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Na kratko 

Hibridna posojila države članice EU za davčne namene obravnavajo različno. Nekatere jih 

opredeljujejo kot dolžniški kapital, druge pa kot lastniški. Zato se predlagane spremembe nanašajo 

na odpravo neskladij pri obravnavi hibridnih finančnih instrumentov- t.im. hibridnih posojil. 

 
 

Podrobno 

 

Preprečevanje zlorab 
določb o izvzemu 
dividend ter 
obdavčevanja na viru 

Novela zakona dopolnjuje 
dve določbi ZDDPO-2 in 
sicer: 

 Izvzem dividend iz 

davčne osnove in 

 Obdavčenje, ki velja za 

matične družbe in 

odvisne družbe iz 

različnih držav EU in 

velja kot nadgradnja 

dosedanje ureditve 

preprečevanja izogibanj 

in zlorab, določene v 

Zakonu o davčnem 

postopku.  

 

 

 

 

 

 

 

Po novem se ugodnost 

izvzema dividend iz davčne 

osnove ne prizna, če gre pri 

zavezancih za okoliščine 

navedene v 74. členu Zakona 

o davčnem postopku 

(ZDavP-2), ki preprečuje 

izogibanja in zlorabe določb 

davčnega prava, in če gre za 

sheme ali niz shem pri 

katerih je glavni namen ali 

eden od glavnih namenov 

pridobitev davčne prednosti, 

pri tem pa se nepriznanje 

ugodnosti lahko nanaša le 

na en korak ali del v shemi. 

Vključitev učinkov 
ponovnih meritev čistih 
obveznosti za 
prezaposlitvene 
zaslužkov zaposlencev v 
davčno osnovo 

Nova določba 15.a člena 
ZDDPO-2 določa, da se pri 
ugotavljanju davčne osnove 
oz. priznavanju prihodkov in 
odhodkov zavezanca, zneski 
ponovnih meritev čistih 
obveznosti za 
prezaposlitvene zaslužke 
zaposlencev, ki sodijo pod 
programe z določenimi 
zaslužki in ki se ne 
pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida, temveč v 
izkazu drugega 
vseobsegajočega donosa, 
vključijo v davčno osnovo ob 
porabi oziroma odpravi teh 
obveznosti ob smiselni 
uporabi pogojev določb 20. 
člena ZDDPO-2. 

 



 

2  PwC 

 Spremembe ZDavP-2 
Julij, 2015 

Na kratko 

Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se nanašajo na institut zavezujoče informacije,  

odpravo administrativnih ovir pri pobiranju davkov za davčne zavezance, uvedbo novega instituta 

vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, ureditev dodatnih možnosti za lažje poplačilo davčnega dolga in 

ureditve davčne izvršbe. 

 
 

Podrobno 
 

Zavezujoča informacija 

V spreminjajočem se 
davčnem okolju je institut 
zavezujoče informacije 
izjemno koristno orodje, s 
katerim se lahko davčni 
zavezanec vnaprej pozanima 
o davčni obravnavi svojih 
načrtovanih transakcij in 
poslovnih dogodkov, pri 
čem je pridobljen odgovor 
za davčni organ zavezujoč. 

Generalni finančni urad je 
dolžan zavezanca za davek 
obvestiti najpozneje v 15 
delovnih dneh od prejema 
popolne vloge, ali bodo 
izdali zavezujočo 
informacijo. V primeru 
pritrdilnega odgovora ima 
davčni organ največ šest 
mesecev časa, od dneva 
vročitve obvestila, da 
davčnemu zavezancu 
pripravi zavezujočo 
informacijo. 

