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Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2 ter ostale
spremembe

Z davčnimi novicami vas želimo opozoriti na
nekatere predlagane spremembe v davčni
zakonodaji .

V kolikor potrebujete našo pomoč v zvezi z
spodaj navedenim, oz. v katerikoli drugi
zadevi, smo vam z veseljem na voljo.

Vlada Republike Slovenije je dne 27.09.2012,
sprejela “Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb”, ki je bil poslan Državnemu
zboru v prvo obravnavo. Poudarjamo, da gre
le za predlog zakona in da v nadaljevanju
opisane spremembe v tem trenutku še niso v
veljavi. Če bo predlog zakona tudi sprejet, pa
naj bi predlagane spremembe začele veljati s
1. januarjem 2013.

Glavne predlagane spremembe zakona se

Po prvotni priglasitvi ugotavljanja davčne
osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov zavezancu ne bo treba vsako leto
priglasiti takšnega ugotavljanja davčne
osnove. Štelo se bo namreč, da zavezanec želi
oziroma ugotavlja davčno osnovo z
upoštevanjem normiranih odhodkov, če
davčnega organa ne obvesti drugače.

2. Obdavčitev na viru za plačila za
storitve:

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb predvideva tudi spremembe s področja
davčnega odtegljaja. V primeru plačila za
storitve, naj bi se davčni odtegljaj tako
obračunal, odtegnil in plačal zgolj za izrecno
določene vrste storitev (do sedaj se je davčni
odtegljaj obračunal iz naslova plačila za vse
vrste storitev, pod določenimi pogoji), t.j.
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Glavne predlagane spremembe zakona se
nanašajo na:

1. Sistem ugotavljanja davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov:

Gre za nov opcijski sistem, ki je namenjen
predvsem hitremu in enostavnemu
izpolnjevanju davčnih obveznosti manjših
zavezancev, ki opravijo priglasitev ter njihovi
prihodki v koledarskem letu pred davčnim
obdobjem, za katero se uveljavlja
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov, ne presegajo 50.000
EUR.

Kar zadeva davčno osnovo, se bo ta
ugotavljala na podlagi davčno priznanih
prihodkov in normiranih odhodkov in sicer v
višini 70% teh prihodkov (dejanski stroški,
davčne olajšave in davčne izgube se ne bodo
priznale). Tako ugotovljena davčna osnova
bo obdavčena s splošno stopnjo DDPO , ki bo
v letu 2013 znašala 17%.

vrste storitev, pod določenimi pogoji), t.j.
svetovanje, trženje, raziskave tržišča,
kadrovanje, administriranje, informacijske
in pravne storitve, če so plačane v države s
povprečno nominalno obdavčitvijo nižjo od
12,5%. Dodaten pogoj je, da je taka država
tudi navedena na posebnem seznamu, ki ga
objavlja Ministrstvo za finance (t.i. črna
lista).

3. S pojmom splošnokoristnega
namena naj bi se dodatno definirali
nameni, za katere zavezanec nameni
določena sredstva oziroma izplača
znesek in zato lahko uveljavlja davčno
olajšavo za donacije



4. Določi se omejevanje koriščenja izgub
iz preteklih davčnih obdobij in sicer se
bo te izgube lahko koristilo največ v
višini 50 % davčne osnove davčnega
obdobja:

Skladno s predlagano spremembo se omeji
koriščenje prenesenih davčnih izgub na največ
50% davčne osnove tekočega davčnega
obdobja. Navedena sprememba bo tako
vplivala na likvidnosti položaj davčnih
zavezancev, ki izkazujejo nepokrito davčno
izgubo iz preteklih davčnih obdobjih, ki je višja
kot 50% davčne osnove davčnega obdobja.
Kljub navedeni omejitvi višine koriščenja
prenesene davčne izgube, pa naj bi še vedno
veljalo, da se lahko davčna izguba neomejeno
prenaša v naslednja leta.

Nekatere ostale spremembe s področja
obdavčitve (predvsem pravnih oseb):

5. Nov Pravilnik o uveljavljanju davčnih

Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju
dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja, s protokolom, sta v septembru
2012 začela veljati omenjena dva sporazuma,
uporabljala pa se bosta od 1. januarja 2013
dalje.

7.Vlada Republike Slovenije je dne
4.10.2012, sprejela tudi besedilo
“Predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku na dodano
vrednost”, ki je bil poslan Državnemu zboru
v obravnavo in sprejetje po rednem postopku.

Predlagana sprememba zakona se nanaša na
zvišanje stopnje davka na dodano vrednost, in
sicer bodo s spremembo določene dobave
blaga in storitev, ki so sedaj obdavčene po
nižji, 8,5% stopnji, obdavčene po splošni, 20%
stopnji. Spremembe naj bi se nanašale na
hrano za hišne živali, časopisje, revije in druge
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5. Nov Pravilnik o uveljavljanju davčnih
olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Pravilnik na novo opredeljuje dejavnosti
raziskav in razvoja. Tako med drugim določa,
da mora poslovni načrt zajemati tudi oceno
stroškov po posameznih aktivnostih in
obdobjih. Prav tako so spremenjene priloge 1-
3, in sicer odslej bo potrebno v osnovnem
obrazcu za uveljavljanje davčne olajšave za
vlaganja v raziskave in razvoj navajati skupne
stroške izvajanja notranjih in zunanjih
raziskovalno-razvojnih dejavnosti, na zahtevo
davčnega organa pa posredovati tudi določene
specificirane podatke v Prilogi-2.

6. Sporazumi o izogibanju dvojnega
obdavčenja

Na podlagi obvestila o začetku veljavnosti
Konvencije med Republiko Slovenijo in
Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki
od dohodka ter Obvestila o začetku veljavnosti
Konvencije med Vlado Republike Slovenije in

hrano za hišne živali, časopisje, revije in druge
periodične publikacije, čiščenje oken in
čiščenje zasebnih gospodinjstev, storitve
uporabe športnih objektov, storitve javne
higiene, frizerske storitve ter dobava lončnic,
sadik in rezanega cvetja.
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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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