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Slaba dva meseca po zadnji spremembi
Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (ZDDPO-2A) je bila nedavno
objavljena nova dopolnitev (t.j. ZDDPO-
2B).

Namen ponovne uvedbe težko
pričakovane olajšave za investiranje je
olajšati poslovanje majhnim in mikro
podjetjem, zaradi spoštovanja pravila
davčne nevtralnosti pa so njeno uporabo
razširili na vse davčne zavezance.

Sprememba ZDDPO-2B uvaja znižanje
davčne osnove v višini 20% investiranega
zneska, vendar ne večkot 20.000 EUR oz.
največv višini davčne osnove. V davčnem
obdobju vlaganja se zavezancu prizna
znižanje davčne osnove za največ10.000
EUR, preostanek (do višine 10.000 EUR)
pa lahko znižuje davčno osnovo največv
naslednjih 5 davčnih obdobjih. Skupno
zmanjšanje davčne osnove v
posameznem obdobju ne sme presegati
10.000 EUR, pri čemer so upoštevana
tako vlaganja v tekočem letu, kot tudi
olajšava, ki v preteklih obdobjih ni
zniževala davčne osnove.

Olajšava se prizna za vlaganja v opremo
(vendar ne za vlaganja v pisarniško
opremo in pohištvo ter motorna vozila
razen predpisanih izjem) in
neopredmetena dolgoročna sredstva
(razen dobro ime in usredstveni stroški
naložb v tuja opredmetena osnovna
sredstva). Znižanje davčne osnove se

lahko uporablja tudi v primeru nabave
opreme v okviru finančnega lizinga.

Pogoj za priznanje olajšave je, da ima
zavezanec v vsem davčnem obdobju
vlaganja zaposlena najmanj dva
delavca. Davčne olajšave ne more
uveljavljati zavezanec, ki je prejel
nepovratna sredstva bodisi od lokalnih
skupnosti, Republike Slovenije ali EU.

V primeru ko davčni zavezanec odtuji
ali proda opremo ali neopredmeteno
osnovno sredstvo pred potekom treh let
od začetka vlaganja oziroma pred
dokončnim amortiziranjem, pa mora za
znesek izkoriščene davčne olajšave
povečati davčno osnovo, in sicer v letu
odtujitve oz. prodaje.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Beto
Štembal.

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



   

OECD izdala končno verzijo Poročila o
dodelitvi dobička stalnim poslovnim
enotam

Sedemnajstega julija 2008 je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) potrdila izdajo končne verzije Poročila o dodelitvi dobička stalnim poslovnim
enotam, ki temelji na tržnem načelu, opisanem v OECD smernicah za transferne
cene.

Poročilo, sestavljeno iz štirih delov, podaja smernice za dodelitev dobička stalnim
poslovnim enotam, v skladu z sedmim členom Vzorčne konvencije OECD, ki se
nanaša na poslovne dobičke. Prvi del na splošno obravnava pristop k dodelitvi
dobička stalnim poslovnim enotam, ne glede na to, v katerem industrijskem sektorju
stalne poslovne enote poslujejo. V prvem koraku pristopa se predpostavlja, da je
stalna poslovna enota »funkcijsko ločena družba« od podjetja, katerega del
predstavlja. V drugem koraku se ob upoštevanju tržnega načela v skladu z OECD
smernicami na podlagi ugotovitev funkcijske analize, analize primerljivosti in izbire
ustrezne metode transfernih cen določi dobičke stalne poslovne enote.

Naslednji trije deli poročila natančneje opredeljujejo uporabo tega pristopa za stalne
poslovne enote, ki delujejo v finančnem sektorju, kjer je poslovanje preko stalnih
poslovnih enot še posebej pogosto. Drugi del poročila tako opisuje uporabo pristopa
za podjetja, ki bančno poslovanje izvajajo preko stalnih poslovnih enot. Tretji del
Poročila o dodelitvi dobička stalnim poslovnim enotam obravnava položaj stalnih
poslovnih enot podjetij, ki se ukvarjajo z globalnim trgovanjem na področju finančnih
inštrumentov. Zadnji del poročila ima poudarek na uporabi pristopa za podjetja in
njihove stalne poslovne enote, ki izvajajo zavarovalniške aktivnosti.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Tino Klemenc.

Predlog Komisije o uporabi nižje
stopnje DDV za določene storitve
Evropska komisija je 7. julija 2008 izdala predlog za spremembo Šeste Direktive, s
čimer bo za določene storitve dana možnost uporabe znižane stopnje DDV. Predlog
zajema področja, za katera obstaja dovolj dokazov, da uporaba znižane davčne
stopnje ne bo povzročala težav za pravilno delovanje notranjega trga. Področja, na
katere se predlog nanaša, so tako imenovane delovno intenzivne storitve ter lokalne
dobave storitev, vključno z gostinskimi storitvami. Sam predlog ne spreminja načela,
da je uporaba nižje stopnje DDV v zakonodaji držav članic za določene storitve
izbirna.

Obseg sprememb na katere se predlog nanaša, je omejen. Za večino teh storitev se
sedaj uporablja nižja stopnja DDV, vendar le v določenih državah članicah ter samo
do konca leta 2010.

Stanovanjski sektor ne bo večomejen na storitve v zvezi s socialno politiko, kot do
sedaj, ampak bo vključeval dobavo in gradnjo vseh vrst stanovanj, kot tudi vse
storitve v zvezi s stanovanjskim sektorjem med drugim tudi prenovo, vzdrževanje,
čiščenje,...).

Oskrba restavracij in gostinske storitve, razen alkoholnih pijač, je prav tako
vključena v predlog.
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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.

Delovno intenzivne storitve naj bi bile vključene v seznam dobav blaga in storitev, za
katere se uporablja nižja stopnja DDV. Seznam je razširjen tudi na podobne lokalne
dobave storitev, kot so:

 Manjša popravila opredmetenih sredstev, vključno s kolesi. Primeri
vključujejo blago kot so npr. čevlji, obleke, računalniki, ure.

 Storitve čiščenja in vzdrževanja vseh zgoraj naštetih vrst blaga ter vseh
transportnih sredstev.

 Storitve nege na domu (npr. pomočna domu, varstvo otrok, starejših,
bolnih in invalidov)

 Vse storitve osebne nege (vključno s frizerskimi storitvami, lepotilnimi
storitvami,...)

 Vrtnarske storitve
 Storitve obnove in vzdrževanja na verskih objektih, spomenikih kulturne

dediščine ter zgodovinskih spomenikih, priznanih v državah članicah.

Poleg tega so predlagana številna pojasnila. Kategorija farmacevtskih proizvodov
je razširjena tako, da obsega vpojne higienske proizvode vključno z otroškimi
plenicami. Pri kategoriji medicinskih pripomočkov za invalide, Komisija predlaga
razširitev na vse posebno oblikovane ali prirejene materiale ali opremo za izključno
osebno rabo invalidov (vključno s prirejenimi osebnimi vozili, Braillova tipkovnica ter
podobno).

Tiskane knjige so po sedanji zakonodaji obdavčene z uporabo nižje stopnje DDV.
Komisija predlaga razširitev definicije knjig tudi na avdio-knjige. Te so definirane kot
»CD-ji, CD-ROM-i« ali katerikoli drugi nosilec, ki omogoča predvsem reprodukcijo in
enake vsebine informacij kot tiskane knjige.
.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Črtomira Borca.