Vsebina vloge za izdajo 
zavezujoče informacije mora 
poleg natančnega opisa 
nameravane aktivnosti 
(načrtovane transakcije ali 
poslovnega dogodka) 
vsebovati tudi: 

 Podrobno opisano 

problematiko, dilemo, 

vprašanje oz. razlog za 

vložitev zahteve, katerega 

mora zavezanec podpreti 

z lastnim mnenjem o 

predvidenih davčnih 

učinkih, podpornimi 

mnenji (strokovna 

mnenja, komentarji, 

sodna praksa), 

 Dokumentacijo na katero 

se sklicuje zavezanec v 

zahtevi za izdajo 

zavezujoče informacije, 

 Izjavo zavezanca o tem, 

ali je vprašanje povezano 

z zahtevo za izdajo 

zavezujoče informacije, 

predmet že predloženega 

obračuna davka oziroma 

davčne napovedi, 

obravnavano v že izdani 

zavezujoči informaciji, 

obravnavano v postopku 

davčnega nadzora ali 

obravnavano v postopku 

s pravnimi sredstvi ali 

pred sodiščem. 

Strošek zahteve za izdajo 
zavezujoče informacije: 

Stroške zahteve za izdajo 
zavezujoče informacije v 
celoti nosi davčni zavezanec. 
Cena priprave znaša 50 EUR 
na uro dela, vendar ne manj 

kot 500 EUR. V primeru, da 
davčni organ pričakuje 
stroške višje od 2.000 EUR 
lahko zahteva predplačilo v 
višini 60% ocenjenih 
stroškov. 

Vnaprejšnji cenovni 
sporazum 

V davčni postopek se uvaja 
nov institut vnaprejšnjega 
cenovnega sporazuma 
(angleško Advance pricing 
arrangement – APA). 
Sporazum je dogovor med 
davčnim zavezancem, ki je 
lahko rezident ali nerezident 
po ZDDPO-2, in davčnim 
organom, v katerem se 
določijo merila za določanje 
primerljive tržne cene za 
povezane čezmejne 
transakcije v nekem 
obdobju, še preden so te 
izvedene. Davčni zavezanci 
lahko zaprosijo za sklenitev 
enostranskega ali 
večstranskega sporazuma. 

Ker je institut novost v 
slovenski zakonodaji, je 
določeno sorazmerno dolgo 
prehodno obdobje 
uveljavitve. Institut bo 
zaživel 1.1.2017 

Dodatne možnosti za 
poplačilo davčnega 
dolga 
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S spremembo 103. člena 
ZDavP-2 se podaljšuje 
obdobje možnega obročnega 
odplačila davčnega dolga v 
mesečnih obrokih iz 12 
mesecev na 24 mesecev, pod 
pogojem, da davčni 
zavezanec predloži ustrezni 
instrument zavarovanja 
davčne obveznosti. 
Sprememba zakona pa se 
dotika tudi postopka o 
odločanju o odlogu ali 
obročnem plačilu davka. 
Organu ne bo potrebno več 
izdati sklepa o odlogu ali 
obročnem plačilu, s katerim 
bi organ določil vrsto 
zavarovanja. 

Odprava 
administrativnih ovir 

Samostojni podjetnik in 
posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost ne 
potrebuje več ločenega 
transakcijskega računa za 
namene v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti. 

V primeru davka na 
dohodek, če je delodajalec 
fizična oseba, se odpravlja 
ureditev po kateri je bilo 
delojemalcem potrebno 
napovedati dohodke, 
delodajalec pa je moral 
obračunati prispevke. Po 
novi ureditvi se vse 
obveznosti prenesejo na 
delodajalca. 

Davčni organ bo po novem 
lahko pobotal preplačane 
davke in prispevke poleg z 
davčnimi obveznostmi tudi z 

drugimi neplačanimi 
denarnimi nedavčnimi 
obveznostmi, kot so takse, 
globe in stroški postopka. 

Davčna izvršba 

Banke in hranilnice bodo po 
novem imele obveznost 
predložiti podatke o obstoju 
depozita in višini sredstev 
davčnih zavezancev. 
Spremembe opredelitev 
novih kategorij  denarnih 
prejemkov izvzetih iz davčne 
izvršbe služijo usklajevanju 
davčnega postopka z 
Zakonom o izvršbi in 
zavarovanju (ZIZ). 
Pomembne novosti v zvezi z 
davčnimi izvršbami pa so 
predlagane za uspešnejše 
preprečevanje zlorab določb 
ZDavP-2. 

