranja“
• Ni definicije, široka opredelitev
• Kakršen koli dogovor, shemo, 

transakcijo ali serijo transakcij
• Lahko več delov ali korakov

Kategorije prepoznavnih značilnosti
• Splošne in specifične; uporaba testa glavnega 

namena za nekatere od prepoznavnih značilnosti
• Obveznost poročanja kjer aranžma izpolnjuje 

eno od kategorij prepoznavnih značilnosti
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POROČANJE NA PODLAGI DAC6 – NA KRATKO (KDO, KJE, KDAJ)
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9

PRIMER POROČANJA

- DAC7: Direktiva Sveta 2021/514/EU, od 1.1.2023 - Obvezna avtomatična izmenjava 
podatkov spletnih operaterjev

- DAC8 – v pripravi - obveza avtomatične izmenjave podatkov o kriptovalutah in e-denarju

- EU kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij in katerih namen je identifikacija 
škodljivih davčnih praks (posodobitev se pričakuje v 2022 oz. 2023)

- (Ne)sprejemanje direktive o uvedbi skupne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb 
(t.i. CCTB) in direktive o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB) → BEFIT – „Business in Europe: Framework for Income Taxation“ 

- Vprašanje pravičnejše obdavčitve novih načinov poslovanja, brez »fizične« prisotnosti in 
ob uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije – Pillar II (Steber 2) -
minimalna obdavčitev (BEPS 2.0)

PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA
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PRAVNI OKVIRI V EU NA PODROČJU DAVČNEGA NAČRTOVANJA
- Agresivno davčno načrtovanje – primer UK

- Dolžnost poročanja shem agresivnega davčnega planiranja (primeroma naštete in se 
periodično posodabljajo) HM Revenue and Customs (HMRC) sicer možnost izreka globe

- VAT disclosure regime (VADR), Disclosure of Tax Avoidance Schemes: VAT and other indirect 
taxes (DASVOIT), Direct taxes (including Apprenticeship Levy) and National Insurance 
contributions (DOTAS)

- Globe so odvisne od vloge posameznika; od £600 na dan, pa tudi do £1 milijon; ločeno 
določene kazni za posrednike (npr. svetovalce – analogno kot pri DAC6) – £5,000 na stranko 
ob upoštevanju naštetega, vse do oddaje ustreznega poročila HMRC; možnost nadaljnjih 
sankcij (npr. 15% predvidenih davčnih prihrankov, v kolikor bi bila shema implementirana) 
vključno z kazenskimi (npr. kazen zapora)

- Vloga Chartered Institute of Taxation in Taxation Disciplinary Board

HVALA ZA POZORNOST!

Aleksander Ferk, direktor področja davčnega svetovanja, PwC 
Svetovanje d.o.o.; aleksander.ferk@pwc.com

Dr. Darja Gregorčič Bernik, Harvey Norman Trading d.o.o.; 
dbernik@harveynorman.si
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KONGRES ZDSS 2021, petek 26.11.2021 
 
OKROGLA MIZA z naslovom: 
 

IZZIVI SLOVENSKIH DAVČNIH 
ZAVEZANCEV V MEDNARODNEM 

POSLOVANJU 
 

Kateri so mehanizmi za pomoč podjetjem pri 
poslovanju v mednarodnem okolju, 
s poudarkom na davčni zakonodaji? 

 
 
Voditeljica okrogle mize: davčna svetovalka mag. Suzana Tokić, članica UO ZDSS 

 
Sodelujoči: 

• mag. Mariča Lah, predsednica TZS  
• dr. Đurđica Jurić, dekanica RRiF Visoke škole za financijski menadžment v Zagrebu, R Hrvaška  
• dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava  
• Domen Romih, partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa  
• Dean Košar, član UO ZDSS, vodja davkov v Lek d.d.  

 
 

Osrednja tema pogovora na okrogli mizi bodo izzivi za podjetja v mednarodnem okolju, s poudarkom 
na globalnih davčnih spremembah oziroma t.i. prelomnem globalnem davčnem dogovoru, o katerem 
se je prejšnji mesec sporazumelo kar 136 držav, s ciljem doseči pravičnejšo obdavčitev 
multinacionalk. Zato bomo na okrogli mizi spregovorili o tem, kaj ta dogovor prinaša za gospodarstvo 
na ravni EU, kot tudi za slovensko gospodarstvo.  
 
Vsi smo si soglasni, da Slovenija potrebuje stabilen, učinkovit in pravičen okvir za poslovanje podjetij. 
 
Ali so davki edini generator stabilnega poslovnega okolja? 
Katere ukrepe, poleg stabilne in učinkovite davčne ureditve, moramo še sprejeti za ugodnejše 
poslovno okolje za domače gospodarstvo in za bistveno bolj privlačno okolje za tuje investicije? 
Katere konkretne spodbude  potrebuje gospodarstvo za okrevanje po pandemiji COVID-19? 
Kako odpraviti ovire za čezmejne naložbe in ustvariti okolje, ki spodbuja pravično in trajnostno 
rast? 
 
Na navedena in še nekatera druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti na okrogli mizi. 
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1. UVOD 
 
Iztočnica:  
V sporočilu Evropske Komisije z dne 18.5.2021 glede obdavčitve podjetij v 21. stoletju je zapisano, da 
»EU potrebuje stabilen, učinkovit in pravičen okvir za obdavčitev podjetij, ki podpira okrevanje po 
pandemiji COVID-19, ODPRAVLJA OVIRE ZA ČEZMEJNE NALOŽBE in USTVARJA OKOLJE, KI 
SPODBUJA PRAVIČNO IN TRAJNOSTNO RAST.« Sporočilo EK je usmerjeno v dolgoročno vizijo za 
zagotovitev pravičnega in trajnostnega poslovnega okolja in davčnega sistema EU ter davčno agendo 
za naslednji dve leti s ciljno usmerjenimi ukrepi, ki spodbujajo produktivne naložbe in podjetništvo 
ter zagotavljajo učinkovito obdavčitev. 
 
V Sloveniji je investicijsko okolje relativno stimulativno. Tudi z vidika korporativnega davka imamo 
relativno konkurenčno prednost, saj imamo širok nabor davčnih olajšav in povprečno efektivno 
davčno stopnjo v višini cca 13,5%, kar pomeni primerjalno (komparativno) prednost na ravni EU. 
  
 
VPRAŠANJA ZA VSE SODELUJOČE:  

‒ Na katerih področjih vidite korporativno prednost Slovenije za tuje investitorje in kje so 
slabosti? 

‒ Ali so domača podjetja pripravljena več investirati – na katerih področjih so po vašem 
mnenju spodbude in kje še vedno ovire? 

‒ Ali je davčna politika R Slovenije za spodbujanje in privabljanje tujih naložb ustrezna? 
Tukaj mislimo predvsem na stabilnost in ustreznost davčnih predpisov oziroma davčne politike na 
področju korporativne obdavčitve. 
 

‒ Kakšna je situacija v Avstriji? Ali so avstrijska podjetja zainteresirana za investicije v Sloveniji? 
 

‒ Kakšna je situacija na Hrvaškem? Kaj bi priporočili slovenskim podjetjem, ki želijo investirati 
na Hrvaškem trgu? 

 
 
   

2. UGODNEJŠE POSLOVNO OKOLJE ZA DOMAČE GOSPODARSTVO TER BISTVENO BOLJ 
PRIVLAČNO OKOLJE ZA TUJE INVESTICIJE. 

 
Iztočnica: 
Situacija v Sloveniji kaže pospešeno rast tujih naložb. Tuje investicije v naše okolje se povečujejo - 
16.6 mlrd EUR (povečanje v letu 2020 za 2,4% glede na leto 2019).1  
 
 
VPRAŠANJA ZA VSE SODELUJOČE:  

‒ Ali so davki edini generator stabilnega poslovnega okolja? 
‒ Katere ukrepe, poleg stabilne in učinkovite davčne ureditve, moramo še sprejeti za 

ugodnejše poslovno okolje za domače gospodarstvo in za bistveno bolj privlačno okolje za 
tuje investicije? 

‒ Kako odpraviti ovire za čezmejne naložbe in ustvariti okolje, ki spodbuja pravično in 
trajnostno rast? 

 
Za trgovce bi lahko rekli, da imamo v globalu dve situaciji, prehrambeni sektor, ki je praktično tudi v 
času zapiranja gospodarstva cvetel in preostale trgovinske dejavnosti (tekstil, obutev, tehnično blago, 

 
1 Vir: https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/neposredne-nalozbe-2020-prva-objava.pdf 
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…), ki so doživele drastičen padec prometa. Po drugi strani pa je epidemija pospešila obstoječe 
trende, kot so digitalizacija (prodaja preko spleta je čez noč skoraj izrinila klasičen način 
nakupovanja). 
 

‒ Ali se je poslovanje podjetij v zadnjih dveh letih, v času pandemije COVID-19 in po njej, 
močno spremenilo? 

‒ Ali slovenski trgovci delujejo tudi čezmejno, ali pa dajejo prednost vlaganj v domače okolje?   
 
 

3. PREDLAGANE DAVČNE SPREMEMBE 
 
Iztočnica: 
Ponovno smo priča korenitim spremembam davčnih predpisov. Na globalni ravni je bil dosežen 
dogovor glede vprašanja, kaj razumemo pod pojmom poštena obdavčitev mednarodnih korporacij. 
Med drugim je bil dosežen dogovor o min. efektivni davčni stopnji v višini 15% (ta dogovor je do sedaj 
sprejelo 136 držav). OECD predlagal uvedbo min. efektivne davčne stopnje v letu 2023. 
 

‒ Ali je to po vašem mnenju sploh uresničljivo? 
 
Tudi EK je pripravila številne spremembe. Pomembna je predvsem informacija, da je EU prizadevanja 
za harmonizacijo davčne osnove (CCCTB – common consolidated corporate tax base) začasno 
ustavila, in nadaljuje z novim projektom »BEFIT« (Business in Europe framework for income 
taxation).    
 

‒ Ali so napovedane davčne spremembe priložnost za gospodarsko rast podjetij ali nova 
administrativna obremenitev? 

‒ Katere mehanizme je potrebno sprejeti, da se bodo napovedane davčne spremembe lahko 
obvladovale na globalni ravni?  

 
‒ Ali se po vašem vedenju v Sloveniji že pripravljamo na napovedane spremembe? Tukaj 

mislimo na: razširitev pojma PE brez fizične prisotnosti v Sloveniji; uvedbo nove min. 
efektivne davčne stopnje v višini 15% (v Sloveniji je trenutno veljavna efektivna davčna 
stopnja cca 7%); tehnični mehanizem alokacije davčnih obveznosti – če se bo izpostavilo da 
neki koncern mora več davka plačati v Sloveniji, ali to pomeni, da bo ta koncern nakazal ta 
sredstva v slovenski proračun oz. ali se bo moral v Sloveniji registrirat v Sloveniji. 

‒ Kakšen vpliv bi lahko imela dogovorjena min. efektivna davčna stopnja v višini 15% na 
veljavne davčne olajšave? 

‒ Katere izzive vidite za slovenska podjetja in podjetnike ter katere mehanizme moramo uvesti, 
da se bodo podjetja čim lažje prilagodila novostim? 

 
‒ Kakšno je izhodišče v Avstriji glede teh sprememb? 
‒ Kako bo po vašem mnenju sprejeta nova vrsta olajšave v t.i. »green investicije« v Avstriji in 

kako v Sloveniji, glede na to, da ste dober poznavalec tudi slovenskega gospodarskega 
okolja? 

  
‒ Kako se na Hrvaškem pripravljate na napovedane davčne spremembe in kakšen vpliv bo to 

imelo na poslovanje velikih podjetij, kakor tudi na mikro in majhnih podjetij? 
‒ Ali bodo po vašem mnenju navedene spremembe vplivale tudi na poslovanje mikro in malih 

podjetij, ali pa so te spremembe mišljenje samo za velike multinacionalke? 
 

- Katere konkretne spodbude  potrebuje gospodarstvo za okrevanje po pandemiji COVID-19? 
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‒ V povezavi z digitalizacijo in pošiljčnimi dobavami zaznavamo na eni strani precejšnje 
administrativne razbremenitve, medtem ko se na nov pojem PE, na področju indirektnih 
davkov obetajo dodatne administrativne obremenitve. Katere izzive vidite v vaši dejavnosti?     
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MAG. FRANC DERGANC, TAXIN D.O.O.

PREDSTAVITEV PROGRAMA KONGRESA ZDSS 2021 NA TEMO »SPREMEMBE ZDAVP-2 IN ZFU V 
2022« - ECO HOTEL, BOHINJSKA BISTRICA (26. 11. - 27. 11. 2021)

OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Gradiva:

- 1. Analiza ZDavP-2 in ZFU Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

- 2. Predlog sprememb ZDavP-2 . Vlada RS 11 2021

- Kliknite tukaj

KODEKS 
PPD

LISTINA EU o 
temeljnih 
pravicah

KONGRES ZDSS 2021, BOHINJSKA BISTRICA 26. IN 27.11.2021 - MAG. FRANC DERGANC, TAXIN D.O.O.
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Postopkovna in materialno-pravna pravičnost = ključ za ustavno-pravilno pobiranje davkov

- Kaj določa t.i. pošten davčni sistem?  = pravna pravila in dejansko udejanjanje vseh pravic v praksi, na 
davčnem področju, kot jih določa USTAVA RS!

- Kako sodobne demokracije rešujejo IZZIVE sodobnega časa, kjer največji plačniki davkov „podarjajo“ davke 
določenim rezidentnim državam, drugim pa ne….

- Kako Republika Slovenija udejanja pošten davčni sistem?
- Težave pri razumevanja položaja PLAČNIKA DAVKOV in DAVČNEGA ZAVEZANCA, posledilčno ukrepi niso primerljivi s 

sodobnimi ureditvami (večrtatno plačevanje soc. prispevkov, nesorazmerni ukrepi za male plačnike itd…). Če ne vemo, kdo 
dejansko plačuje vso javno porabo, potem je težko prilagoditi tudi ukrepe

- Slovenija enostavno NE ŽELI stopiti na vlak sodobnih davčnih držav
- Dokaz:

- Tudi predlog sprememb ZDAVP-2…..
- Nepriznavanje poklica DAVČNI SVETOVALEC, neuveljavitev VARUHA ZA PRAVICE PALČNIKOV DAVKOV, neuveljavitev

KODEKSA PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV itd….

