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Fiscalis program in izobraževanje
organov na področju transfernih cen
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Te davčne novice so izdelek davčnega
oddelka PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Evropski parlament je sprejel t.i.
Fiscalis program za obdobje 2003-
2007, ki naj bi izboljšal delovanje
davčnih sistemov na notranjem trgu
EU. Namen programa je izboljšanje
delovanja davčnega sistema na tem
trgu z vzpodbujanjem sodelovanja
sodelujočih držav, njihovih uprav in
uradnih oseb.

Konec leta 2007 so države članice EU
v sklopu Fiscalis programa organizirale
seminar na temo Kako opraviti davčni
pregled s področja transfernih cen.
Seminar je bil namenjen predvsem
davčnim organom iz držav članic EU,
na seminar pa so bili povabljeni tudi
nekateri predstavniki iz gospodarstva.

Glavni namen seminarja je bil izboljšati
razumevanje o tem, kako in pod
kakšnimi pogoji naj bi se opravljal
pregled transfernih cen. Udeleženci
seminarja so se pogovarjali o tem,
kako bi davčni organi posameznih
držav članic svoje vire čim učinkoviteje
razporedili v skladu s potrebami
davčnih pregledov s področja
transfernih cen, ter o prepoznavanju
pomembnosti virov, ki jih mednarodne

korporacije namenjajo zmanjšanju
tveganj iz naslova transfernih cen.

Predstavniki gospodarstva so
prikazali, kako mednarodne
korporacije pristopajo k pripravi
dokumentacije za namene transfernih
cen s pomočjo davčnih svetovalcev.
Predstavili so tudi primere najboljše
prakse priprave korporacij na davčne
preglede iz naslova transfernih cen.

Za večinformacij prosimo
kontaktirajte Tino Klemenc.

Če seželite 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.

© 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.

Utaja DDV v sistemu “davčnega
vrtiljaka” oz “missing trader” družbe
(nadaljevanje)

Kot nadaljevanje članka Utaja DDV v sistemu davčnega vrtiljaka oz. ''missing
trader'' družbe, objavljenem v prejšnji izdaji davčnih novičk, navajamo sodbe sodišča
ES, katere se navezujejo na:

- davčni vrtiljak:
1. C-354/03 Optigen Ltd, C-355/03 Fulcrum Electronics Ltd in

C-484/03 Bond House Systems Ltd
2. C-439/04 Axel Kittel in C-440/04 Recolta Recycling SPRL
3. C-409/04 Teleos plc and Others
4. C-271/06 Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG

- zlorabo pravice:
1. C-255/02 Halifax plc
2. C-419/02 BUPA Hospitals Ltd and Goldsborough Developments Ltd
3. C-223/03 University of Huddersfield Higher Education Corporation
4. C-425/06 Part Service Srl.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Črtomirja Borca.

Prejeti računi, ki se nanašajo na
prejšnja davčna obdobja z vidika
davka od dohodka pravnih oseb
V podjetjih pogosto po koncu poslovnega leta nastopijo poslovni dogodki, ki se
nanašajo na preteklo leto. Postavlja se vprašanje, kako v tekočem poslovnem letu
pripoznati odhodke na podlagi prejetega račun, ki izvirajo iz preteklega leta. V skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2006) se bistvene napake obravnavajo
kot napačne navedbe v računovodskih izkazih za pretekla leta, ki izhajajo iz
neupoštevanja ali napačne uporabe zanesljivih informacij, ki so bile na voljo v času, ko
so bili računovodski izkazi odobreni za objavo. Znesek je bistven, če bi opustitev
njegovega pripoznanja lahko vplivala na poslovne odločitve uporabnikov, ki temeljijo na
računovodskih izkazih. Naravo in stopnjo bistvenosti podjetje opredeli v svojih internih
aktih.

Podjetje popravi bistvene napake iz preteklih let za nazaj, in sicer v prvih
računovodskih izkazih, odobrenih za objavo, po odkritju napake. Napake popravi s
preračunavanjem primerjalnih zneskov sredstev, dolgov in vseh vpletenih sestavin
kapitala preteklega leta. Če je preračunavanje za nazaj neizvedljivo, se to dejstvo
razkrije. Učinek popravkov napak iz preteklih let se ne vključi v poslovni izid tekočega
leta, v katerem je prišlo do odkritja napak, ampak se upošteva kot zmanjšanje čistega
dobička preteklega leta.

Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov davčnega zavezanca
se zneski, ki predstavljajo razlike zaradi popravkov napak, za katere se preračunajo
preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, v obdobju popravkov napak
vključijo v davčno osnovo, in sicer tako, da zmanjšujejo davčno osnovo.

Odhodki, ki so posledica popravkov nebistvenih napak iz preteklega leta, se vključijo
med redne odhodke tekočega leta enako kot v računovodskih evidencah, saj tehnika
odpravljanja napak po našem mnenju ne bi smela vplivati na spremembe davčne
osnove.

Iz navedenega sledi, da so zneski popravkov napak preteklih let, tako bistvenih kot
nebistveni, davčno priznani v tekočem letu.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Beto Štembal.


