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Davčne novice

Z davčnimi novicami vas želimo
opozoriti na prihajajoč rok oddaje
obračuna DDPO in nekatere predlagane
spremembe v davčni zakonodaji .

1. Rok za oddajo obračuna DDPO

Ker se rok za oddajo obračuna DDPO za
leto 2011 neizmerno približuje (v tem
letu je skrajni rok 2 april 2012), smo vam
v družbi PwC pripravljeni priskočiti na
pomoč pri naslednjem:

- Pregled DDPO obračuna (končnega ali
osnutka) s pripadajočimi prilogami,

- Analiziranje potencialnih davčnih

2. Predlagane spremembe na
področju obdavčitve

Ministrstvo za finance je objavilo
osnutek predlogov sprememb nekaterih
davčnih zakonov, katerih glavni namen
je razbremenitev podjetij in prebivalstva.
Znižanje akontacij za nekatere
obremenitve bo mogoče tako
predvidoma uveljaviti že med letom,
druge pa ob letni odmeri dohodnine za
leto 2012. Slednje velja tudi za področje
davka od dohodkov pravnih oseb.

Postopno znižanje stopnje DDPO na
15%
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- Analiziranje potencialnih davčnih
tveganj na osnovi predloženih
dokumentov,

- Celotni ali delni pregled dokumentacije
za transferne cene,

- Razgovor z osebo odgovorno za
pripravo DDPO obračuna.

V kolikor potrebujete našo pomoč v zvezi
z zgoraj navedenim, smo vam z veseljem
na voljo.

15%

Novela zakona s področja DDPO naj bi
začela veljati že 1. junija, uporabljala pa
se bo od 1. januarja 2012. Novela
predvideva postopno znižanje davčne
stopnje davka od dohodkov pravnih oseb
z 20 na 15 odstotkov do leta 2015. Letos
naj bi tako davek od dohodkov pravnih
oseb znašal 18 odstotkov, nato pa bi se
do leta 2015 vsako leto postopoma
zniževal za odstotno točko.

Olajšava za investiranje v opremo in
neopredmetena sredstva se bo zvišala iz
zdajšnjih 30 na 40 odstotkov (zgornja
meja olajšave se bo povišala iz 30 na 60
tisoč evrov na leto).

Splošna davčna olajšava za vlaganja v
raziskave in razvoj pa se bo povišala iz
40 na 100 odstotkov.
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Višja spodnja meja najvišjega
dohodninskega razreda

Skladno s spremembo novele zakona o
dohodnini, se bo meja najvišjega
dohodninskega razreda povečala iz
15.681,03 na 18.716,00 EUR.
Spremembe bodo občutili predvsem
tisti, ki imajo letno davčno osnovo višjo
od 18.716,00 EUR. Za posameznike, ki
padejo v najvišji dohodninski razred,
bodo spremembe pomenile, da bodo
plačali približno 400 EUR manj
dohodnine na leto kot do sedaj. V kolikor
bo predlog potrjen, bo spremenjena
dohodninska lestvica veljala že v letu

Uveljavljanje pravice do odbitka DDV
naj ne bi bilo več odvisno od plačila
računa

Glede na trenutno veljavno zakonodajo s
področja DDV, lahko davčni zavezanec
uveljavlja pravico do odbitka vstopnega
DDV le v primeru dejanskega plačila
računa oziroma vključitve le-tega v
sistem obveznega večstranskega pobota.
Na podlagi Uradnega opomina Evropske
Komisije - Kršitev št. 2011/4182, takšno
pravilo ni skladno z evropsko DDV
zakonodajo, zato je v osnutku predloga
spremembe ZDDV-1 to pravilo črtano. V
kolikor bo predlog sprejet, bodo davčni
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dohodninska lestvica veljala že v letu
2012.

Podobno kot pri davku od dohodkov
pravnih oseb se bo zvišala tudi olajšava
za investiranja v opremo in
neopredmetena sredstva na 40
odstotkov vloženega zneska. Prav tako se
bo povečala davčna olajšava za vlaganja
v raziskave in razvoj na 100 odstotkov.

kolikor bo predlog sprejet, bodo davčni
zavezanci lahko uveljavljali pravico do
odbitka vstopnega DDV neodvisno od
plačila računa.
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Davčne Novice so proizvedene s strani PricewaterhouseCoopers Davčnega oddelka.

Pravno opozorilo: Vsebina, objavljena v tem tekstu, je namenjena le za namen splošnega razumevanja davčne problematike in ne
vsebuje poglobljene analize navedenih davčnih in drugih predpisov. Bralce opozarjamo, da vsako ravnanje, ki bi bilo posledica
objavljenih tekstov, zahteva posvet z davčnim svetovalcem. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.
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