KODEKS 
PPD

LISTINA EU o 
temeljnih 
pravicah
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Kateri členi LEUTP so ključna – tudi za davčne postopke?

- Člen 41 Pravica do dobrega upravljanja (26.10.2012 Uradni list Evropske unije C 326/403 SL)

- 1. Vsakdo ima pravico, da institucije, organi, uradi in agencije Unije njegove zadeve obravnavajo
nepristransko, pravično in v razumnem roku. 

- 2. Ta pravica vključuje predvsem: (a) pravico vsake osebe, da se izjasni pred sprejetjem kakršnega koli
posamičnega ukrepa, ki jo prizadene; (b) pravico vsake osebe do vpogleda v svoj spis ob spoštovanju
legitimnih interesov zaupnosti ter poklicne in poslovne tajnosti; (c) obveznost uprave, da svoje odločitve
obrazloži. 

- 3. Vsakdo ima pravico, da mu Unija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav
članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročile njene institucije ali njeni uslužbenci pri
opravljanju svojih dolžnosti. 

- 4. Vsakdo se lahko na institucije Unije obrne v enem od jezikov Pogodb in mora prejeti odgovor v istem
jeziku.

KODEKS 
PPD

LISTINA EU o 
temeljnih 
pravicah
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Kateri členi LEUTP so ključna – tudi za davčne postopke?

- Člen 7 Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja

- Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter
komunikacij.

- Člen 8 Varstvo osebnih podatkov

- 1. Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. 

- 2. Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi privolitve
prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico dostopa do 
podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki popravijo. 

- 3. Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ.

KODEKS 
PPD

LISTINA EU o 
temeljnih 
pravicah
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Kateri členi USTAVE RS so ključni za PPD?

KODEKS 
PPD

LISTINA EU o 
temeljnih 
pravicah

1.Kateri členi Ustave oz. druga zakonodaja govorijo o davkih?
2.V 53. členu Zakona o lokalni samoupravi je določeno, da se občine financirajo iz
naslednjih davčnih virov: davek od premoženja, davek na dediščine in darila, davek na
dobitke od iger na srečo, davek na promet nepremičnin, drugi davki, določeni z
zakonom. V 6. členu Zakona o financiranju občin je določeno, da predstavljajo vir za
financiranje občin tudi: davka na vodna plovila, davka na dobitke od klasičnih iger
na srečo in drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja ter 54%
dohodnine ter od drugih lastnih virov (globe, takse, koncesijske dajatve, plačila za storitve
itd.).
3.V 2. členu Zakona o gospodarskih javnih službah je določeno, da se gospodarske javne
službe določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega
gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z
zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Skladno z določilom 14.
člena navedenega zakona mora Republika ali lokalna skupnost ustanoviti TELESA za
varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljeno iz njenih predstavnikov.
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Kateri členi USTAVE RS so ključni za PPD?

KODEKS 
PPD

LISTINA EU o 
temeljnih 
pravicah

1. Kateri členi Ustave skupaj in posamično govorijo o PPD – naštejmo nekaj pomembnih?
1.Enakost pred zakonom - 14. člen Ustave
….država ne sme „NEENAKO“ obravnavati plačnike, če za to ni razumnih razlogov….zakon in izvedba zakonov….
2.Enako varstvo pravic - 22. člen Ustave
….postopek mora biti POŠTEN…..vsak mora imeti pravico do izjave, sodelovanja…..ne sme biti arbitrarnosti…..
3.Pravica do sodnega varstva - 23. člen Ustave
….. Brez odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
4.Pravica do pravnega sredstva- 25. člen Ustave
……odločba mora biti vnaprej vročena….obrazložena….vpogled v spis omogočen….
5.Pravica do zasebne lastnine in dedovanja - 33. člen Ustave
….. Davek (vrednotenje nepremičnin in davek na nepremičnine) predstavlja poseg v lastnino, zato bi
moral zakon, pred uveljavitvijo, prestati strogi test SORAZMERNOSTI (U-I-125/14-17 ). U-I-125/14-17
6.Prepoved povratne veljave pravnih aktov - 155. člen Ustave
…….. Država mora zagotoviti, da zavezanec že s prvim dnem leta ve, koliko davkov bo plačal na koncu leta.
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- KDO SO PLAČNIKI DAVKOV PRI NAS?

KODEKS 
PPD

LISTINA EU o 
temeljnih 
pravicah

2. Številke o plačnikih davkov in kako PPD vplivajo na POGOJE za gospodarjenje naših podjetij?

1.Plačniki so (12.čl.ZdavP-2) v Sloveniji okoli 100.000 podjetij, ki prispevajo preko 80%-90% vseh davkov (okoli 20 mrd 
EUR), ki jih plačamo vsem blagajnam na lokalnem in državnem nivoju ter gospodarskim javnim službam (elektrika, 
voda, komunalne storitve ipd.) ter RTV prispevek.
2.Podjetja poslujejo v MEDNARODNEM okolju, kjer se srečujejo z bistveno drugačnim (predvsem) servisom izvršnih 
vej oblasti v UREJENIH demokracijah.
3.ODGOVOR je zelo enostaven: Ker in ko se začnemo primerjati – vidimo razlike. Pri nas pomembno negativno 
izstopamo glede na ureditve drugje !
4.PPD je pomemben element t.i. POGOJEV ZA GOSPODARJENJE, kar tuje države že izkoriščajo in vabijo naša podjetja 
v druga davčna okolja ! Če in ko podjetja gredo iz države, pa to pomeni, da imamo velik problem pri financiranju 
zdravstva, šolstva itd….
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV
KODEKS 
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LISTINA EU o 

temeljnih 
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KRŠITEV SPLOŠNIH PRAVIC

1. Pravica do enakopravne obravnave je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko se sprejme zakon, ki nesorazmerno obdavčuje
določene skupine plačnikov brez ustrezne obrazložitve in izvedenega testa sorazmernosti. 

2. Pravica do dostojanstva je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko se sprejema zakonodaja, ki nesorazmerno posega v 
pravico, kot primeroma uvedba oboroženih inšpektorjev v primerih rednih davčnih nadzorov, …………….

3. Pravica do pravnega sredstva je oz. je lahko kršena a. v primeru sprejema zakonov, ki onemogočajo dejansko uveljavitev
pravice do pritožbe (npr. zakon oz. zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ) b, v primerih, ko se odločitev o pritožbi
rešuje nesorazmerno dolgo. 

4. Kršitev pravice do ne-retroaktivnosti davčne zakonodaje je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko in če se sprejema
zakonodaja, ki obdavčuje dohodke za nazaj brez utemeljenih objektivnih razlogov. 
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KRŠITEV SPLOŠNIH PRAVIC

5. Pravica do udejanjanja demokracije (1. člen Ustave RS določa, da je Slovenija demokratična republika) je oz. je lahko
kršena a. z ureditvijo v Ustavi, ko je odločanja o davkih na referendumu prepovedana. Gre za kršitev temeljne pravice
posameznika, ki je določena v 1. členu Ustave (postavlja se torej vprašanje kdo pa lahko odloča o davkih, če ne ljudstvo). 
Gre za pravico, ki je v Švici celo spodbujana (odločanje o davkih na referendumu). 

6. Pravica do pravne varnosti – gotovosti je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko se sprejemajo zakoni, ki spreminjajo že
pridobljene pravice (npr. v primeru naknadne spremembe zakonodaje, ki bi morebiti preprečila uveljavljanje oprostitve pri
prodaji deležev oz. delnic po poteku 20- letnega obdobja),

b. v primerih, ko se sprejemajo zakoni ki retroaktivno obdavčujejo dohodke (68.a. člen ZdavP-2 ipd.), c. v primerih, ko se 
zakonodaja sprejema brez ustreznega časa za prilagoditve, d. v primerih, ko se zakoni sprejemajo brez preveritve ustreznih
rešitev z vidika stroškov, ki jih morajo v tem v zvezi kriti plačniki davkov ipd. e. ker država ne uredi področja davčnega
svetovanja, posledično pa stranka ne more udejanjiti svoje pravice do informiranja, ne more uveljaviti svoje pravice do 
nerazkrivanja podatkov med stranko in svetovalcem (a right of nondisclosure) ipd. f. v primerih, ko in če se sprejemajo
zakoni, ki ne upoštevajo pravice do informiranja in sodelovanja v postopku (stranka ni seznanjena, da je v upravnem
postopku preiskave, stranka celo nima pravice do vpogleda v spis preiskave). 
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KRŠITEV SPLOŠNIH PRAVIC

7. Pravica do zasebnosti je oz. je lahko kršena a. v primerih ko in če zakonodajalec sprejema zakonodajo, ki pretirano
posega v zasebnost na področju zbiranja podatkov (npr. vse transakcije vseh bank v Sloveniji se prenašajo v FURS 
neselektivno), b. v primerih, ko in če se, brez ustreznih standardov in nadzora izvajajo ukrepi zasega, nadzori v zasebnih
prostorih ipd. 8. Pravica do zasebne lastnine je oz. je lahko kršena

a. v primerih ko in če zakonodajalec obdavčuje tudi dohodke, ki zagotavljajo zgolj pokrivanje stroškov za dostojno življenje
(V Nemčiji je Ustavno sodišče utemeljilo, da gre za kršitev pravic strank, če država obdavčuje tudi minimalne dohodke), b. 
ko in če večkratno obdavčujemo posameznika za isto pravico (plačevanje socialnih prispevkov od določenih del, čeprav je 
posameznik že socialno zavarovan npr. iz zaposlitve), c. ko in če se »pobirajo« druge dajatve na področju javnih
gospodarskih služb brez testa sorazmernosti (pri plačilu prispevkov na položnicah za elektriko, komunalo) itd. d. na
področju povračil stroškov v davčnem postopka, saj ima stranka, ki pooblasti odvetnika višje povrnjene stroške od stranke, 
ki pooblasti drugo osebo. e. V primerih nesorazmernih zahtev zakonov, na podlagi katerih stranka trpi visoke stroške
administriranja (npr. uvedba blagajn za vse zavezance) v primeru t.i. malih plačnikov davkov, ki dejansko nimajo sredstev za 
izvrševanje davčnih zakonov. f. ko in če se uporablja 68.a. člen ZdavP-2 na način, kot se trenutno uporablja v R loveniji (gre
za kazen ali novi davek na prirast premoženja ?), g. drugo.
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KJE BI LAHKO OZ. PRIHAJA PO KRŠITEV OSEBNIH PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV PRI NAS ? 

1. Pravica do enakopravne obravnave je oz. je lahko kršena a. ko in če davčni organ izvaja izbor za inšpekcijo brez ustreznih
objektivnih analiz. Sam postopek izbora ni nadzorovan s strani nepristranskega subjekta. b. s tem, ko država neustrezno
rešuje problematiko sive ekonomije (nimamo analiz, ni ukrepov), c. v primeru nekonsistentnega izvajanja zakonov s strani
FURS, ki nima ustreznih mehanizma za enako obravnavno vseh zavezancev na enak način. Prav tako država nima nadzora
nad izvajanjem zakonodaje s strani neodvisnega organa. 

2. Pravice do informiranja je oz. je lahko kršena a. s tem, ko država ne sprejme zakonodaje, ki bi uredila področje davčnega
svetovanja. Posledično plačnik davkov ne more pridobiti kvalitetne, pravočasne, točne in resnične informacije. Nemško
ustavno sodišče je večkrat že pojasnilo, da ima poklic davčnega svetovalca javni pomen, saj ključno prispeva k izboljšanju
pravice plačnikov do informiranja b. problematika, povezana z razlikovanjem podanih informacija za male zavezancev c. v 
primeru nezadostnega vnaprejšnjega informiranja o dvomljivih davčnih shemah (74 čl. ZdavP-2 ni dovolj jasen) d. če ni
uvedenih standardov informiranja. Plačnik davkov ni omogočeno pridobiti pojasnila s strani organa v primerih, ko stranka
zahteva točno, celovito, jasno in pravočasno informacijo. 

3. Pravica do davčne tajnosti je oz. je lahko kršena a. v primerih objave podatka o dolžnikih pred pravnomočno zaključenimi
postopki (gre tudi za kršitev pravice do dostojanstva), b. v primerih pretirane uporabe sile na področju zbiranja vseh
bančnih transakcij o vseh plačnikih c. itd.. 
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KODEKS 
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4. Pravica do dostojanstva je oz. je lahko kršena a. v primeru določenih postopkih nadzora (npr. kontrol blagajn), ko se 
stranke sploh ne obvesti, da je v postopku, hkrati pa pred gosti uniformirane in oborožene osebe izvajajo nesorazmerne
ukrepe b. v primeru pretiranega zbiranja informacij oz. podatkov o plačnikih. Gre tudi za kršitev pravice do dostojanstva
(bančna transakcija, ki jo pridobi davčni organ lahko predstavlja tudi tveganje npr. za ločitev in druge spore), c. v primerih
pretirane uporabe sile, npr. če organ, brez upoštevanja načel enakopravne obravnave, razširi obdobje pregleda v davčnem
nadzoru. Organ lahko z nesorazmernim časom izvajanje inšpekcije povzroči stranki stroške (npr. strošek pooblaščenca itd.), 
d. v primerih javno objavljenih objav dolžnikov strank, ki so vložile pritožbo in postopek še ni pravnomočno zaključen. 

5. Pravica do molka in odvetnika in druge pravice po EKČP je oz. je lahko kršena a. v postopkih, kjer gre za t.i. kazniva
dejanja davčne zatajitve. Kršene so temeljne človekove pravice, saj v praksi organ nikoli ne seznani stranke v primeru
prehoda z upravnega v kazenski postopek, da ima pravice, kot jih določa tudi EKČP (pravica do molka, odvetnika itd.) b. Itd. 

