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Te davčne novice so izdelek davčnega
oddelka PricewaterhouseCoopers d.o.o.

S 1. julijem 2008 stopa v uporabo nov
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna
davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu.

Novi pravilnik bo Davčni upravi RS
omogočil vzpostavitev sistema t. i.
»individualnih REK-obrazcev«, na
podlagi katerega bo lahko fizični osebi
na njeno zahtevo davčni organ razkril
podatke o prispevkih za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevkih za obvezno zdravstveno
zavarovanje, prispevkih za zaposlovanje
oziroma prispevkih za starševsko varstvo,
ki jih je zanjo plačal, oziroma jih je
dolžan plačati njegov delodajalec ali
druga oseba.

Podlaga za vzpostavitev novega sistema
sta Zakon o davčnem postopku –
ZDavP-2, ki določa, da so plačniki davka
dolžni voditi evidence po posameznem
davčnem zavezancu o dohodkih ter o
odtegnjenih davkih in druge za pobiranje
davkov potrebne evidence, določene s
tem zakonom ali zakonom o obdavčenju
in Novela Zakona o invalidskem in
pokojninskem zavarovanju – ZPIZ-1F, ki
je določila, da Davčna uprava RS v roku
treh let od uveljavitve tega zakona (to je

do 30. 7. 2008) vzpostavi in vodi
evidence o prispevkih, ki so jih
izplačevalci plačali nadomestil plačali
za vsakega zavarovanca.

Bistvena novost, ki izhaja
iz spremenjenega načina poročanja,
je nabor podatkov, kar pomeni, da
bodo izplačevalci poleg zbirnih
podatkov, ki so določeni na podoben
način, kot izhaja iz sedaj veljavnih
obrazcev REK, ob vsakokratnem
izplačilu dohodka poročali tudi
podatke za vsakega posameznega
davčnega zavezanca, prejemnika
dohodka.

Dosedanji način poročanja bodo
zavezanci uporabljali poleg novega
načina do konca 2008.

Za večinformacij prosimo
kontaktirajte Klemna Mira.

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.

Uskladitev plačin drugih prejemkov
za leta 2007, 2008 in 2009
Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plačza leto 2007 in o načinu usklajevanja plač,
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 je
bila podpisana in objavljena v Uradnem listu RS št. 62/2008. Omenjena kolektivna
pogodba določa enkratno izredno dodatno uskladitev plačzaradi nepričakovano visoke
inflacije v letu 2007 ter zneske uskladitve plačza leti 2008 ter 2009. Poleg tega določa
nove zneske povračil stroškov v zvezi z delom ter drugih prejemkov, kot so regres,
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Klemna Mira.

Sprememba Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A)
V Uradnem listu RS št. 56/2008 je bil objavljen spremenjen Zakon o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A) ter začetkom veljave s 7. junijem 2008. S
slednjim se odpravlja, s strani Evropske komisije zaznana nezdružljivost nekaterih
določb ZDDPO-2 z evropskim pravnim redom. V nadaljevanju povzemamo ključne
spremembe:

 Dopolnjen je 19. člen ZDDPO-2, s čimer je zavezanec pridobil možnost, da
dokaže, ali bi v enakih ali primerljivih okoliščinah odobril (prejel) posojilo po
obresti meri, ki je nižja (višja) od priznane obrestne mere tudi od
posojilodajalca nepovezane osebe. Tako je zavezancem omogočeno, da
predložijo dokaze v zvezi z morebitnimi poslovnimi razlogi, iz katerih je bila
sklenjena transakcija.

 59. člen ZDDPO-2, ki se nanaša na davčne olajšave je spremenjen tako,
da se zavezancem po ZDDPO-2 kot davčne olajšave priznajo tudi donacije
za znesek izplačil v denarju ali naravi rezidentom drugih držav članic EU in
rezidentom držav, ki so poleg držav članic EU, podpisnice Sporazuma o
Evropskem gospodarskem prostoru. Torej odslej lahko zavezanci
uveljavljajo davčno olajšavo tudi za donacije rezidentom Islandije,
Lihtensteina in Norveške. Vključena je tudi določba, po kateri davčnih
olajšav ni mogoče uveljavljati za izplačila v države, s katerimi ni
zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala spremljanje teh izplačil.

 Davčni odtegljaj za plačila obresti, ki jih plačujejo banke, se ne obračuna,
razen v primeru izplačil obresti v države s stopnjo obdavčitve v višini manj
od 12,5 % in je država objavljena na seznamu, ki ga objavljata Ministrstvo
za finance in Davčna uprava Republike Slovenije.

 ZDDPO-2A pod določenimi pogoji omogoča neodtegnitev davčnega
odtegljaja pri plačilu dohodkov rezidentom EU in EGS.

 ZDDPO-2A do ustrezne ureditve postopka v zakonu, ki ureja davčni
postopek (ZdavP-2), določa tudi postopek dokazovanja za neodtegnitev
oziroma vračilo davka. Predvideno je, da se bo v prihodnosti ob
spremembi ZdavP-2 ta člen primerno določil in uvrstil v ZdavP-2.

Za zaključek velja omeniti, da je odbor poslancev s prvopodpisanim Miranom
Potrčem, 27. maja 2008, v Državni zbor vložil predlog Zakona o spremembi
zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B). Predlog predvideva
črtanje 97. člena ZDDPO-2A, s čimer bi se ukinilo predvideno prehodno obdobje
postopnega zniževanja davčne stopnje, ki naj bi trajalo do leta 2010. Po predlogu
bi se tako davčna stopnja znižala na 20 % že za leto 2008.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Beto Štembal.


