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DURS je izdal pojasnilo (št. 4230-
261/2008-2, dne 20. oktober 2008) v
zvezi z vprašanjem, ali so storitve
zavarovalnega zastopnika oziroma
posrednika, ki ne razpolaga z
dovoljenjem za opravljanje te
dejavnosti, oproščene plačila DDV.

Z zavarovalnimi in pozavarovalnimi
transakcijami povezane storitve
zavarovalnega zastopnika ali
posrednika so oproščene plačila DDV,
ne glede na to, ali je zavarovalni
zastopnik oziroma posrednik pridobil
dovoljenje za opravljanje te dejavnosti
ali ne oziroma ali izpolnjuje z Zakonom
o zavarovanju določene pogoje za
opravljanje te dejavnosti.
Posedovanje dovoljenja za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja
tako ni pogoj, na podlagi katerega bi
lahko odločali o oprostitvi oziroma
obdavčitvi te storitve z DDV, čeprav
gre za kršitev zakonodaje s področja
zavarovalništva.

Omenjeno pojasnilo temelji na sodni
praksi SES (npr. Fischer C-283/95,
Lange C-111/92 in CPP C-349/96) v
skladu s katero, v primeru
konkurence med zakonitimi in
nezakonitimi transakcijami, načelo
davčne nevtralnosti izključuje različno
obravnavo omenjenih transakcij.
Države članice torej lahko same
določijo pogoje in omejitve za
oprostitev teh transakcij, vendar pa
morajo pri tem spoštovati načelo
davčne nevtralnosti. Poleg tega pa je
potrebno oprostitve plačila DDV
razlagati tako, da država članica ne
sme omejiti obsega oprostitev zgolj
na storitve, ki jih opravijo zavarovalci,
ki so z nacionalnim zakonom
pooblaščeni za opravljanje
zavarovalnih poslov.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte
Marijano Ristevski in Anko Pogačnik.
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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.

Davčno rezidenstvo
Davčna uprava Republike Slovenije je z izdanim obvestilom na svoji spletni strani,
dne 24. novembra 2008 pozvala fizične osebe (ki v Sloveniji nimajo stalnega
bivališča oziroma središča osebnih in ekonomskih interesov ter so bile v letu 2008
v Sloveniji prisotne večkot 183 dni), ki želijo pridobiti status rezidenta RS, naj si
čim prej uredijo svoj rezidentski status pri pristojnem davčnem uradu, saj bo
Davčna uprava RS le na tak način lahko tem zavezancem posredovala
informativni izračun dohodnine za leto 2008. Če si zavezanci rezidentskega
statusa za leto 2008 ne bodo uredili, informativnega izračuna dohodnine za leto
2008 ne bodo prejeli. Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 v tretjem odstavku
267. člena namrečdoloča, da davčni organ informativni izračun dohodnine sestavi
le za davčnega zavezanca rezidenta. Zato so zavezanci, ki se smatrajo za
slovenske rezidente pozvani, da si pri pristojnem davčnem uradu najkasneje do
konca januarja 2009 uredijo svoj rezidentski status.

Če davčnemu zavezancu rezidentu informativni izračun dohodnine za leto 2008 ne
bo vročen do 31. maja 2009, mora v skladu s četrtim odstavkom 267. člena
ZDavP-2, najpozneje do 30. junija 2009 sam vložiti Napoved za odmero
dohodnine za leto 2008.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Sonjo Omerza in Evelino Bračič.


