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

Pojasnilo Ministrstva za finance (MF)
se nanaša na spremembo Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l.
RS, št. 56/08, ZDDPO-2A). MF med
drugim pojasnjuje za katero obdobje
se lahko uporablja dopolnitev ZDDPO-
2A, ki je začela veljati 7.6.2008.
Relevantna dopolnitev zakona določa,
da zavezancem, ki prejemajo ali
plačujejo obresti za posojila med
povezanimi osebami, ni potrebno
prilagajati davčne osnove iz tega
naslova, tudi če se obrestna mera
razlikuje od priznane obrestne mere, v
kolikor zavezanec lahko dokaže, da je
dosežena obrestna mera primerljiva s
tržno obrestno mero.

Na podlagi pojasnila MF se določba 19.
člena ZDDPO-2 (višina obresti za
posojila med povezanimi osebami za
davčne namene) uporablja za obresti
na posojila sklenjena po dnevu
začetka uporabe ZDDPO-2, to je od
1.1.2007 dalje. MF pojasnjuje, da
zavezanci za dana ali prejeta posojila
med povezanimi osebami, sklenjena v
obdobju od 1.1.2007 do 7.6.2008,

lahko dokazujejo, da bi v enakih ali
primerljivih okoliščinah dali oz. dobili
posojilo po obrestni meri, ki je nižja
ali višja od priznane obrestne mere,
tudi od nepovezane osebe le za
obresti obračunane po tretjem
odstavku 19. člena, t.j. če se obresti
obračunavajo mesečno in je
dogovorjena fleksibilna obrestna
mera oz. če se te obresti
obračunavajo za obdobje daljše od
enega meseca, in sicer za obresti
obračunane in izplačane po 7.6.2008.

Za več informacij prosimo kontaktirajte
Aljoša Trtnika.
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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.

Ne prezrite:
Ministrstvo za finance je objavilo podatke za odmero dohodnine za leto 2009 na
naslovu:
http://mf.gov.si/slov/mediji/2008/2008-12-04_1.htm
Podatki morajo biti še objavljeni v uradnem listu RS.

Novosti z vidika DDPO in DDV s 1.
januarjem 2009

Prvi dan prihajajočega leta znova
prinaša določene spremembe na
področju Zakona o davku o dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2), kakor tudi v
povezavi z zakonom o davčnem
postopku (ZdavP-2). Od 1. januarja
2009 so tako vsi samostojni podjetniki
posamezniki, male gospodarske
družbe, mikro družbe ter posamezniki,
ki samostojno opravljajo dejavnost,
zavezani davčne obračune predlagati
izključno v elektronski obliki preko
sistema eDavki. Za velike in srednje
velike gospodarske družbe to sicer
velja že od 1. aprila 2007. Prehod na
predlaganje obračunov v elektronski
obliki za male gospodarske družbe in
mikro družbe se nanaša tudi na
predlaganje obračunov DDV in
davčnih odtegljajev.

Za oddajo obrazca prek sistema
eDavki mora davčni zavezanec
predhodno pridobiti kvalificirano
digitalno potrdilo, ki ga je pred prvo
oddajo obrazca treba registrirati v
sistem eDavki.

Davčni zavezanci lahko za elektronsko
oddajo obračunov in ostalih napovedi
pooblastijo tudi druge pravne ali fizične
osebe, da v njihovem imenu pripravijo
ali vložijo dokumente. Pooblastilo za
oddajo obračunov se lahko da osebi
zaposleni pri davčnem zavezancu ali
drugi osebi (npr. računovodskemu
servisu).

V nadaljevanju vas želimo opozoriti še
na naslednji spremembi:
 V skladu z prehodnimi določbami

ZDDPO-2 se nadaljuje prehodno
obdobje postopnega zniževanja
davčne stopnje, ki bo tako v letu
2009 znašala 21%.

 Prav tako s 1. januarjem preneha
veljati prehodna določba 92. člena
ZDDPO-2. Tako izplačane
dividende in dividendam podobni
dohodki niso obdavčeni z davčnim
odtegljajem pod pogojem, da ima
prejemnik teh dohodkov med drugim
najmanj 10% (in ne kot doslej 15%)
vrednosti ali števila delnic ali
deležev v delniškem kapitalu,
osnovnem kapitalu ali glasovalnih
pravic osebe, ki deli dobiček.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte
Aleksandra Ferka in Marijano Ristevski.