6. Pravica do vložitev pravnega sredstva oz. pravica do pritožbe je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko želi stranka vložiti
revizijo na Vrhovno sodišče in slednje praviloma vloge ne obravnava, saj lahko oceni, da zadeva ni pomembna. Ureditev je 
popolnoma neustrezna, tudi z vidika primerjalno-pravne prakse v urejenih demokracijah. b. v primerih, ko davčni organ na
I. in II. stopnji pritožbo neustrezno obravnavata (praviloma bi moral neodvisni organ že na I. stopnji rešiti vsa odprta
vprašanja, pa jih praviloma ne in praviloma odstopi zadevo organu II. stopnje), c. v primerih, ko davčni organ I. in II stopanje
ali sodišče ne obrazložita ustrezno odločbe, ne obrazložita razlogov za neupoštevanje dokazov stranke itd.. 
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7. Pravica do pravne varnosti (gotovost) je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko davčni organ izvaja zakon na način, da 
predhodno ne opozori strank o obstoju morebitnih nepravilnih praks, b. v primerih ko davčni organ ne izvaja ustreznih
postopkov, kjer bi stranko dejansko poučili o vseh pravicah v sleherni fazi postopka. c. ker v Sloveniji ni ustrezno urejeno
področje kaznovanja, saj organ nima pravne podlage da kaznuje za majhne prekrške z nižjimi kaznimi. Trenutna ureditev je 
zastarela in ni prilagojena dejanski zmožnosti plačila kazni za male plačnike. 

8. Pravica do zasebnosti je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko in če se opravljajo pregledi v stanovanjih, kjer se odvija
dejavnost, brez ustreznih kriterijev, b. v primerih, ko in če se izvajajo zasegi brez ustreznih kriterijev, c. v primerih ko in če se 
podatki predajajo drugim organom brez ustreznih varovalk in nadzora ipd. 

9. Pravica do pomoči (korist stranke) je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko organ, kljub temu, da je obveščen s strani
stranke, da je bila stranka deležna nedostojnega obnašanja uradne osebe ali da je prišlo v postopku do nepristranskega
odločanja, stranka nima orodja za odpravo nepravilnosti pred izdajo ali po izdaji odločbe, b. ko in če stranka nima sredstev
za plačilo storitev pooblaščenca, sama pa ni sposobna udejanjiti vse svoje pravice ipd. 
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10. Pravica do zasebne lastnine je oz. je lahko kršena a. v primerih, ko in če organ nesorazmerno uporabi silo oz. pooblastilo
(»abusive audit«)[1] , b. ko in če se izvede razširitev pregleda nadzora brez ustreznega testa oz. uvedenih standardov, ki bi 
zagotavljali objektivnost izbora, c. ko in če se nesorazmerno poglobi pregled, kot posledica angažiranja pooblaščenca v 
postopek ipd. [1] V Kanadi dobi PLAČNIK davkov povračilo, če pooblaščeni uradnik davčne administracije namerno ali
nenamerno povzroči nesprejemljivo ravnanje zoper davkoplačevalca, kot primeroma (Canadian Tax Journal, str. 583) 
„abusive audit“: 1.Določeni inšpektorji delujejo pod vtisom moči in v smislu nedotakljivosti, 2.Če inšpektor predlaga plačilo
„pomembnega“ zneska davka, ki ni upravičen oz. določen v zakonu, 3.Če inšpektor „grozi“ s širitvijo pregleda obdobja ali
poglobitve pregleda, 4.Če inšpektor nesorazmerno poizveduje pri banki, zaposlenih itd. ter s tem ogroža podjetje.

KONGRES ZDSS 2021, BOHINJSKA BISTRICA 26. IN 27.11.2021 - MAG. FRANC DERGANC, TAXIN D.O.O.

OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Obveznosti plačnikov davkov v povezavi s PRAVICAMI pri nas. Ali so P in O uravnotežene  in 
zakaj bi morale biti?

- Katere obveznosti nalaga plačniku davkov pri nas zakonodaja?
- ZDAVP-2

- ZFU

- Druga

- Katere PRAVICE zagotavlja davčna zakonodaja plačniku davkov pri nas?
- USTAVA

- LISTINA EU O TEMLJNIH PRAVICAH

- ZDAVP-2, ZUP, ZFU

- drugo
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- ZAKAJ je poznavanje in dejansko udejanjanje pravic POMEMBNO za plačnika in državo?

Kaj so PPD

ZAKAJ so pomembne

Kako je s pravicami pri nas v luči novih sprememb ZDAVP-2
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV
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OPREDELITEV 
NEKATERIH 
KLJUČNIH 
POJMOV
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OPREDELITEV 
NEKATERIH 
KLJUČNIH 
POJMOV

 obrazložitve –

• plačnikov –
• – članki

• plačati več določa –

• davčno –

•

• pritožbe –

• poštene – –

• točne pravočasne – –

• do ODLOGA PLAČILA, do odločitve –

• do KONSISTENTNE UPORABE DAVČNIH ZAKONOV – –

• davčnega – –

• Stroški – –

• pričakujete –

• pomoči plačila okoliščinah –

• poročilo organa in POROČILO –

• pričakovati pravoč davčne –

• vaši – –

• deležni povračilnih če vložite

• Manjšim plačnikom povzročali stroške – –

• Manjšim plačnikom povzročali – –

• Manjšim plačnikom – –

• M.Manjšim plačnikom – –

• Manjšim
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV

- Primer analize PPD 6: točne pravočasne –
–

 Kaj bi se moral zavezati FURS, če bi v Sloveniji uvedli KODEKS plačnikov davkov ?
 Od Finančne uprave lahko pričakujete, da vam bo zagotovila popolne, točne in pravočasne informacije v Vam razumljivem jeziku. Davčni organ 

mora brez dvoma podati vsa pojasnila v zvezi z Vaši zadevo.

 Načelo vsebuje tudi pravico stranke, da izbere osebo po svoji izbiri , ki jo zastopa v davčnih zadevah, saj je pravica do zastopnika integrirana
(je njen sestavni del) v pravico do informiranja.

 V Sloveniji nimamo neodvisen organ (Varuh za pravice plačnikov davkov), ki bi dejansko lahko presodil, ali se navedena pravica tudi izvaja.

 Dobra povezava: Standardi za storitve davčne uprave Kanade, kjer določijo skrajne roke za delo za posamezno aktivnost (za vsako aktivnost
FURS je potrebno predpisati roke, ki zagotavljajo udejanjanje pravice stranke do informiranja). Klikni tukaj
Primer obrazca KANADE – ko in če imaš pritožbo zoper storitev FURS  - https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/about-canada-
revenue-agency-cra/complaints-disputes/make-a-service-complaint.html

 V Nemčiji davčni inšpektorji poročajo PLAČNIKU DAVKA o vseh dejstvih tudi v primeru, ko in če sodelujejo v t.i. čezmejnih nadzorih, kjer
zasledijo vse podatke v zvezi s konkretnim plačnikom davkov (Glej IBFD, str 69; https://www.ibfd.org/ibfd-academic/observatory-protection-
taxpayers-rights-optr

Pravica do
informiranja se
realizira preko

informacij FURS in
preko informacij

davčnih
svetovalcev…..
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OPREDELITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV Potrebna analiza 
upravne in sodne 

prakse…..

8.Pravica do KONSISTENTNE UPORABE DAVČNIH ZAKONOV - 8 TAXPAYER RIGHTS -
ADM RIGHTS

Plačniki davkov imajo pravico do konsistentne uporabe davčnih zakonov ter tudi do upoštevanja posebnih okoliščin v davčnih postopkih.
Gre za pravico, kjer vsak plačnik, v pogojih enakopravne obravnave, dobi odločbo o plačilu pravilno odmerjenega davka. Davčni organ 
mora upoštevati vse posebne okoliščine s ciljem, da se navedene okoliščine, skladno z zakonom, tudi upoštevajo.
Davčni organ bi moral (če bi v Sloveniji uvedli KODEKS za plačnike davkov)izvajati naslednje ukrepe: oz. bi :

1. Izvajal analize pogostih napak plačnikov davkov in izvedel ukrepe za odpravo napak..
2. Izobraževal svoje zaposlene osebe.
3. Izdajal tehnična navodila.
4. Preverjal pravilnost svojih navodil.

Od davčnega organa morate pričakovati, da Vas bo obveščali ali zakon ne izvajate konsistentno. Imate pravico do odgovora in pritožbe, če
menite, da zakoni niso uporabljeni konsistentno. V kolikor z odgovorom ne boste zadovoljni, imate pravico, da načelo uveljavite na
SODIŠČU.
V Sloveniji nimamo neodvisnega organa (Varuha za pravice plačnikov davkov), ki bi presojal izvajanje zgornjih ukrepov. Mogoče pa je 
zaključiti, da FURS ne objavlja svojih navodil, kar dejansko onemogoča tudi presojo stroke, ali so ukrepi skladni z zakoni.
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SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

Cilji

S predlogom zakona se predlagajo izboljšave veljavne ureditve davcnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in 
pravnih koristi zavezancev za davek. 

Cilj predloga zakona je zagotoviti:

• transparentno, ucinkovito in pravilno izvajanje v praksi, utrditi pravno varnost in predvidljivost, zavezancem za davek
• poenostaviti postopke, 
• odpraviti administrativna bremena in z njimi povezanimi stroške, 
• olajšati izpolnjevanje obveznosti ter zagotoviti odlocanje v predpisanem roku.  

• Med predlogi so vkljucene nekatere rešitve, ki sledijo ugotovitvam in predlogom Delovne skupine za pripravo ukrepov na podrocju
davcnega postopka in financne uprave. Delovna skupina je delovala v okviru Sveta za nadgradnjo davcnega sistema, ki jo je v 
decembru 2020 ustanovil minister za finance. V okviru te skupine je pripravila analizo stanja na podrocju davcnega postopka in 
financne uprave ter predloge vsebin za izboljšavo davcnega postopka in delovanja financne uprave.
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SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

Kaj MF ni vključilo v spremembo, kar je predlagala ZDSS

ZDSS je predlagala spremembo:
1. 3. člena – da bi uredili tudi pravice v povezavi z LOKALNIMI DAVKI, prispevki javno gospodarskih dejavnosti itd…
2. 4. člena zakonitost, kjer smo želeli dodati VEZANOST odločitev na upravno in sodno prakso….
3. 5. člen. Načelo materialne resnice…..predlagali smo jasno navedbo, da se CENITEV uporabi po starem 39. členu 

ZDavP…..
4. 6. člen načelo sorazmernosti…..ureditev urejanja prekrškov, stroškov postopka, ki niso REALNI v povezavi s stroški 

svetovalcev v inšpekcijah itd…
5. 7. člen načelo gotovosti -----uvedba STANDARDOV FURS, KODEKSA PPD
6. 10. člen načelo dajanja podatkov, po katerem FURS nima pravice zahtevati podatke od drugih, dokler stranka 

sodeluje….
7. 12.b člen – uvedba člena, ki ureja DAVČNE SVETOVALCE in pogoje za delo ter sankcije za neetične davčne 

svetovalce…..po vzoru VELIKE BRITANIJE
…….
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SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

Kaj MF ni vključilo v spremembo, kar je predlagala ZDSS

ZDSS je predlagala spremembo:
….13 člen pravica do informiranja smo predlagali možnost, da FURS hitreje sporoči svoje stališče, če to zahteva davčni 
svetovalec….
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SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

I. Določitev ukrepov, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje oziroma hitrejše uveljavljanje pravic ter pravnih koristi:
- skrajšanje roka za odločitev o zavezujoči informaciji, - glej 14. člen (zav.inf. mora biti izdana v 3 mesecih, prej šestih)

- razkritje določenih podatkov upravičeni osebi, ki jih potrebuje za izpolnitev  obveznosti (19. člen dodano da FURS 
posreduje tudi rezidenčni status…28. člen )

- 37 in 39 .člen ZDAVP-2 (poseb v zasebnost FISHING še vedno v zakonu – kršitev pravice do zasebnosti!). Glej sodbo 
Judgment in Joined Cases C-245/19 Luxembourg State v Band C-246/19 Luxembourg State v B and Others

- Obveznost po oporoki - 48. člen (odgovornost pravnih naslednikov in oseb, ki upravljajo premoženje zapustnika ali 
oseb, razglašenih za pogrešane oziroma opravilno nesposobne)

- Davek se ne odmeti več do 20 EUR – prej 10 EUR – 50 .člen

- podaljšanje roka, v katerem mora davčni zavezanec vložiti predlog davčnega  obračuna  po izteku predpisanega roka iz 8 
na 15 dni- 52 .člen

- predložitev zahtevka za znižanje ali oprostitev davčnega odtegljaja v  elektronski obliki,

- za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec ne bo potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila.  
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II. Določitev novih ukrepov, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo ali zavarovanje davčnega 
dolga: 
- - davčni organ dovoli odlog izvršbe do vročitve akta o pritožbi tudi na zahtevo davčnega zavezanca, če ta 
predloži instrument zavarovanja,  

- če je davčnemu  zavezancu dovoljen odlog izvršbe do odločitve o pritožbi, se več ne zaracunajo obresti,  

- povečanje števila obrokov plačila davka fizični osebi brez dokazovanja,

- s poenostavitvijo pridobitve predznambe zastavne pravice na nepremičnini tretje osebe, če se ta strinja, se 
hitreje in z nižjimi stroški vzpostavi zastavna pravica na nepremičnini.
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SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

III. Določitev dodatnih možnosti za izpolnitev davčne obveznosti po izpolnitvenem roku
brez kaznovanja: 
- Pri samoprijavi možno tudi zavarovanje dolga – 55. člen + 63. člen
- olajšanje možnosti za predložitev davčnega obračuna in davčne napovedi na podlagi samoprijave v zvezi s 
plačilom, pod pogojem, da davčni zavezanec predloži instrument zavarovanja, 

- predložitev davčnega obračuna in davčne napovedi na podlagi samoprijave izključuje pregon za kaznivo 
dejanje davčne zatajitve.
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SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

IV. Določitev ukrepov, s katerimi se utrjuje pravna varnost in predvidljivost:
- izrecna navedba obveznosti predložitve podatkov in dokumentacije tudi za namene izpolnitve obveznosti, ki 
so povezane z mednarodnim sodelovanjem,

- določitev izrecne podlage za razkritje podatkov o stanju davčnih obveznosti zapustnika, z namenom, da se 
lahko osebe, ki imajo položaj udeleženca v zapuščinskem postopku, kot potencialni dediči, dediščini odpovedo, 

- z izdajo nove odločbe se odpravljajo dvomi glede uporabe pravnih sredstev v zvezi z odpremljeno odločbo o 
odmeri, če je davčni zavezanec pred njeno vročitvijo vložil popravek davčne napovedi, 

- določen je rok za predložitev dokazov, ki se lahko skrajša, če se s tem strinja davčni zavezanec, na njegov 
predlog pa se lahko tudi podaljša,

- izdaja odločbe o ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za poroštvo.

