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zneski olajšav za leto 2008
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Te davčne novice so izdelek davčnega oddelka
PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Če se želite prijaviti/odjaviti od PwC
Davčnih novic ali če imate kakršno
koli vprašanje, prosimo kontaktirajte
našoddelek za trženje:

E-mail:
marketing@si.pwc.com

PwC Davčne novice si lahko
ogledate tudi na naši spletni strani:
www.pwc.com/si

če znaša neto letna davčna osnova v eur znaša dohodnina v eur
NAD DO

7.187,60 16%

7.187,60 14.375,20 1.150,02 + 27% nad 7.187,60

14.375,20 3.090,67 + 41% nad 14.375,20

Znesek splošne olajšave za leto 2008:
2.959,60 EUR na leto / 246,63 EUR na mesec

Olajšave za vzdrževane družinske člane:
- posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka in vsakega drugega vzdrževanega člana
2.183,76 evra

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka
oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:

- drugega vzdrževanega otroka za 190,26 evra
- tretjega vzdrževanega otroka za 1.775,76 evra
- četrtega vzdrževanega otroka za 3.361,26 evra
- petega vzdrževanega otroka za 4.946,76 evra
- vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.585,50 evra glede na višino olajšave za

predhodnega vzdrževanega otroka

V predlogu sprememb Zakona o dohodnini je predstavljena še dodatna olajšava za
zavezance z nizkimi dohodk i, ki se bo lahko uporabljala že med letom vključno od meseca
januarja 2008 dalje. Večpojasnil o tej dodatni olajšavi bomo pripravili, ko bodo spremembe
zakona sprejete.

Za večinformacij kontaktirajte Klemena Mira.
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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 morebitnoškodo, ki bi nastala zaradi
neupoštevanja omenjenih dejstev.

© 2008 PricewaterhouseCoopers d.o.o. Vse pravice pridržane.
“PricewaterhouseCoopers” pomeni Slovensko družbo
PricewaterhouseCoopers d.o.o. oziroma kot je razvidno iz
konteksta, združenje članic skupine PricewaterhouseCoopers
International Limited, pri čemer je vsaka članica neodvisna
pravna oseba.

Davčno priznavanje odhodkov za
obresti od posojila za nakup deleža
po ZDDPO-2
V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se pri ugotavljanju davčne
osnove priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z računovodskimi standardi. Po
splošnem načelu, kot ga določa ZDDPO-2, se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni
za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu.

To pomeni, da se v posameznem davčnem obdobju obresti in ostali stroški, vezani na posojilo za
financiranje naložbe v kapital druge družbe, priznajo kot odhodki v dejanskih zneskih,
obračunanih v skladu z računovodskimi standardi (ob predpostavki, da ne obstajajo dejstva in
okoliščine, ki bi vplivale na drugačno davčno obravnavo posla v konkretnem primeru).

V primeru, da bi družba A za pridobitev naložbe v kapital družbe B najela posojilo pri nepovezani
banki in če posojilo ne bi bilo dano na podlagi jamstva ali v zvezi z depozitom družbe B v tej
banki, bi bili stroški bančnega posojila (stroški zavarovanja, odobritve in predvsem obresti), s
katerim bi družba A financirala naložbo v kapital družbe B, pri družbi A v celoti davčno priznani
odhodki.

V davčnem obdobju, v katerem bi družba A prejela dividende od družbe B in te dividende v skladu
z ZDDPO-2 izvzela iz davčne osnove, bi morala svojo davčno osnovo povečati na račun
odhodkov, ki se nanašajo na izvzete dividende, in to za znesek v višini 5 % izvzetih dividend.

V davčnem obdobju, v katerem bi družba A svojo naložbo odtujila in realizirala dobiček iz
odsvojitve lastniškega deleža ter 50 % tega dobička v skladu z ZDDPO-2 izvzela iz davčne
osnove, bi morala svojo davčno osnovo povečati za znesek v višini 5 % izvzetega dobička od
odsvojitve lastniškega deleža.

Za večinformacij kontaktirajte Beto Štembal.

Pojasnilo DURS glede določanja
kreditne ocene pri določanju
priznanja obrestne mere
V skladu s Pravilnikom o priznani obrestni meri (Ur.l.RS, št.117/06) je del priznane obrestne mere
tudi pribitek na kreditno oceno. Kreditna ocena zavezanca mora biti objavljena po metodologiji
podjetja 'Standard & Poor's' ali drugi metodologiji, ki jo je mogoče v to enolično prevesti.

Do sedaj je bilo nejasno, katere so druge metodologije. Dne 19. novembra 2007 pa je Davčna
uprava objavila pojasnilo (št. 4200-102/2007), iz katerega izhaja, da so to vse tiste metodologije,
ki jih je mogoče prevesti v metodologijo 'Standard & Poor's' s pomočjo prevajalne tabele. Te
prevajalne tabele objavlja Banka Slovenije:
http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij-r.asp?MapaId=846
Trenutno sta na tej spletni strani objavljeni le metodologiji podjetij 'Fitch Ratings' in 'Moody's
Investor Services', medtem ko naj bi bila metodologija 'Standard & Poor's' po pojasnilu Ministrstva
za finance dodana v teku enega meseca, vendar je na spletni strani Banke Slovenije še ni; do
takrat se uporablja prevajalna tabela vseh treh metodologij, razvidna iz Tabele v tem Pojasnilu. Za
vse tiste davčne zavezance, ki imajo ocene, pridobljene na podlagi drugih metodologij, pa se
šteje, da nimajo ocene kreditnega tveganja; pribitek na kreditno oceno v tem primeru znaša 100
bazičnih točk (1 %).

Za večinformacij kontaktirajte Tino Klemenc.




