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DURS je izdal pojasnilo v zvezi z DDV
obravnavo dobave elektrike v primeru,
ko slovenska družba proda elektriko
preprodajalcu s sedežem izven EU
(npr. Švica), ki pri nakupu nastopa s
slovensko DDV ID številko.

Kljub določbi 38. člena Direktive
2006/112/EC, ki pravi, da je kraj
obdavčitve določen po sedežu
preprodajalca, je DURS mnenja, da je
v navedenem primeru dobava lokalna.
Pojasnilo DURS argumentira z razlago,
da je kraj dobave (v skladu z direktivo)
dogovorjen z namenom, da se
preprodajalec, ki preprodaja elektriko
znotraj EU, izogne številnim
posameznim DDV registracijam. Glede
na to, da je preprodajalec že registriran
za namene DDV v Sloveniji,
poenostavitev ne velja in se dobava
obravnava kot lokalna dobava med
dvema slovenskima davčnima
zavezancema.

Čeprav bo to pojasnilo DURS
olajšalo poslovanje za preprodajalce
s slovensko DDV številko, bi želeli
poudariti, da gre za nezavezujoče
pojasnilo, ki ne zagotavlja pravne
varnosti za davčne zavezance glede
določitve kraja obdavčenja (t.j. po
sedežu preprodajalca ali glede na
DDV ID številko, pod katero
preprodajalec opravi nakup). V tem
pogledu je torej vprašljivo, kako je z
veljavnostjo samega pojasnila,
poleg tega pa ostaja tudi tveganje
glede zanašanja nanj na strani
preprodajalca. V izogib nejasnostim
lahko preprodajalec zahteva od
DURS zavezujočo informacijo.

Za večinformacij prosimo
kontaktirajteČrtomirja Borca.

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, pričemer je
vsaka članica neodvisna pravna oseba.

Svet ES je 17. marca 2008 sprejel
Uredbo (ES) št. 274/2008 o
spremembi Uredbe (EGS)
št. 918/83 o sistemu oprostitev
carin v Skupnosti
V skladu z uredbo, se lahko vse pošiljke, poslane prejemniku v pisemski ali
paketni pošti, ki vsebujejo blago, katerega skupna vrednost ne presega 10 EUR,
uvozijo brez uvozne dajatve. Oprostitev ne velja za alkoholne izdelke, parfume in
toaletne vode ter tobak ali tobačne izdelke.

Glede na to, da mejna vrednost ni bila prilagojena že vse od leta 1991, ko je
znašala 22 EUR, je Svet sprejel novo uredbo o sistemu oprostitev carin v
Skupnosti, s katero se bo zvišala mejna vrednost pošiljk zanemarljive vrednosti iz
dosedanjih 22 EUR na 150 EUR. Tako bo mogoče vse pošiljke, poslane
prejemniku v pisemski ali paketni pošti, ki vsebujejo blago, katerega skupna
vrednost ne presega 150 EUR, uvoziti brez plačila uvoznih dajatev. Slednje je
zlasti zanimivo za podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo blaga po pošti.

Sprememba bo stopila v veljavo s 1. decembrom 2008.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Črtomirja Borca.

Olajšave za raziskave in razvoj
Davčni zavezanci si lahko z uveljavljanjem davčne olajšave za raziskave in
razvoj (RR) znižajo davčno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb. Splošna
olajšava za vlaganja v RR se prizna v višini 20 % zneska vlaganja. Do dodatnega
znižanja davčne osnove na podlagi vlaganj v RR so upravičeni zavezanci, ki
imajo sedežin hkrati opravljajo dejavnost na tistih območjih Slovenije, kjer je
BDP na prebivalca nižj i od povprečja države. Slednja, t.i. regijska olajšava, znaša
dodatnih 10 % vlaganj v RR za območja, kjer je BDP na prebivalca nižji do 15%
povprečja države oz. dodatnih 20 % vlaganj v RR za območja, kjer je BDP na
prebivalca nižji za večkot 15 % povprečja.

RR dejavnost je s podzakonskimi predpisi definirana kot dejavnost pri kateri je
bistven element novosti in rešuje znanstvene oz. tehnične negotovosti. Olajšava
se lahko uveljavlja za notranjo RR dejavnost (dejavnost, ki se izvaja v samem
podjetju) ter za nakup RR storitev (dejavnost, ki jo izvajajo druge osebe).

Pogoj za priznanje vlaganj v RR kot davčne olajšave je, da so vlaganja poprej
opredeljena v poslovnem načrtu ali razvojnem projektu, ki mora biti izdelan dovolj
podrobno, da je mogoče kasneje spremljati, ali se dejavnost RR opravlja skladno
z načrtom projekta. V kolikor se RR dejavnost v podjetju izvaja na večjem številu
področij, je potrebno oblikovati RR projekte, ki z vsebinskega vidika pomenijo
zaokrožene celote.

Glede na pretekle izkušnje je pričakovati, da bodo davčni organi podrobno
nadzirali upravičenost uveljavljanja olajšav. RR dejavnost je pogosto tesno
povezana s siceršnjo dejavnostjo podjetja, zato je pomembno, da zavezanci
zagotovijo ustrezno dokumentacijo, ki bo dokazovala upravičenost stroškov.
Ravno tako je potrebno zagotoviti, da so stroški, nastali v RR dejavnosti,
ustrezno razporejeni na posamezen RR projekt (npr. določitev ustreznih ključev
za razporeditev splošnih stroškov).

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Beto Štembal.