KONGRES ZDSS 2021, BOHINJSKA BISTRICA 26. IN 27.11.2021 - MAG. FRANC DERGANC, TAXIN D.O.O.

SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

V. Ukrepi, ki zagotavljajo preglednost, učinkovitost in pravilnost izvajanja v praksi:
- kolegijsko odločanje organa druge stopnje,

- primeroma se navedejo dokazna sredstva, ki se poleg listinske dokumentacije uporabljajo v davčnem 
postopku, 77. člen (dokazila) Če ta zakon ali zakon o obdavčenju ne določa drugače, dokazuje zavezanec za 
davek svoje trditve v davčnem postopku praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in 
evidencami, ki jih vodi v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, lahko pa predlaga tudi izvedbo 
dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi, »kot so primeroma priče, izvedenci, ogled.«.

- postopek o odlogu izvršbe do vročitve akta vodi ali v njem odloča uradna oseba, ki ni vodila ali odločala o 
aktu, zoper katerega je vložena pritožba.

KONGRES ZDSS 2021, BOHINJSKA BISTRICA 26. IN 27.11.2021 - MAG. FRANC DERGANC, TAXIN D.O.O.



86

SPREMEMBE ZDAVP-2 – PREDLOG VLADE RS 11 2021

VI. Zagotovitev odločanja v najzahtevnejših postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora v
predpisanem roku ter določitev učinkov, če davčni organ ne odloči v roku: 
- če davčni organ ne odloči v predpisanem roku, se postopek ustavi, ne glede na to, da pravica do odmere še ni 
zastarala, davčni inšpekcijski nadzor pa se ne more več ponoviti. Gre za lex specialis ureditev inšpekcijskega 
nadzora in lex specialis ureditev upravnega postopka.
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VII. Odprava administrativnih ovir za davčne zavezance:
- poenotenje roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine in obveznosti iz naslova prispevkov za socialno 
varnost in posledično možnost plačila predhodnih akontacij in prispevkov za socialno varnost z enim placilnim
nalogom,

- sprememba roka za plačilo obveznosti iz naslova akontacije davka od dohodka pravnih oseb z namenom 
ohranitve enotnega plačilnega roka za obveznosti iz naslova dohodnine od dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti in tudi davka od dohodkov pravnih oseb;

VIII. Znižanje oziroma preoblikovanje obrestne mere: 
- za odlog in obročno plačilo davka,  prepozno predložitev davčne napovedi in davčnega obračuna,

- za predložitev davčnega obračuna v  postopku davčnega nadzora, 

- za predlaganje obračunov davka in popravkov obračunov davka po izteku zakonskega roka, 

- za zamudne obresti.
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IX. Davčni inšpekcijski nadzor:
- določi se rok, v katerem mora davčni organ sestaviti zapisnik o ustni izjavi oziroma drugih pomembnejših 
dejanjih v postopku davčnega nadzora davčnih obračunov, 

- določitev razlogov, ko se začne davčni inšpekcijski nadzor brez izdaje sklepa, podaljšanje roka za podajo 
pripomb na zapisnik, izdan v davčnem nadzoru, 

- možnost vložitve davčne napovedi tudi v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora brez kaznovanja.

X. Davčna izvršba:
- za primere izdaje sklepa za zavarovanje se uvede možnost ugovora lastnika oziroma zavezanca za davek, pri 
katerem je stvar. Z ugovorom tretjega zoper začasni sklep za zavarovanje in ugovorom zavezanca za davek, da 
so premičnine, ki so predmet zavarovanja, last tretje osebe, se zagotavlja tem osebam pravna varnost, 
davčnemu organu pa možnost, da lahko sporne premičnine pred koncem postopka pred sodiščem proda, če 
gre za hitro pokvarljivo blago, če je hramba povezana z nesorazmernimi stroški ali se vrednost premičnine 
zmanjšuje. Davčni organ mora tretji osebi povrniti prejeto kupnino z zamudnimi obrestmi, če je s pravnomočno 
sodno odločbo ugotovljena pravica tretje osebe na premičnini.
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XI. Drugo:

- z namenom znižanja stroškov davčnega zavezanca in davčnega organa se določi, da če se davek ugotavlja z 
odločbo o odmeri davka, se davek ne odmeri, če ne presega 20 evrov,  

- zvišanje zneska davčnega dolga, ki se ne prenaša na dediče in se odpiše, 

- dopolnitve glede postopka skupnega dogovarjanja; 

XII. Redakcijske spremembe:

- uskladitev terminologije z zakonom, ki ureja plačilne storitve in plačilne sisteme,  z delovnopravnimi in 
obligacijskimi predpisi.
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Uvedba STANDARDOV ZA DELO FURS: 8a. člen STANDARDI IZVAJANJA DEJAVNOSTI FURS

Minister za finance bo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona, pripravil metodiko izdelave STANDARDOV za 
delovanje Finančne uprave z vidika varovanja pravic plačnikov davkov in uspešnega izvajanja nalog po tem zakonu. 

Standarde za izvajanje dejavnosti Finančne uprave (merila, sodila itd.), v nadaljevanju STANDARDI FURS, predlaga 
Davčni svet, ki je sestavljen iz treh oseb izmed predstavnika Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in eden 
predstavnik stroke in je član strokovnega sveta  iz 12.b. točke zakona, ki ureja davčni postopek. 

Standarde za delovanje predlaga Davčni svet do 30.9. za naslednje leto. Standarde sprejme Vlada Republike Slovenije. 

Davčni svet izvaja redne in izredne nadzore, letno poročilo pa je del poročila FURS. Davčni svet mora standarde 
delovanja FURS  predlagati po metodologiji uspešnosti delovanja davčnih administracij, kot jo priporoča Komisija EU oz. 
OECD. Minister za finance zagotovi vire za delovanje Davčnega sveta. 

Glej standarde KANADE https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/about-canada-revenue-agency-cra/service-
standards-cra/service-standards-2019-20.html;      J SERVICE STANDARDS IN THE CRA; Glej OECD priporočila
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Katere predloge je še podala ZDSS:
• Odločanje v SENATU – že na I. stopnji v zahtevnih zadevah

• Povečanje pravice do zasebnosti – stanovanje ipd. Predlagali smo, da FURS nima pravice, brez vedenja stranke, poizvedovati pri tretjih osebah, 
razen, če stranke ne poda potrebnih podatkov (po vzoru Nemčije).

• Inšpekcije na presenečenje (nakupi blaga) samo izjemoma za resne zadeve, sicer je potrebno spoštovati pravico do dostojanstva

• Uvedba KODEKSA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV in nagrade zaposlenim osebam, ki bi delovale nadpovprečno integritetno

• V preiskavah predlagamo jasno zagotovilo, da ne obstajajo skrivne preiskave zoper osebe, razen pod nadzorom sodišča

• Predlagali smo, da v običajnih inšpekcijah oz. nadzorih zaposlene v FURS ne nosijo orožja

• Odločanje o pomembnih vsebinskih zadevah se uredi na način, da se oblikuje DAVČNI SVET- kjer so tudi predstavniki davčnih svetovalcev
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Hvala.

Taxin d.o.o., mag. Franc Derganc
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Modernizacija avstrijske finančne uprave

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica

Marian Wakounig

MT1

Vsebina
 Izhodišča in okvir reforme: strategija finančnega ministrstva 

 Izhodišča – zunanji izzivi, notranji izzivi
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Izhodišča in okvir: strategija finančnega 
ministrstva

Naša bodoča slika:

 Kot finančna uprava hočemo biti pripravljeni na 
bodoče izzive

3

Naša strateška težišča:

 Krepitev atraktivnosti finančne uprave kot 
delodajalec

 Solidne javne finance
 Finančna uprava kot učinkovit in servisno-

orientiran dejavnik v celotni javni upravi
 Aktivno zaznavanje mednarodne vloge avstrijske 

finančne uprave

Naše vrednote:

 Individualna odgovornost kadrov
 Orientacija k strankam, kadrom, davčnim 

zavezancem nasploh
 Razvoj v javno upravo, ki učinkovito izvaja svoje 

storitve 
 Gospodarnost delovanja javne uprave

Izhodišča - zunanji izzivi
 Sprememba poslovnih modelov v gospodarstvu

 Internazionalizacija/globalizacija avstrijskega gospodarstva

 „Zapletenost“, nerazumljivost zakonodaje (uredbe, podzakonski 
akti – samo letne spremembe na davčnem področju  obsegajo 
povprečno do 1000 strani)

 Rastoče zahteve civilne družbe napram upravi: zahteva po servisni-
orientiranosti ter transparenci javne uprave

 Polarizacija družbe in gospodarstva prostovoljna tax compliance 
versus organizirana davčna kriminalnost

 Digitalizacija gospodarstva in družbe

4

Foto: Qimono, pixabay.com
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Izhodišča – notranji izzivi

 Pričakovani penzijski val kadrov (baby-boomer generacija)

 Odliv znanja, know-howa

 Narast dela, a omejene kadrovske resurse

 Neenaka porazdelitev dela na celotnem državnem območju

 Digitalizacija uprave in s tem povezane spremembe – npr večja potreba 
po mobilnosti in fleksibilnosti kadrov

 Različna velikost posameznih organizacijskih enot

 Teleworking, virtualno vodenje kadrov

Foto: arbeitsfaehigkeit.org

Foto: panthermedia.net/stockasso

Foto: stock.adobe.com

5

Zakonske osnove reforme (I.in II. FORG) 
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Zvezno ministrstvo za finance (ZMF)

1 
Finančni urad

za
velepodjetja

1
Urad 

za preprečevanje
goljufij

1
Finančni urad

Avstrija

1 
Carinski urad

Avstrija

1 
Inšpekcijska 

služba za davek od
plače ter prispevke

1 Centralna
(strokovna)

služba 

9

Organizacija avstrijske finančne uprave, od 
2021 naprej

Skupaj: 5 uradov/organizacijskih enot + 1 centralna služba

Finančni urad Avstrija – struktura
 3 področja so osrčje/jedro finančnega urada Avstrija:

 Področje - zasebniki/privatne osebe (pretežni del avstrijskih davčnih zavezancev)
 Področje - mala in srednje velika podjetja (do 10 mio € letnega prometa)
 Področje - davčni dolžniki (davčna izterjava)

 32 izpostav na celotnem zveznem območju (bivši finančni uradi)
 Pristojnost: operativno pobiranje dajatev

 2 operativni organizacijski enoti z zvezno pristojnostjo
 Organizacijska enota za pobiranje pristojbin, prometnih davkov, davka na igre in srečo 

ter
 finančni servisni center (FS-C) za dajanje informacij/pojasnil (primarno telefonično) strankam 

10

23.11.2021

4

Zakonske osnove reforme
Dva zakona o organizacijski reformi finančne uprave (nemško: I. 

Finanz-Organisationsreformgesetz – FORG , Zvezni Uradni list I, štev.
104/2019 ter II. Finanz-Organisationsreformgesetz – FORG , Zvezni 
Uradni list I, štev. 99/2020); 

 prvotni zakon iz leta 2019 naj bi začel veljati s 1.7.2020 – zaradi 
korone preložitev veljavnosti na začetek leta 2021

Dva FORGa imata nad 110 členov (sta „posegla“ v številne druge 
zakone/uredbe)

 S 1 členom I. FORGa se je vrhu tega (prvič v zgodovini Avstrije) vnesla 
zakonska osnova za vzpostavitev urada za preprečevanje goljufij 
(nemško: Amt für Betrugsbekämpfung – takega urada Avstrija doslej 
ni imela)

7

Organizacija avstrijske finančne uprave, do konec 
2020

Zvezno ministrstvo za finance (ZMF)

1
finančni
urad za 

pristojbine, 
davek na igre 

9 
carinskih
uradov

39
finančnih
uradov

1 
oddelek

za 
inšpekcijo

velepodjetij 

1 
ddelek

za 
davčni
pregon

1 
finančna
policija

8

Skupaj: 52 uradov/organizacijskih enot
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Finančni urad Avstrija – pristojnosti
 Celovita pristojnost za vsa delovna področja, razen za tista, ki so zakonsko bila prenešena na 

druge urade (npr na finančni urad za velepodjetja)

 Finančni urad Avstrija je davčni organ za celotno zvezno območje Republike Avstrije, obenem je 
tudi nadrejeni organ (nemško Dienstbehörde) in proračunska organizacijska enota (nemško 
haushaltsführende Stelle)

 Pristojnosti finančnega urada Avstrija so urejene v zakonu o pobiranju zveznih dajatev ( §§ 56 –
60 BAO)

 Notranje-organizacijska vzpostavitev finančnega urada poteka po funkcionalnih kriterijih, je 
torej usmerjena po strankah finančnega urada

 Ta funkcionalna področja so: zasebni davčni zavezanci, mala in srednje velika podjetja (meja: 
do 10 mio € letnega prometa) ter davčni dolžniki

11

Finančni urad za velepodjetja - pristojnost
 Generalna pristojnost za vsa podjetja, če znaša letni promet več kot 10 mio €

 Specialna pristojnost za:

 Podjetja javnopravnih korporacij (KöR), če imajo ta podjetja več kot 10 mio € prometa

 Avstrijsko narodno banko (Österreichische Nationalbank)

 Podjetja, ki jih nadzira avstrijski regulator FMA (banke, zavarovalnice)

 Privatne  ustanove (Privatstiftungen)

 Ustanove oz sklade na osnovi zveznega zakona o ustanovah/skladih iz leta 2015

 Splošno-koristna združenja za gradnjo (Gemeinnützige Bauvereinigungen)

 Podjetja, ki koristijo takozvani horizontal monitoring (begleitende Kontrolle)

 Podjetja skupinske obdavčitve, če ima nosilec skupine oz vsaj en član v skupini več kot 10 mio € prometa

12
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Urad za preprečevanje goljufije - struktura
 Pristojnost za 4 področij:

 Področje – kazenski pregon (Steuerfahndung)

 Področje - finančna policija (Finanzpolizei)

