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Utaja DDV v sistemu »davčnega
vrtiljaka« oz. »missing trader« družbe
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Te davčne novice so izdelek davčnega oddelka
PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Davčna uprava RS je objavila pojasnilo, v
katerem podrobno razlaga pojem davčnega
vrtiljaka oz ''missing trader'' podjetja. V
pojasnilu navaja, kateri so zunanji razpoznavni
znaki takšnega podjetja, njegovih transakcij, ter
razlaga mehanizme in posledice poslovanja s
takšnimi podjetji. Pojasnjuje tudi standarde
odgovornosti gospodarskih subjektov za plačilo
utajenih davčnih obveznosti in vpliv
Skupnostne zakonodaje na pooblastila DURS,
glede preprečevanja in sankcioniranja takih
oseb in oseb, ki z njimi poslujejo.

Davčni vrtiljak je veriga ponavljajočih se
nakupov in prodaj med davčnimi zavezanci, od
katerih je eden vedno ''missing trader'' podjetje.
V tej verigi pride do nezakonitega uveljavljanja
odbitka vstopnega DDV oz. do nezakonitega
uveljavljanja odbitka vstopnega DDV, ki ga
''missing trader'' podjetje ni plačalo. To podjetje
je registriran davčni zavezanec za DDV, ki
pridobiva blago ali storitve brez plačila DDV,
dobavlja pa z obračunanim DDV, pri tem pa ne
plačajo dolgovanega DDV. DURS iz tega
izvaja logičen sklep, da je ''missing trader''
podjetje ključno za izvedbo DDV utaje. Pri
takšni utaji lahko DURS prevali breme plačila
neplačanega DDV na ostale udeležence v
goljufiji.

Na zunaj se ''missing trader'' podjetje lahko
prepozna poštevilnih značilnostih npr.: je
novoregistrirani zvezanec za DDV, nima
dovoljenj, sredstev ali zaposlenih za izvajanje
poslov, njegove transakcije so dvomljive...

Ključno je,da sopogodbeniki ''missing
trader'' podjetja preverjajo DDV številko
dobavitelja, saj jim lahko DURS v primeru,
ko se jim dokaže sodelovanje pri utaji, ne
dovoli odbijati vstopni DDV, poleg tega pa
jih lahko doletijo tudi kazenske sankcije.

V izogib zapletom pri poslovanju DURS
podjetjem priporoča preverjanje
sopogodbenikov z uporabo široko dostopnih
baz podatkov ter pridobitev podatkov o
identifikacijski številki za DDV, saj če je bila
veljavna manj kot eno leto in ni večveljavna,
obstaja verjetnost da gre za ''missing
trader'' podjetje.

Davčna uprava, kot svoje glavno
preventivno orodje navaja izdajo in preklic
identifikacijske št. za DDV. Z natančni
preverjanjem prošnje za dodelitev DDV
številke, lahko preventivno izloči ''missing
trader'' podjetje. Z retroaktivnim preklicem
DDV številke pa lahko prepreči njeno
zlorabo.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte
Črtomirja Borca.

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
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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 .
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Davčno priznavanje odhodkov iz
naslova plačil premij prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja
(PDPZ) v skladu z 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.

Ob tem je potrebno upoštevati, da ZDDPO-2 izrecno določa, da so davčno nepriznani odhodki
med drugim stroški, ki se nanašajo na privatno življenje (za zabavo, oddih, šport in rekreacijo,
vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost). Poleg stroškov, ki se nanašajo na
privatnoživljenje lastnikov oziroma povezanih oseb se med davčno nepriznane odhodke
štejejo tudi stroški, ki se nanašajo na privatnoživljenje drugih oseb, razen stroškov za
zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčena po zakonu, ki
ureja dohodnino.

To ob hkratnem upoštevanju določb Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in ZDDPO-2 pomeni, da se
premije za PDPZ, ki jih za račun delojemalca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega
načrta, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in so kot takšni davčno
nepriznani odhodki v davčnem obračunu delodajalca, vendar največdo zneska, ki je nižji od
naslednjih dveh zneskov:

 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca,
 2.390 eurov.

Ne glede na to, pa se plačane premije za PDPZ do navedene višine lahko upoštevajo kot
davčna olajšava v skladu z 58. členom ZDDPO-2. V primeru da plačila za PDPZ presegajo
zgoraj navedeni znesek in so posledično obdavčena po ZDoh-2, se presežni znesek odhodkov
obravnava kot davčno priznan odhodek delodajalca v obračunu davka od dohodkov pravnih
oseb.Še enkrat poudarjamo, da se sme v tem primeru v davčnem obračunu uveljaviti davčna
olajšava iz 58. člena ZDDPO-2 zgolj do prej navedene višine.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Beto Štembal.

Pravica do odbitka vstopnega DDV
DURS je pred kratkim objavil pojasnilošt. 4230-50/2007-2 , ki se nanaša na pogoje za
uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV v sistemu obrnjene davčne obveznosti za
pridobitve blaga znotraj Skupnosti in za storitve po 29.členu ZDDV-1.

DURS pojasnjuje, da sme davčni zavezanec odbiti DDV šele v davčnem obdobju, v katerem
je prejel račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega
obračuna DDV, za njemu opravljeno dobavo blaga ali storitev oz. carinske deklaracije za
uvoženo blago.

Sodišče Evropskih skupnosti je v primeru Bockemühl (C-90/02) pojasnilo, da mora pri dobavi
storitev, pri katerih je plačnik davka naročnik ali kupec, davčni zavezanec za uveljavljanje
pravice do odbitka DDV izpolnjevati formalnosti, ki jih določi vsaka država članica. Pri tem pa
smejo države članice predpisati le formalnosti tehnične narave, ki ne smejo znatno otežiti ali
celo onemogočiti uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV.

Glede na omenjeno sodbo je bil Pravilnik o izvajanju Zakona o DDV dopolnjen tako, da v
primeru, ko mora davčni zavezanec, ki mora plačati DDV kot naročnik, kupec ali prejemnik
blaga ali storitev, za uveljavljanje pravice do odbitka DDV imeti račun ali drug dokument, ki
vsebuje podatke za zagotovitev pravilnega obračuna DDV, ter v obračunu DDV izkazati
znesek davka, ki ga mora plačati.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Črtomirja Borca.




