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

Teden dni po uvedbi obvezne
uporabe vinjet za uporabo
cestninskih cest je Ministrstvo za
finance (MF) izdalo pojasnilo o
davčni obravnavi stroška za nakup
vinjete, iz katerega izhaja, da se
povračilo stroškov nakupa vinjete, ki
ga delodajalec izplača delojemalcu,
napotenemu na službeno potovanje
z lastnim avtomobilom, ne všteva v
davčno osnovno pod pogojem, da je
dokumentirano s potnim nalogom (iz
katerega je razvidno, da je na
službenem potovanju smiselna
uporaba cestninske ceste) in z
računom. Delavcu se v koledarskem
letu v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja ne všteva
povračilo stroškov nakupa ene letne
ali največdveh polletnih vinjet. V
kolikor opisani pogoji niso izpolnjeni,
se vračilo stroška vinjete všteva v
davčno osnovo delavca.

V primeru, ko delavec uporablja
službeni avtomobil v privatne
namene in se mu v skladu z drugim
odstavkom 43. člena Zakona o
dohodnini obračunava boniteta, je
MF zavzelo stališče, da je nakup

vinjete že vključen v boniteto po
Zakonu o dohodnini, saj je vinjeta
vezana na vozilo.

DURS je z dodatnim pojasnilom z
dne 30. julija 2008 dopolnil prvotno
pojasnilo MF o davčni obravnavi
stroškov vinjet, saj slednje obravnava
strošek za nakup vinjete le z vidika
dohodnine. Tako DURS pojasnjuje,
da se v skladu s 35. členom ZDDPO-
2 povračilo stroškov nakupa vinjete,
ki ga delodajalec pod že navedenimi
pogoji izplača delojemalcu,
napotenemu na službeno potovanje z
lastnim avtomobilom, šteje za davčno
priznan odhodek v obračunanem
znesku.

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, pri čemer je
vsaka članica neodvisna pravna oseba.

Uredba o ravnanju z baterijami
in akumulatorji ter odpadnimi
baterijami in akumulatorji
Dne 30. julija letos je bila v Uradnem listu RS, št. 78/2008 objavljena Uredba o
ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (v
nadaljevanju uredba). Ta ureja pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg,
še zlasti kar zadeva prepoved dajanja na trg tistih baterij in akumulatorjev, ki
vsebujejo nevarne snovi. Določena pa so tudi posebna pravila za njihovo
zbiranje, predelavo in odstranjevanje.

Uredba določa ločeno zbiranje odpadnih baterij pri pravnih osebah. Proizvajalci,
pridobitelji in uvozniki baterij in akumulatorjev so odgovorni za organizacijo in
način zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev. Odpadne prenosne baterije in
akumulatorji se morajo zbirati ločeno v posebnih zabojnikih na mestu prodaje
baterij in akumulatorjev na drobno in v zbirnih centrih komunalnih odpadkov.

Na podlagi navedene uredbe je torej prepovedano dajati v promet baterije in
akumulatorje, ki vsebujejo nevarne snovi kot je živo srebro in kadmij predpisan
pa je tudi način označevanja baterij in akumulatorjev. Navedeno velja za baterije
in akumulatorje, ki so prvičdani v promet v Sloveniji po 26. septembru 2008.

Obstoječi proizvajalci bodo morali najkasneje do 31. maja 2009 izpolniti pogoje
za vpis v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev. Skrajni rok za pričetek
izvajanja obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadnimi baterijami in akumulatorji
po navedeni uredbi, ki se nanaša na distributerje, izvajalce javnih služb,
proizvajalce in zbiralce odpadnih baterij in akumulatorjev pa je 26. september
2009.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Tamaro Šerdoner.