 Področje – finančne kazni (do konec 2020 so ti oddelki bili del finančnih uradov)

 Centralno mesto – mednarodno sodelovanje (Internationale Zusammenarbeit)

 CLO = Central Liaison Office; 

 ICFI = Internat. Coop. in Fiscal Investigation; 

 EUROFISC =  mednarodna delovna skupina za boj proti utaji ddv-ja

13

Povzetek – celotna organizacijska struktura od 
2021 naprej

Finančni urad
AVSTRIJA

Carinski urad
AVSTRIJA

Finančni urad 
VELEPODJETJA

Urad 
PREPREČEVANJE

GOLJUFIJ

Inšpekcijska služba
DAVEK OD PLAČE

PRISPEVKI

Centralne službe

Zvezno  ministrstvo za 
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Cilji in koristi modernizacije

15

• Enostavne in avtomatizirane digitalne storitve
• Hitrejše odločanje finančne uprave
• Zagotovitev visoke ravni opravljenih storitev

Za državljane

• Kooperativna oblika pobiranja dajatev
• Učinkovita digitalna inšpekcija (zmanjšanje compliance costs)Za podjetnike

• Zagotovitev regionalnih delovnih mest
• Poštena razdelitev delovne obremenitve
• Specializacija na delovne vsebine

Za kadre

• Avstrija – atraktivna gospodarska lokacija
• Močan in učinkovit boj proti davčni utaji-zagotovitev poštene gospodarske 

konkurence
• Dolgoročna zagotovitev javnih financ

Za državo

16

Hvala za pozor in sodelovanje
Moje koordinate:

Dvorni svetnik, univ.lekt. dr. dr. Marian WAKOUNIG, 
Avstrijska finančna uprava

Mail Univerza Dunaj:
marian.wakounig@univie.ac.at

Mail job:
marian.wakounig@bmf.gv.at

Mail privat:
marian@wakounig.at
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Modernizacija avstrijske finančne uprave  
Avtor: ddr. Marian Wakounig 
 

1. Uvod 
Avstrijski parlament je dne 19.9.2019 ter 26.5.2020 sklenil celovito reformo avstrijske 

finančne uprave. Zakonska podlaga reforme sta takozvana zakona (prvi in drugi zakon) o 

organizacijski reformi finančne uprave (nemško: Finanz-Organisationsreformgesetz), ki sta 

(zaradi) korone začela veljati s 1.1.20201 (prvotno naj bi začela reforma veljati s 1.7.2020). 1 

V bistvu je reforma privedla do centralizacije in koncentracije pristojnosti 40 finančnih 

uradov in 9 carinskih uradov, ki so do konec leta 2020 kot organi finančne uprave (v sestavu 

zveznega ministrstva za finance) imeli več ali manj avtonomen status dajatvene oblasti 

(nemško Abgabenbehörde). Ta status je bil za posamezne urade v tolikor izrednega pomen, 

ker jih je postavil na raven samostojne dajatvene oblasti (dajatvenega organa) na 

teritorijalnem območju, za katerega je bil finančni/carinsku urad tako krajevno kot tudi 

stvarno pristojen. Posledično je tudi celotno vodstvo urada ležalo v rokah predstojnika, ki v 

končnem efektu ni bil odgovoren samo za pobiranje dajatev, temveč tudi za celotno 

ganizacijsko, kadrovsko, gospodarsko ter finančno vodenje finančnega/carinskega urada. 2 

Ta pozicija je predstojniku/predstojnici urada dala službeno-pravno gledano precejšen 

imperij.  

V zvezi s tem je treba poudariti, da je v Avstriji (podobna ureditev velja v Nemčiji) zbirni 

pojem za vse, kar država pobira in terja (torej tisto, kar mora posamezni davčni zavezanec 

odvesti državi), tako imenovana dajatev3. Dajatev je torej nadrejeni pojem in kot dajatve so 

mišljeni davki4 (npr. dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb, ki se v Avstriji imenuje 

korporacijski davek, davek na dodano vrednost itd.), prispevki5 (npr. socialni prispevki) ter 

pristojbine6 (npr. pristojbine za vodo, za priključek na javno kanalizacijo). Tudi uvozne 

dajatve (običajno carine, DDV, trošarine) pobira dajatvena oblast, to so carinski uradi. 

Carinski uradi v Avstriji nikoli niso bili del finančnih uradov, čeprav je v obdobju med 2004 in 

2020 takozvana davčna in carinska koordinacija (nemško Steuer- und Zollkoordination) 

kot podaljšana roka ministrstva za finance bila pristojna za strateško vodenje finančnih ter 

carinskih uradov na območju Republike Avstrije. Za strateško (ne operativno) vodenje 

finančnih ter carinskih uradov so bili pristojni regionalni managerji, teh je bilo do leta 2020 

 
1 Nemško Finanz-Organisationsreformgesetz- FORG (zvezni zakonski list I, številka 104/2019) 
2 Glej tudi 11. člen avstrijskega zakona o organizaciji dajatvene uprave (nemško 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz – AVOG 2010). 
3 Dajatve, nem.: Abgaben 
4 Davki, nem.: Steuern 
5 Prispevki, nem.: Beiträge 
6 Pristojbine, nem.: Gebühren 
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pristojbine6 (npr. pristojbine za vodo, za priključek na javno kanalizacijo). Tudi uvozne 

dajatve (običajno carine, DDV, trošarine) pobira dajatvena oblast, to so carinski uradi. 

Carinski uradi v Avstriji nikoli niso bili del finančnih uradov, čeprav je v obdobju med 2004 in 

2020 takozvana davčna in carinska koordinacija (nemško Steuer- und Zollkoordination) 

kot podaljšana roka ministrstva za finance bila pristojna za strateško vodenje finančnih ter 

carinskih uradov na območju Republike Avstrije. Za strateško (ne operativno) vodenje 

finančnih ter carinskih uradov so bili pristojni regionalni managerji, teh je bilo do leta 2020 

 
1 Nemško Finanz-Organisationsreformgesetz- FORG (zvezni zakonski list I, številka 104/2019) 
2 Glej tudi 11. člen avstrijskega zakona o organizaciji dajatvene uprave (nemško 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz – AVOG 2010). 
3 Dajatve, nem.: Abgaben 
4 Davki, nem.: Steuern 
5 Prispevki, nem.: Beiträge 
6 Pristojbine, nem.: Gebühren 
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Novela ZDDPO-2S

 Uradni list RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021

 Uporaba: za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 
1. januarja 2022

 Rezervacije (20. člen ZDDPO-2): 100% davčno 
priznanje oblikovanja rezervacij za pokojnine, 
rezervacij za jubilejne nagrade in rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi za davčna obdobja, ki se 
začnejo s 1. januarjem 2022 do 31. decembra 2026

 Odpis terjatev (21. člena ZDDPO-2): Odpis terjatev je 
priznan kot odhodek za vse priznane terjatve, ki jih je 
zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave 
oziroma stečajnem postopku

 Stroški reprezentance in nadzornega sveta (31. člen 
ZDDPO-2): 60 % (prej 50 %)

 Amortizacija najetih sredstev (33. čen ZDDPO-2): 
najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi 
pogodbenega najema tega sredstva   

Novela ZDDPO-2S –
Davčne olajšave

 Olajšava za zaposlovanje (55.b člen ZDDPO-2):

(1) Za osebo, mlajšo od 29 let (prej 26 let), ali osebo, starejšo od 
55 let (nespremenjeno), ali zaposlitev osebe v poklicu, za 
katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve (novo), 
ki v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem 
zavezancu ali njegovi povezani oseb; brisanje pogoja 6-
mesečne brezposelnosti; velja tudi za zaposlitve za določen 
čas 

(2) NOVO: 55 % plače osebe, mlajše od 25 let, ki se zaposluje 
prvič; za prvih 24 mesecev zaposlitve (tudi za določen čas)

 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem 
izobraževanju (57. člen ZDDPO-2): 80% (prej 20%) povprečne 
mesečne republiške plače

 Olajšava za donacije (59. člen ZDDPO-2): iz 0,3 % na 1 % (za 
humanitarne etc.); do 0,2 % tudi za športne namene; NOVO: 
do 3,8 % izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v 
vrhunski šport (EU)

 NOVO - Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (55.c. 
ZDDPO-2): 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno 
preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v 
višini davčne osnove; pričakujemo pravilnik 
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Novela ZDDPO-2S –
Dobro davčno 
upravljanje in 
hibridna neskladja

 Dobro davčno upravljanje (novi 8.a člen ZDDPO-2):
 Dva seznama: MF (12,5% - lahko je tudi prazen 

seznam) ALI seznam EU (ni sodelovanja v davčne 
namene)

 PAZI: EU seznam velja tudi za davčni odtegljaj po 70. 
členu ZDDPO-2

 Učinkovanje: naslednji dan od dneva objave ali črtanja 
države na seznamu (če ZDDPO-2 ne ureja drugače)

 Številne zakonske določbe so bile usklajene z 8.a 
členom (npr. 24. člen ZDDPO-2 glede izvzema dividend 
in prihodkov, 30. člen glede nepriznavanja odhodkov…)

 Obratna hibridna neskladja (novi 67.n člen ZDDPO-2): 
 Hibridne osebe: dvojno davčno (ne)rezidentstvo
 Odprava hibridnega neskladja: hibridna oseba, ki ima 

sedež ali je oblikovana v Sloveniji, je rezident Slovenije
 Ne velja za kolektivni naložbeni nosilec (predvsem 

investicijski skladi ali nosilec, ki ima razpršeno 
lastništvo in nalaga v različne vrednostne papirje)

Kaj lahko pričakujemo 
v naslednjih letih?

EU / BEPS 2.0.
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Davčna strategija 
EU – korporativna 
obdavčitev

 Komunikacija Evropske komisije z dne 18. 5. 2021 
(COM(2021) 251 final)

 Prenos izgub v preteklo leto (zmanjšanje davčne osnove 
za leta 2017-2019 z izgubami iz 2020 in 2021)

 Do konca leta se pričakujejo predlogi direktiv za 
implementacijo projekta „BEPS 2.0.“ (za spremembe 
pravic do obdavčitve se pričakuje večstranska konvencija; 
za minimalno obdavčitev pa direktiva)

 Preučitev CFC pravil po uvedbi novih pravil za zagotovitev 
minimalne obdavčitve

 Objava efektivne davčne stopnje za velika podjetja – „javni 
CBCR“ (predlog spremembe direktive 2013/34/EU)

 Nadaljnji ukrepi proti „slamnatim“ podjetjem – „ATAD 3“ 
(predlogi se pričakujejo do konca leta 2021)

 Odprava naklonjenosti zadolževanju v razmerju do 
lastniškega kapitala (Debt Equity Bias Reduction 
Allowance – DEBRA); predlaga se nova olajšava za nove 
naložbe, ki se financirajo s kapitalskimi vložki (v začetku 
2022)

Harmonizirana in 
konsolidirana DDPO 
osnova v EU

 BEFIT (Business in Europe: Framework for Income 
Taxation)

 Nadomestitev dolgoročnega projekta CCCTB (Common 
Consolidated Corporate Tax Base), ki je bil ustavljen

 Za spodbudo konkurenčnosti EU

 Enotna pravila o DDPO osnovi (harmonizacija, davčna 
konsolidacija)

 Združitev dobičkov članov mednarodne skupine podjetij, 
ki so iz EU, v enotno davčno osnovo, nakar se slednja 
razporedi med državami članicami na podlagi formule 
(obdavčitev po nacionalnih DDPO stopnjah)

 Še naprej bo DDPO nacionalni davek

 Konkretni predlogi se pričakujejo v letu 2023
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Kako se pripraviti 
na BEPS 2.0.?

 Še zmeraj zelo veliko nejasnosti 

 Steber Ena (Pillar One): 

• Amount A: Pričakujejo se zelo visoki prag (uporaba za 
največjih ca. 100 korporacij); dolgoročno se pričakuje 
znižanje pragov in vse več alokacij dobičkov v države 
destinacije (potrošnikov); implementacijski ukrepi še niso 
jasni (več administracije?)

• Amount B: Ponostavitev transfenih cen (še posebej glede 
ovrednotenja marketinških funkcij in funckij, ki jih izvajajo 
distributerji z omejenimi funkcijami (LRD – „Limited Risk 
Distributor“) 

 Steber Dva (Pillar Two): Čakamo na osnutek direktive EU 
(prav tako visoki prag)

 Razširitev definicije poslovne enote: brez fizične 
prisotnosti (morebiti bo dovolj že, da ima podjetje v 
določeni državi potrošnike – končne kupce)

Hvala

Dean Košar
Davčni svetovalec ZDSS, vodja davkov Lek d.d.
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DDV novosti v 2022

mag. Tanja Urbanija
BDO Svetovanje d.o.o.
Cesta v Mestni log 1, Ljubljana
tanja.urbanija@bdo.si
www.bdo.si

Vsako razmnoževanje, objavljanje in posredovanje gradiva ali izsekov iz gradiva brez dovoljenja avtorice ni dovoljeno.

PRODAJA BLAGA NA DALJAVO po 1.7.2021
Nova ureditev za „male“ prodajalce

Za male prodajalce iz SLO prodajalec zaračuna SLO DDV, če je izpolnjeno:
- prodajalec iz SLO ima sedež samo v SLO,
- kupec KP iz EU (ni iz SLO) in
- skupna vrednost dobav v letu je do 10.000 EUR

Stran 2

Kupci – fizične 
osebe iz EU

Prodajalec

Oba računa + 
slovenski DDV EU2

EU1

EU3

• 10.000 EUR 
prometa že v letu 
2020

• neto znesek 
prometa v EU 
države, kjer so 
kupci KP (v kvoto 
10.000 EUR ne gre 
prodaja znotraj SI)
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PRODAJA BLAGA NA DALJAVO 
Nova generalna ureditev za „velike“

• DDV je v državi kjer ima kupec sedež, če je prodaj več kot 10.000 
EUR. 

• Izvedba :
- Registracija preko VEM (ang. OSS) ali
- lahko DDV registracija v državah kupcev (KP).

Stran 3

Račun za AT 
kupca: 20% Mwst

Račun za HU 
stranko 27% ÁFA 
(oznaka za HU 
DDV)

Avstrija

Madžarska

• v DDV-O tega ne 
vpišem nikamor

• vpišem v novo 
poročilo Obračun DDV 
v EU sistemu OSS 
oddaja se kvartalno

Na kaj še pazim:
• obračun je v EUR
• Izdajam lahko račune v 

EUR 
• Če izdajam račune v npr. 