 



 

4  PwC 

 Novosti znotraj davčne zakonodaje 
Julij, 2015 

 

Podrobno 

Davčna obravnava 
pametnega telefona 

Po pojasnilu Finančne 
uprave Republike Slovenije 
št. 42000-19/2015-2 so 
mobilni telefoni oziroma 
»pametni telefoni« bistveno 
bolj podobni računalniku in 
ne klasičnemu telefonskemu 
aparatu. Po novem se 
pametni telefoni štejejo za 
računalniško opremo, z 
najvišjo dovoljeno 
amortizacijsko stopnjo 50%. 
Davčni zavezanci bodo lahko 
zanje uveljavljali tudi 
olajšavo za investiranje. 

Boj proti sivi ekonomiji 

V sklopu davčne reforme je 
ključnega pomena tudi boj 
proti sivi ekonomiji, 
katerega bo vlada načela z 
naslednjimi koraki: 

 Uvedba davčnih (t.i. 

elektronskih blagajn), ki 

bodo omogočale FURS-u 

neposreden vpogled 

preko on-line povezave 

(bolj podrobno o uvedbi 

davčnih blagajn si lahko 

preberete v januarskih 

novicah, objavljene na 

spletni strani:  

http://www.pwc.com/si/

en/tax-

news/archives/2015/dav

cne_novice_2015_1.pdf); 

 Okrepiti preglednost in 

učinkovitost 

inšpekcijskega nadzora 

in 

 Učinkovito izterjavo 

javnih dajatev (kar naj bi 

dosegli z uvedbo višjih 

kazenskih sankcij). 

Spremembe s področja 
obdavčitve nepremičnin 

V preteklih letih smo bili 
priča neuspeli reformi 
obdavčitve nepremičnega 
premoženja, ko je Ustavno 
sodišče zaradi spornega 
načina množičnega 
vrednotenja nepremičnin 
razveljavilo pričakovani 
davek na nepremičnine. 
Trenutno se na Ministrstvu 
za finance pripravlja 
prenovljen zakon o davku na 
nepremičnine, ki bo 
nadomestil dosedanje  
dajatve na tem področju 
predvsem nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljišč in 
pristojbino za vzdrževanje 
gozdnih cest. 

Avtomatična izmenjava 
podatkov o dohodkih v 
tujini (AIP) 

Poleg domačih davčnih 
novic je odmevna tudi 
mednarodna sprememba in 
sicer sporazum med 
Evropsko unijo in Švico o 
avtomatični izmenjavi 
podatkov o dohodkih v 
tujini. Sprememba naj bi se 
začela izvajati v septembru 
2018. Omenjen sporazum o 
avtomatični izmenjavi 
podatkov bo veljal za vseh 
28 članic, pri čemer je 
potrebno opozoriti, da bodo 
OECD-jevi globalni AIP 
standardi (AEOI – 
Automatic Exchange of 
Information) v celoti 
vključeni v nov sporazum.



 

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.  

© 2015 PricewaterhouseCoopers Svetovanje. Vse pravice pridržane.  

"PricewaterhouseCoopers Svetovanje" in "PwC" se nanašata na mrežo podjetij, ki so povezana skozi članstvo v podjetju PricewaterhouseCoopers. International Limited 
(PwCIL). Vsako podjetje v mreži je samostojna in neodvisna pravna oseba in ne deluje kot zastopnik PwCIL ali katerekoli druge članice mreže. PwCIL ne nudi nobenih 
storitev strankam. PwCIL ni odgovoren za dejanje ali opustitev dejanja katerekoli članice, prav tako ne nadzira njihove strokovne presoje ali kakorkoli drugače vpliva 
nanje. Nobena članica ni odgovorna za dejanje ali opustitev dejanja katerekoli druge članice, prav tako pa ne nadzira strokovnih presoj ostalih članic ali kakorkoli drugače 
vpliva nanje. 

 

 

 

 

Pokličite nas ali nam pišite. 
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