HUF – preračun v EUR

KVARTALNO Obračun DDV v EU sistemu OSS

Stran 4

• povsem nov obrazec 
• kdor je bil prej prijavljen v mini 

VEM se ne rabi registrirati
• odpre se samo tistim ki so se 

prijavili v Unijski OSS
• ne poroča se tega v DDV-O
• če nimaš nič prodaje oddaš 

„prazno“ oz. odkljukaš kjer je 
na sliki klicaj

• DDV po tem obračunu 
moraš vedno plačati in 
ga ne moreš pobotati s 
presežkom iz DDV-O
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PRODAJA BLAGA NA DALJAVO 
Primer ureditev in primer PO 1. 7. 2021

Stran 5

• Ne oddajam več 
DDV obračuna v AT 
in HR lahko se tam 
deregistriram.

• Prodajo v AT in HR 
dam samo v 
kvartalno 
poročilo.

• Z enim plačilom 
plačam DDV za vse 
države (pazi je 
drugačen sklic pri 
plačilu).

RN: 20% MwSt.

Avstrija -
prodaja 
50.000 EUR

Hrvaška –
prodaja  
40.000 EUR

RN slovenski 
22% DDV

RN: 25% PDV

Prodaja SLO 
strankam KP

Prodajam pajkice KP v SLO in v EU

Nova poenostavitev
Ali so kje pasti

• Različne valute
• Če so napake – pravila države v kateri so napake
• Popravki za obdobja do 1.7.2021
• Vidik SPE nas v tujini ali tujca pri nas

Stran 6

2
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DDV stopnje v drugih državah

• Stopnje DDV po državah za posamezne izdelke ali storitve
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-
broadcasting-electronic-services/vat-rates_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

Stran 7

KAJ NAS ČAKA V 2022

• cel kup določb vezanih na e-trgovino, ki so sedaj v PZDDV in se že uporabljajo 
od 1.7.2021

Varstvo okolja:
• nov 66. b čl. ZDDV-1  odbitek DDV in električna vozila:

• lahko se bo odbil DDV od nabav osebnih vozil, motornih koles, koles in 
podobnih vozil s pomožnim motorjem … enako za gorivo, storitve …

• vozilo mora biti namenjeno za opravljanje dejavnosti
• pogon vozila brez izpusta CO2

• max. bruto vrednost vozila 80.000 EUR
• PZDDV(ki ga še ni) bo določil pogoje ???? 

Stran 8
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• Odbitek DDV:
- dovoljen je odbitek tudi za oproščene prodaje el. vmesniku
- na dan, ko je treba obračunati DDV, če prejmeš račun do roka za predložitev 

DDV-O obračuna ???
- račun za kongres v novembru, datum izdaje računa 1.12 – odbitek DDV za 

prejemnika v novembru ???

• Določba dobava z inštalacijo se „seli“ iz 10. odst. v 5. odst. 20. čl. ZDDV-1 
pazi na novo klavzulo

• Pravila za zaporedne dobave (20.a čl.) se ne uporabi za dobave preko 
elektronskega vmesnika (6.a čl.)

Stran 9

KAJ NAS ČAKA V 2022

KAJ NAS ČAKA V 2022

• (NE)Izdajanje računov:
- fizična oseba bo dobila račun le, če ga bo zahtevala (za npr. garancijo) 

trgovci
- Poenostavljeni računi (2. tč. 1. odst. 83. čl. ZDDV-1 in 8. odst. 83. čl. ZDDV-

1)
• Kmetje: 

- odpravi se prag 7.500 EUR za obvezno DDV identifikacijo, če ne ugotavljajo 
dohodka na podlagi dejanskih prihodkov (dej. prih. In dejanski odh. ali dej. 
prih. in normirani odhodki)

- lahko se prostovoljno vključijo
- ohranja se pavšalno nadomestilo

• Manj administriranja:
- ukinja se priglasitev po 42. čl. (točke 1., 6., 7., 8., 11., 12., in 13.)
- k prvemu DDV-O obračunu se ne bo prilagalo več evidenc
- na novo (87. čl. 1. odst) podatki v zvezi s popravki
Stran 10

4
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KAJ NAS ČAKA V 2022
Spremembe za tuje davčne zavezance (DZ)

• tuj davčni zavezanec (DZ), ki bo opravil samo obdavčljivo dobavo v SI 
prejemniku z redno SI ID št. za DDV  - takemu tujemu DZ se ne bo treba več 
identificirati za namene DDV v Sloveniji

• Primeri uporabe:
- dobava z inštalacijo
- delo na nepremičnini v Sloveniji

Stran 11

SI naroči dobavo z montažo – prodajalec iz IT se zaveže, da bo naredil 
montažo v SI (blago je iz IT):

• Posledice za DZ iz Italije:
- IT bi se moral registrirati za DDV v Sloveniji
- če se ne registrira, čeprav bi se moral – prejemnik na cel znesek 

računa dela samoobdavčitev (DDV-O: 31, 25 in 41) – še vedno je 
obveza IT, da se registrira za DDV v Sloveniji

• Če se IT registrira  za DDV v SI: 
- IT izda račun s slovenskim DDV-jem
- prejemnik vpis DDV-O: 31 in 41

Stran 12

TUJEC MONTIRA V SLOVENIJI – PRAVILA DO 
31.12.2021
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Nakup blaga z montažo – prodajalec iz IT se zaveže, da bo 
naredil montažo v SI (blago je iz IT):
• IT se ne bo treba registrirati za DDV v SI, če ima naročnik 

redno SI ID št. za DDV (ni nujno, da ima naročnik sedež v SI)
• prejemnik vpis DDV-O: 31 in 41

Stran 13

TUJEC MONTIRA V SLOVENIJI – PRAVILA PO NOVEM

TUJEC IZVAJA GRADBENA DELA V SI – DO 
31.12.2021

• kraj obdavčitve SI

Primer:
• AT GmbH gradi v Kopru. Prejemnik računa je B d.o.o. iz SI (SI ID št. za DDV)

• AT se registrira za DDV v Sloveniji
• Izdan račun po 76.a čl. ZDDV-1
• prejemnik samoobdavčitev 31a, 25 in 41

Stran 14
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TUJEC IZVAJA GRADBENA DELA V SI – PO 1. 1. 2022

• kraj obdavčitve SI

Primer:
• AT GmbH gradi v Kopru. Prejemnik računa je B d.o.o. iz SI (SI ID št. za DDV)

• AT se ne rabi registrirati za DDV v Sloveniji
• Izdan račun brez DDV (ni navedbe 76.a)
• prejemnik samoobdavčitev 31, 25 in 41

Stran 15

POGOJI ZA TUJE DZ IN TEŽAVE

Kdaj se tujemu DZ ni treba identificirati:
• le če v SI opravi obdavčljivo dobavo blaga / storitev prejemniku, ki mora 

narediti samoobdavčitev
• če ima prejemnik redno ID št. za DDV (posebne ID št. za DDV odpadejo)
• že registrirani se morajo odločiti kako naprej 

Na kaj paziti:
• prejemnik bo delal samoobdavčitev le, če tuj DZ ni identificiran za DDV v SI
• tuj DZ in prenosi blaga v SI   mora se identificirati …. 

Stran 16
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POGOJI ZA TUJE DZ IN TEŽAVE 
Primer

A Kft iz HU opravi dobavo z inštalacijo v SI za naročnika DZ A iz SI poleg tega 
opravlja še prodaje iz skladišča v SI:
• prenos blaga iz HU v SI (9. čl. ZDDV-1) – mora se registrirati
• ker je registriran mora verjetno obračunati DDV
• če HU na računu za dobavo z inštalacijo ne obračuna DDV prejemnik iz SI 

verjetno ne sme delati samoobdavčitve

Stran 17

Ladja je vedno varna v pristanišču,
vendar ni za to narejena.

Albert Einstein

Stran 18
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Hvala.

Vprašanja?

Gradivo in izvajanje predavanja predstavljata splošne situacije in lahko služijo zgolj kot okvir ali  splošno 
vodilo pri proučevanju davčnih problemov. Gradivo je namenjeno izobraževanju in ni davčni nasvet. Družba 
BDO d.o.o. in avtorica gradiva in seminarja ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale 
kot rezultat samostojnega udejstvovanja na podlagi predstavljenega gradiva. Svetujemo vam, da se glede 
podrobnosti ali uporabe predstavljenih primerov v konkretnih situacijah obrnete na svetovalce še posebej 
del, ki se nanaša na tujo DDV zakonodajo.

Stran 19
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aktualna  opozorila  davčni obračun podjetnika za leto  2020  - vplivi PKP  
Simona Štravs univ. dipl. prav. ,davčna svetovalka ZDSS 

deps.doo@gmail.com

Napovedane  spremembe  obdavčitve dohodkov fizičnih oseb 
Po predlogu sprememb in dopolnitev  Zakona o dohodnini   ZDOh-2AB

Simona Štravs  univ. dipl. prav.

Davčna svetovalka  in častna članica ZDSS    vpisana v register pri ZDSS in OPRPS

Višja predavateljica  VŠR v Ljubljani 

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 1

DOHODKI
Po ZDoh-2

         
Sintetična obdavčitev Sintetična obdavčitev

         AKTIVNI Drugi dohodki PASIVNI
105.čl. ZDoh-2

ODVISNI NEODVISNI Sintetična obd. Cedularna obd.
Doh. iz zaposl.   

Dohodki iz prenosa Dohodki iz
premoženjske pravice kapitala

Dohodek iz del. Dohodki iz Dohodki iz Dohodki iz osn. 78. čl. ZDoh-2  
razmerja drugega razmerja dejavnosti gozdarske in  -obresti 81.čl.ZDoh-2
35.čl.ZDoh-2 38. čl.ZDoh-2  kmetijske dejav.  -dividende 90.čl.ZDoh-2
  69.čl.Zdoh-2  -dobiček iz kapitala
      92.čl.ZDoh-2

 
   Dohodki iz oddajanja
Sintetična obdavč.  Cedularna obdavčitev   premoženja v najem
Dejanski prihodki  Pavšalist - normiranec 75.čl.ZDoh-2
in odhodki  -zahtevek  
47. čl. ZDoh-2 48.čl ZDoh-2  

  

2
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Namesto uvoda => dosedanja struktura dohodnine 

• Na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb z dohodnino ugotovimo  

 Dohodki so obdavčeni tako sintetično kot cedularno;

 Ni enotnega pristopa sistema obdavčitve aktivnih dohodkov in tudi ne pasivnih dohodkov;

 Posamezni viri dohodnine, ki vsebinsko pomenijo enak vir dohodnine (npr. avtorski honorarji, ki po
pravni vsebini sodijo med premoženjske pravice po ZASP so lahko obdavčeni na različne načine
(sintetično, cedularno, po različnih stopnjah);

 Način ugotavljanja davčne osnove dohodkov iz zaposlitve je nepregleden, prejemki, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo so nesistemski, slabo opredeljeni, dopuščajo zlorabe in veliko administriranja;

 Dohodki iz opravljanja dejavnosti so obdavčeni sintetitčno in cedularno, (normirani s.p. je ugodneje
obdavčen kot normirani d.o.o);

 Način obdavčitve dohodov iz opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti je kot aktivni vir
dohodnine lahko različno obdavčen (po katastru ali kot dohodek iz dejavnosti);

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 3

Namesto uvoda => dosedanja struktura dohodnine 

 Neobdavčeni dohodki (npr. dediščine in darila, predvsem slednja) v praksi povzroča zmedo v viru dohodnine
(drugi dohodki), oproščeni prihodki dopuščajo zlorabe in tudi niso pravno povezani z instituti civilno pravnih
razmerij (npr. darila, ki jih pri pravnih osebah vključimo kot reprezentanca (50% vrednosti je davčno nepriznan
odhodek pri dohodkih pravnih oseb, posledično tudi pri dohodkih iz dejavnosti; darilo, dano fizično osebi, pa je
preko vrednosti po 108. členu ZDoh-2 obdavčeno z davčnim odtegljajem);

 Pri dohodkih iz kapitala je bilo veliko določb spremenjenih in te določbe, kljub v predlogih zakonov podanih
obrazložitvah, niso dovolj jasne, prav tako vplivajo na kompleksnost ter nerazumevanje davčne ureditve, v delu
javnosti pa porajajo tudi dvome o skladnosti z ustavo Republike Slovenije;

 Drugi dohodki kot vir so dohodki, ki posegajo tako v aktivne kot pasivne dohodke, neobdavčene in oproščene
dohodke, kot dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in so del, kjer se vnaša vse, kar predvidi
odločevalec, določa tudi prostovoljstvo in vnaša zmedo med društvi, predvsem tistih, ki delajo v javnem
interesu. Oprostitev drugih dohodkov so nekakšno »mašilo«, ki je tudi za obravnavo ustrezne presoje.

•

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 4
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Delovna skupina  MF =>   cilji,  ki bi jih morali zasledovati  pri  obdavčitvi 
fizičnih  oseb

- davčna razbremenitev dohodkov iz dela s ciljem večje podpore gospodarski rasti, konkurenčnosti gospodarstva in večji zaposlenosti;

- pravičnejša porazdelitev davčnih bremen;

- bolj transparenten in enostaven sistem, ki ne omogoča izogibanja in utajevanja davka;

- fiskalno vzdržen sistem;

- stabilen sistem, ki omogoča ažurno dograjevanje z ureditvami razmerij, ki se na novo pojavljajo na trgu in v družbi;

- načela pravičnosti – vsak prispeva po svojih sposobnostih;

- načelo administrativne enostavnosti (tako za zavezance, kot za davčni organ);

- načelo določnosti (ki zahteva, da so predpisi razumljivi in jasni oz. nedvoumni, tako da so čim krajši in jedrnati (tj. da se s čim bolj
skopim besedilom določi čim več vsebine)), ki ga je treba primerno uravnovesiti s sodno prakso, ki nakazuje, da določene situacije v
zakonu niso urejene, ali so urejene pomanjkljivo);

- fleksibilnost glede na gospodarske razmere – prilagodljivost;

- načelo nevtralnosti – nevplivanje na obnašanje zavezancev;

- demokratičnost pri vplivu na izbiro davkov - ni hitrih postopkov;

- ekonomska učinkovitost – vsaka odločitev gospodarstva je povezana z davki.

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 5

Predlogi => bistveni  =>   doseči cilj 
poenotenja obremenitev istovrstnih dohodkov z dohodnino in prispevki za socialno varnost 

 razdeliti vse z dohodnino obdavčljive dohodke v skupine, ki bi bile deležne enake obravnave in določiti enotno 
stopnjo obremenitve s socialnimi prispevki za te skupine. 

 spremembe pri obdavčitvi dohodkov, ki predstavljajo socialne transferje, ob obvezni predhodni prenovi sistema 
socialnih transferjev;

 davčne olajšave: sedanje olajšave naj postanejo predmet družinske in socialne politike ali naj se spremenijo v t. 
i. davčni kredit; razmisliti, ob tem, da se kot primarni cilj predlaga administrativna enostavnost; 

Predlaga se naslednja razvrstitev dohodkov:

 dohodki iz pogodbenih razmerij in drugi dohodki (vsi dohodki, ki ne sodijo v preostali dve skupini in ki se obremenijo s
socialnimi prispevki in dohodnino,

 dohodki iz dejavnosti (dohodki, ki jih posameznik dosega z opravljanjem neodvisne ekonomske dejavnosti (tudi kmetijska in
gozdarska dejavnost)),

 dohodki iz premoženja (dohodki, ki jih posameznik dosega s svojim premoženjem na način, da ohranja nespremenjen obseg 
premoženja);

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 6
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Spremembe Zakona o dohodnini – Zdoh-2AB

• Zakon o debirokratizaciji 
 (socialna kapica- 6.000 EUR / previsoka, predlog  

gospodarstva 4.600 EUR) =>    je bila umaknjena 
• Vladni predlog zakona o dohodnini:=>  TEŽAVE  V POSTOPKU 

že v prvem branju, ?????? 
• Opombe: nehvaležno delo, vsebina prosojnic  po 

predlogu, napovedane pripombe in amandmaji na 
zakon  v petek  25.11.2021 – Odbor za finance DZ

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. 7

Predlog  ZDoh-2AB  =>  CILJI 

 Davčna razbremenitev dohodkov iz dela 

 povečati razpoložljivi dohodek delavcev, ( najbolj perspektivnega in najproduktivnejšega kadra, za
povečanje produktivnosti in gospodarske rasti)

 zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in
ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu

 povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in
mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema 
• je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih 

stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno 
davčno osnovo.

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 8
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Sprememba splošne olajšave in ponovna 
uvedba usklajevanja olajšav  ter neto letnih 

davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine, 
vezanega na koeficient rasti cen => ponovna 

avtomatsko usklajevanje  zneskov olajšav 

.Lestvica za odmero dohodnine- znižanje 
davčne stopnje v petem davčnem 

razredu  s 50% na 45 %  
Cilj = > RAZBREMENJUJE  se DZ, ki so bili 
dodatno obremenjeni v času finančne in 

gospodarske krize  

Plačilo za poslovno uspešnost , se še 
vedno veže na poslovno uspešnost, 

vendar se ne bo več štelo kot  del plače 
za poslovno uspešnost po ZDR-1 saj se 
bo lahko izplačala lahko v denarju ali 

ugodnost v  naravi,  obvezna opredelitev 
v KP ali internem aktu

Davčna razbremenitev dohodkov iz 
kapitala = >  iz 27,5 % nazaj na 25% 
Po 15 letih imetništva kapitala  = ni 

obdavčitve 

Znižanje stopnje dohodnine od dohodka 
iz oddajanja premoženja v najem in 

znižanje priznan ih normiranih stroškov ( 
iz 15% nazaj na 10%) => možnost 

vštevanje teh dohodkov v sintetično  
obdavčitev => vpliv  DZ na  informativni  

izračun dohodnine 

Dohodki  iz dejavnosti=>  Olajšava za 
zaposlovanje - se širi tudi na zaposlene v 
poklicih, za katerega na trgu primanjkuje 
delovne sile; olajšava v višini 45% plače 
velja za zaposlitev osebe mlajše od 29 in 

starejše od 55 let, za prvo zaposlitev 
osebe mlajše od 25 let pa se prizna 
olajšava v višini 55% plače te osebe.

Seniorska olajšava  za DZ  stare več kot 
70 let  => 1.500 EUR

Boniteta za osebno motorno vozilo na 
električni pogon za privatne namene = je 

enaka  NIČ

.Dohodki iz dejavnosti   
Olajšava za donacije:
zvišuje se splošna olajšava iz 0,3% na 1% 
obdavčenega prihodka
dodatna olajšava v višini 0,2% se širi z donacijami 
za športne namene,
uvaja se olajšava v višini 3,8% obdavčenega 
prihodka za vlaganja v vrhunski šport

Dohodki  iz dejavnosti 
Zvišuje se olajšava za izvajanje 
praktičnega dela v strokovnem 

izobraževanju do višine 80% povprečne 
mesečne plače zaposlenih v RS (prej 

20%);
9

Predlog  ZDoh-2AB    

 Oprostitev plačila dohodnine dohodkov iz naslova družinske pokojnine in dohodkov, izplačanih iz 
šolskih skladov (1. in 2. člen predloga zakona)

• Uvaja se oprostitev plačila dohodnine za izplačila iz šolskih skladov za predšolske otroke, učence,
dijake in študente:

• družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje  (23.člen Zdoh-2)

• izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada ( 25.člen Zdoh-2)
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Spremembe Zakona o dohodnini – Zdoh-2AB

• Zakon o debirokratizaciji 
 (socialna kapica- 6.000 EUR / previsoka, predlog  

gospodarstva 4.600 EUR) =>    je bila umaknjena 
• Vladni predlog zakona o dohodnini:=>  TEŽAVE  V POSTOPKU 

že v prvem branju, ?????? 
• Opombe: nehvaležno delo, vsebina prosojnic  po 

predlogu, napovedane pripombe in amandmaji na 
zakon  v petek  25.11.2021 – Odbor za finance DZ

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. 7

Predlog  ZDoh-2AB  =>  CILJI 

 Davčna razbremenitev dohodkov iz dela 

 povečati razpoložljivi dohodek delavcev, ( najbolj perspektivnega in najproduktivnejšega kadra, za
povečanje produktivnosti in gospodarske rasti)

 zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in
ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu

 povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in
mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema 
• je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih 

stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno 
davčno osnovo.
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126

23.11.2021

6

Predlog  ZDoh-2AB

 Splošna olajšava in usklajevanje olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine,
vezano na koeficient rasti cen (13., 16., 17., 28. in 29. člen predloga zakona)

• Splošna olajšava se s 3.500 EUR zvišuje na 7.500 EUR,

=>  postopno dvigovanje splošne olajšave ( prehodna določba 24.člena)

• za davčno leto 2022  = 4.500 eurov, 

• za davčno leto 2023  =  5.500 eurov  

• za davčno leto 2024  =>  6.500 eurov

• Usklajevanje osnov v lestvici za odmero dohodnine, vezano na koeficient rasti cen => prvič v letu 2022
za leto 2023 / koeficient za mesec oktober v primerjavi s preteklim letom, če je rast pozitivna

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 11

Predlog  ZDoh-2AB

• Seniorska olajšava   
• Rezidentu po dopolnjenem 70. letu starosti se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 eurov letno.  => 
• (dopolnitve 112.člena Zdoh-2) 
• Po podatkih odmere dohodnine za leto 2018 je bilo davčnih zavezancev, starih nad 70 let skupaj 271.982 (približno 17 % vseh 

zavezancev v odmeri). Pri tem so to v veliki večini zavezanci, ki prejemajo pokojnino.
• Ob upoštevanju trenutno veljavne lestvice in višine splošne olajšave, bodo prejemniki pokojnin z uvedbo t.i. seniorske olajšave 

neobdavčeni do dohodka v višini 1.433 EUR na mesečni ravni. 
• Danes znaša višina neobdavčene pokojnine  1.173 EUR. 

• Sprememba na področju izračunavanja in plačevanja dohodnine od pokojnin (19.
člen predloga zakona => spreminje 127.člen ZDoh-2)

• Uvaja se možnost, s katero se zavezancem, ki ocenijo, da bodo na letni ravni zavezani k višji dohodnini ali pa bodo zavezani k nižji
oziroma ne bodo zavezani k plačilu dohodnine, omogoči možnost odločitve o tem, ali se jim akontacija dohodnine ob izplačilu dohodka
oziroma na medletni ravni od dohodkov, ki jih prejemajo od delodajalca, ki ni glavni delodajalec, izračuna in plača po višji ali nižji stopnji ali
pa se ne plača. ( dohodki iz tujine, pokojnine iz tujine)
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Predlog  ZDoh-2AB 

 Javnosti skrita sprememba => olajšava za dijake, študente bo 3.500 Eur  ostala , se ne 
usklajuje s koeficientom rasti življenjskih stroškov   ( cilj omejitev prekarnega dela).

Znižanje davčne stopnje 

• Lestvica za odmero dohodnine- znižanje davčne stopnje v petem davčnem razredu  s 
50% na 45 %=> osnova nad 72.000 EUR 

• Cilj = > RAZBREMENJUJE  se DZ, ki so bili dodatno obremenjeni v času finančne in 
gospodarske krize  

• => utemeljitev  preglednica  ( primerjava  prvi in zadnji davčni razred  in skoraj enak 
odstotek v strukturi dohodnine – cca 9%)

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 13

Primerjava  Avstrija /  SLO / davčne stopnje  

Lestvica  Avstrija  Lestvica  SLO

• do 11.000      EUR         =     ni davka                            do 8.500 EUR     = 16%
• do 18.000     EUR          =   20 %                                   do 25.000 EUR   =  26%
• do   30.000   EUR          =   35%                                    do  50.000 EUR   = 33%
• do  60.000    EUR          =   42%                                    do  72.000 EUR   = 39%
• do   90.000    EUR         =   48%                                    nad 72.000 ER      = 50%
• do   910.000  EUR         =   50% 
• Nad 1.mio      EUR         =   55%
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Predlog  ZDoh-2AB

 Splošna olajšava in usklajevanje olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine,
vezano na koeficient rasti cen (13., 16., 17., 28. in 29. člen predloga zakona)

• Splošna olajšava se s 3.500 EUR zvišuje na 7.500 EUR,

=>  postopno dvigovanje splošne olajšave ( prehodna določba 24.člena)

• za davčno leto 2022  = 4.500 eurov, 

• za davčno leto 2023  =  5.500 eurov  

• za davčno leto 2024  =>  6.500 eurov

• Usklajevanje osnov v lestvici za odmero dohodnine, vezano na koeficient rasti cen => prvič v letu 2022
za leto 2023 / koeficient za mesec oktober v primerjavi s preteklim letom, če je rast pozitivna
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Predlog  ZDoh-2AB

• Seniorska olajšava   
• Rezidentu po dopolnjenem 70. letu starosti se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 eurov letno.  => 
• (dopolnitve 112.člena Zdoh-2) 
• Po podatkih odmere dohodnine za leto 2018 je bilo davčnih zavezancev, starih nad 70 let skupaj 271.982 (približno 17 % vseh 

zavezancev v odmeri). Pri tem so to v veliki večini zavezanci, ki prejemajo pokojnino.
• Ob upoštevanju trenutno veljavne lestvice in višine splošne olajšave, bodo prejemniki pokojnin z uvedbo t.i. seniorske olajšave 

neobdavčeni do dohodka v višini 1.433 EUR na mesečni ravni. 
• Danes znaša višina neobdavčene pokojnine  1.173 EUR. 

• Sprememba na področju izračunavanja in plačevanja dohodnine od pokojnin (19.
člen predloga zakona => spreminje 127.člen ZDoh-2)

• Uvaja se možnost, s katero se zavezancem, ki ocenijo, da bodo na letni ravni zavezani k višji dohodnini ali pa bodo zavezani k nižji
oziroma ne bodo zavezani k plačilu dohodnine, omogoči možnost odločitve o tem, ali se jim akontacija dohodnine ob izplačilu dohodka
oziroma na medletni ravni od dohodkov, ki jih prejemajo od delodajalca, ki ni glavni delodajalec, izračuna in plača po višji ali nižji stopnji ali
pa se ne plača. ( dohodki iz tujine, pokojnine iz tujine)
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Porazdelitev zavezancev po davčnih razredih v letu 2018

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 15

Predlog  ZDoh-2AB 

 Boniteta za osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene (3. člen predloga
zakona)

• Predlaga se znižanje vrednosti bonitete za električna motorna vozila na nič.

• Po podatkih FURS je bilo 2. polovici leta 2020 mesečno okoli 12.700 zavezancev z boniteto za
privatno rabo osebnega motornega vozila, od tega je bilo npr. junija 108 vozil na električni pogon,
novembra pa 154. => povprečna mesečna boniteta 286 eur (1 mio EUR dohodnine in 1,4 min
EUR PSV)

• Obrazložitev:

• Vozila na električni pogon so z vidika energenta, ki ga uporablja, okolju prijaznejša. Zato se na
podlagi okoljskih ciljev Slovenije kot pomoč pri prehodu na čistejša, električna vozila predlaga
dodatno znižanje vrednosti bonitete za električna vozila, in sicer na vrednost nič.
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Predlog  ZDoh-2AB 

 Plačilo za poslovno uspešnost = > ni več del plače, lahko v naravi ( 4 in 19.člen ZDoh-2AB)

• v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja všteva dohodek iz dela plače za poslovno
uspešnost v znesku, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v
Sloveniji. Dohodek, za katerega velja posebna davčna obravnava, je del plače za poslovno
uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja,( črtano)

• Ostali pogoji ostanejo: izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati,
pogoji, interni akt, seznanjeni vsi delavci, upravičenci določeni v internem aktu

 127.člen  ZDoh-2  dopolnjen : Izračun za  regres in poslovna uspešnost  izplačana v več 
delih  => ob zadnjem izplačilu ugotoviti celotno višino,  izvršiti morebitni izračun AK 
dohodnine in poračun

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 17

Predlog  ZDoh-2AB 

 Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti - spremembe na področju
uveljavlja znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za določene olajšave

Olajšave enake kot za pravne osebe ( dopolnitve 61.a, 64.in 65.a člen ZDoh-2)

 Olajšava za zaposlovanje - se širi tudi na zaposlene v poklicih, za katerega na trgu primanjkuje delovne sile; olajšava
v višini 45% plače velja za zaposlitev osebe mlajše od 29 in starejše od 55 let, za prvo zaposlitev osebe mlajše od 25
let pa se prizna olajša va v višini 55% plače te osebe.

 Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod ( 40%)

1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;

2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega
sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavama po 61. in 66.a členu zakona. ( Pravilnik)
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Porazdelitev zavezancev po davčnih razredih v letu 2018
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Predlog  ZDoh-2AB 

 Boniteta za osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene (3. člen predloga
zakona)

• Predlaga se znižanje vrednosti bonitete za električna motorna vozila na nič.

• Po podatkih FURS je bilo 2. polovici leta 2020 mesečno okoli 12.700 zavezancev z boniteto za
privatno rabo osebnega motornega vozila, od tega je bilo npr. junija 108 vozil na električni pogon,
novembra pa 154. => povprečna mesečna boniteta 286 eur (1 mio EUR dohodnine in 1,4 min
EUR PSV)

• Obrazložitev:

• Vozila na električni pogon so z vidika energenta, ki ga uporablja, okolju prijaznejša. Zato se na
podlagi okoljskih ciljev Slovenije kot pomoč pri prehodu na čistejša, električna vozila predlaga
dodatno znižanje vrednosti bonitete za električna vozila, in sicer na vrednost nič.
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Predlog  ZDoh-2AB –
dohodki iz kapitala  ( izbira  DZ cedularni sintetični  način , novo poglavje)

VII.A POSEBNA PRAVILA V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM ODLOČITVE ZAVEZANCA O VŠTEVANJU
DAVČNIH OSNOV OD DOHODKOV IZ KAPITALA IN DOHODKOV IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V
NAJEM V LETNO DAVČNO OSNOVO« in novi a131.a člen

• »a131.a člen

• (uveljavljanje odločitve o vštevanju davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja 
premoženja v najem v letno davčno osnovo)

1. Davčni zavezanec rezident, ki se skladno s prvim odstavkom 109. člena tega zakona odloči za vštevanje
davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno
osnovo, to odločitev uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, z dopolnitvijo
informativnega izračuna v skladu s petim odstavkom 267. člena Zakona o davčnem postopku =>
( adminiatrativno naporno – zakaj ne že preje npr. do 5. februarja .VDČ)

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 21

Predlog  ZDoh-2AB –
dohodki iz kapitala  ( izbira  DZ cedularni sintetični  način , novo poglavje   

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 22

2.Če davčnemu zavezancu rezidentu informativni izračun ni bil vročen do roka za vročitev informativnega
izračuna iz šestega odstavka 267. člena Zakona o davčnem postopku, odločitev za vštevanje davčnih
osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo
uveljavlja z vložitvijo napovedi za odmero dohodnine v skladu s šestim odstavkom 267. člena Zakona o
davčnem postopku. ( odmera dohodnine - 15.junij IID, če ne napoved do 31.7.)

3.Davčni zavezanec rezident odločitve za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz
oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo ne more uveljavljati z vložitvijo davčne napovedi
za odmero dohodnine na podlagi samoprijave iz 63. člena Zakona o davčnem postopku. ( do
vročitve odmerne odločbe ali do uvedbe DIN postopka oz postopka o prekršku) => DVOMLJIVO,
SPORNO, STAREJŠI DZ)
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Predlog  ZDoh-2AB 

 Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti - spremembe na področju uveljavlja znižanja davčne
osnove od dohodka iz dejavnost

 Olajšave enake kot za pravne osebe ( dopolnitve 61.a, 64.in 65.a člen ZDoh-2)

 Olajšava za zaposlovanje - se širi tudi na zaposlene v poklicih, za katerega na trgu primanjkuje delovne sile; olajšava v višini 45% plače velja za
zaposlitev osebe mlajše od 29 in starejše od 55 let, za prvo zaposlitev osebe mlajše od 25 let pa se prizna olajša va v višini 55% plače te osebe.

 Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod ( 40%)

1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;

2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost
stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavama po 61. in 66.a členu zakona. ( Pravilnik)

• Olajšava za donacije:
 zvišuje se splošna olajšava iz 0,3% na 1% obdavčenega prihodka
 dodatna olajšava v višini 0,2% se širi z donacijami za športne namene,
 uvaja se olajšava v višini 3,8% obdavčenega prihodka za vlaganja v vrhunski šport

Kongres ZDSS 2021, Bohinjska Bistrica 19

Predlog  ZDoh-2AB
Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema

• a) Znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (11. in 22. člen predloga zakona)

• Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 27,5 % na 25 % ter se
skrajšuje obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri
odsvojitvi kapitala po 15 letih imetništva ( 96.člen Zdoh-2)

• 132.člen Zdoh-2 => drugi odstavek 5 let imetništva- 20%, 10 let imetništva -15%,

• b) Znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in znižanje normiranih stroškov (9. in 23.
člen predloga zakona)

• Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 % na 15 %. Prav tako se znižuje
odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem, s 15 % na 10 %.

• c) Uvedba možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno
davčno osnovo (12., 13., 18. in 21. člen predloga zakona)

• Zavezancem, ki na letni ravni dosegajo dohodke iz kapitala oziroma dohodke iz oddajanja premoženja v najem, se
omogoči, da se njihovi tovrstni dohodki vključijo v letno davčno osnovo. Gre za odločitev zavezanca, ki mora o tem na
način, predpisan z zakonom, ki ureja davčni postopek, seznaniti davčni organ.
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Predlog  ZDoh-2AB –
dohodki iz kapitala  ( izbira  DZ cedularni sintetični  način , novo poglavje)

VII.A POSEBNA PRAVILA V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM ODLOČITVE ZAVEZANCA O VŠTEVANJU
DAVČNIH OSNOV OD DOHODKOV IZ KAPITALA IN DOHODKOV IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V
NAJEM V LETNO DAVČNO OSNOVO« in novi a131.a člen

• »a131.a člen

• (uveljavljanje odločitve o vštevanju davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja 
premoženja v najem v letno davčno osnovo)

1. Davčni zavezanec rezident, ki se skladno s prvim odstavkom 109. člena tega zakona odloči za vštevanje
davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno
osnovo, to odločitev uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, z dopolnitvijo
informativnega izračuna v skladu s petim odstavkom 267. člena Zakona o davčnem postopku =>
( adminiatrativno naporno – zakaj ne že preje npr. do 5. februarja .VDČ)
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2.Če davčnemu zavezancu rezidentu informativni izračun ni bil vročen do roka za vročitev informativnega
izračuna iz šestega odstavka 267. člena Zakona o davčnem postopku, odločitev za vštevanje davčnih
osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo
uveljavlja z vložitvijo napovedi za odmero dohodnine v skladu s šestim odstavkom 267. člena Zakona o
davčnem postopku. ( odmera dohodnine - 15.junij IID, če ne napoved do 31.7.)

3.Davčni zavezanec rezident odločitve za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz
oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo ne more uveljavljati z vložitvijo davčne napovedi
za odmero dohodnine na podlagi samoprijave iz 63. člena Zakona o davčnem postopku. ( do
vročitve odmerne odločbe ali do uvedbe DIN postopka oz postopka o prekršku) => DVOMLJIVO,
SPORNO, STAREJŠI DZ)
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Predlog  ZDoh-2AB 

 Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti - spremembe na področju uveljavlja znižanja davčne
osnove od dohodka iz dejavnost

 Olajšave enake kot za pravne osebe ( dopolnitve 61.a, 64.in 65.a člen ZDoh-2)

 Olajšava za zaposlovanje - se širi tudi na zaposlene v poklicih, za katerega na trgu primanjkuje delovne sile; olajšava v višini 45% plače velja za
zaposlitev osebe mlajše od 29 in starejše od 55 let, za prvo zaposlitev osebe mlajše od 25 let pa se prizna olajša va v višini 55% plače te osebe.

 Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod ( 40%)

1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;

2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost
stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavama po 61. in 66.a členu zakona. ( Pravilnik)

• Olajšava za donacije:
 zvišuje se splošna olajšava iz 0,3% na 1% obdavčenega prihodka
 dodatna olajšava v višini 0,2% se širi z donacijami za športne namene,
 uvaja se olajšava v višini 3,8% obdavčenega prihodka za vlaganja v vrhunski šport
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Predlog  ZDoh-2AB
Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema

• a) Znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (11. in 22. člen predloga zakona)

• Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 27,5 % na 25 % ter se
skrajšuje obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri
odsvojitvi kapitala po 15 letih imetništva ( 96.člen Zdoh-2)

• 132.člen Zdoh-2 => drugi odstavek 5 let imetništva- 20%, 10 let imetništva -15%,

• b) Znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in znižanje normiranih stroškov (9. in 23.
člen predloga zakona)

• Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 % na 15 %. Prav tako se znižuje
odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem, s 15 % na 10 %.

• c) Uvedba možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno
davčno osnovo (12., 13., 18. in 21. člen predloga zakona)

• Zavezancem, ki na letni ravni dosegajo dohodke iz kapitala oziroma dohodke iz oddajanja premoženja v najem, se
omogoči, da se njihovi tovrstni dohodki vključijo v letno davčno osnovo. Gre za odločitev zavezanca, ki mora o tem na
način, predpisan z zakonom, ki ureja davčni postopek, seznaniti davčni organ.
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Predlog  ZDoh-2AB 

4. Davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne upošteva podatkov o dohodkih iz
kapitala in dohodkih iz oddajanja premoženja v najem davčnega zavezanca rezidenta. =>

( Če bi sporočali že preje, ne rabimo 4.odstavka)

5. Minister, pristojen za finance, predpiše razširjen obrazec informativnega izračuna in obrazec
napovedi za odmero dohodnine za namene uveljavljanja odločitve za vštevanje dohodkov iz kapitala
in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo.
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Predlog  ZDoh-2AB 

6. 
Pri vštevanju davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v 
letno davčno osnovo se dohodnina – izračunana od teh dohodkov z obračunom davčnega odtegljaja 
iz 1. točke prvega odstavka 325. člena Zakona o davčnem postopku in poračunana  ( plačevanje 
dohodnine, plačnik davka v davčnem obračunu)    z odločbo iz četrtega odstavka 329.a člena  ( 
uveljavljanje dejanskih   stroškov od dohodka  iz oddajanja  premoženja v najem)  oziroma odločbo iz 
tretjega odstavka 330. člena Zakona o davčnem postopku ( rok za izdajo odločbe FURS -30 dni) , ali 
izračunana v odločbi, ki jo izda davčni organ, na podlagi napovedi zavezanca iz 2. točke prvega 
odstavka in šestega odstavka 325. člena Zakona o davčnem postopku – šteje za akontacijo 
dohodnine iz 272. člena Zakona o davčnem postopku.( upoštevanje akontacij)

OBRAZLOŽITEV:  
MED LETOM PLAČUJEMO  AKONTACIJE DOHODNINE, KI  PO ODLOČITVI  POSTANE 
AKONTACIJA ( SINTETIČNA OBDVAČITEV)  DOKONČNI DAVEK  ( CEDULARNA 
OBDAVČITEV).
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Predlog  ZDoh-2AB 

7.
Davčni zavezanec rezident, ki se odloči za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in 
dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo, uveljavlja odbitek davka, 
plačanega v tujini od teh dohodkov, ali oprostitev plačila davka od teh dohodkov po mednarodni 
pogodbi, kot je določeno v 328. in 329. členu Zakona o davčnem postopku.( odbitek plačanega davka 
v tujini in oprostitev)
V primerih, ko davčni organ začasno odločbo iz četrtega odstavka 328. člena Zakona o davčnem 

postopku razveljavi in jo nadomesti z novo odločbo, z novo odločbo nadomesti tudi odločbo o odmeri 
dohodnine, ki vsebuje podatke iz razveljavljene odločbe.«
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Predlog  ZDoh-2AB 

 Lastni poslovni deleži ( 10.člen zakona)   

10. člen

• V 90. členu se v četrtem odstavku podpičje na koncu 5. točke spremeni v piko, 6. točka pa se črta.

Ali bo   predlagana sprememba 90.člena ZDoh-2 ostala?
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Predlog  ZDoh-2AB 

 Zakon stopi v veljavo 15. dan,  uporablja se za davčna obdobja od 1.1.2022 dalje. 

Zakonodajalec  ni  uredil : 
- Dohodki  iz dejavnosti  (dejanski prihodki  in normirani odhodki);  
- Predlog ne glede na status so  normiranci lahko: prihodki največ 50.000 EUR  in 60 % 

normiranih stroškov.
- Težave  pri obdavčitvi  osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti 

Zmanjkalo je črk v abecedi  za imenovanje zakonov?
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Predlog  ZDoh-2AB  =>  koliko bo prikrajšan proračun  

 Leto  2022  zmanjšali prihodke iz naslova dohodnine v skupnem znesku okoli 248 mio EUR 
 Zvišanj splošne olajšave:  ( v štirih letih 726 EUR)

leto 2022     - 184 mio EUR  

leto 2023     - 191 mio EUR

leto 2024     - 178  mio EUR

leto 2025     - 173 mio EUR
 Znižanje stopnje dohodnine   9 mio EUR 
 Poslovna uspešnost    - 20  mio EUR 
Usklajevanje  s koeficientom rasti    - 30 mio EUR 
Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala  - 9 mio EUR  in oddajanja premoženja v najem  18 mio 

EUR   in možnost izbire DZ  
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Predlog   pripomb  ZDDS   na ZDoh-2AB 

Razprava :   
na predavanju bodo  mogoče že  znane dopolnitve 
Bi na kaj  opozorili ? 
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Hvala  za pozornost  

DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, 
Pisarna:  Titova 1, 4270 Jesenice
Pisarna:  Glavna ulica 11, 9220 Lendava
Izvajalka:

Simona Štravs univ.dipl.prav.,davčna svetovalka  
in častna članica ZDSS , Višja predavateljica na VŠR  

• Telefon:  04-585-11-80    Fax.: 04-585-11-85
• E- pošta:   deps.doo@gmail.com

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije  
www.davki.org
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