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

Globalno gospodarstvo se nahaja v
dobi recesije, kar v nekaterih državah
lahko zaradi zmanjšanja državnih
davčnih prihodkov iz naslova
dohodnine in davka od dobička pravnih
oseb vpliva na obnašanje davčnih
organov, ki lahko postajajo
agresivnejši pri pobiranju davkov.

Na področju transfernih cen je zato v
tem času pričakovati več spodbijanj
transfernih cen s strani davčnih
organov, zato morajo biti mednarodne
korporacije pripravljene na
zagovarjanje svojih transakcij med
povezanimi osebami in internih politik
transfernih cen s premišljeno uporabo
metod določanja primerljive tržne cene.
Dobro dokumentiranje internih politik

transfernih cen in transakcij med
povezanimi osebami bo zato vedno
bolj pomembno.

Poleg tega bo gospodarsko okolje bo
podjetja spodbudilo k uvedbi
fleksibilnosti v svoje interne politike
transfernih cen. Podjetja lahko na
različne načine prilagodijo svoje
transferne cene trenutnim
gospodarskim razmeram, npr. z
uvedbo fleksibilnosti v licenčnine, z
upoštevanjem primerljivk z izgubami,
s spremembo števila analiziranih let
oziroma si lahko za cilj transfernih
cen postavijo različne vrednosti
znotraj razpona. Podjetja v tem
turbulentnem obdobju lahko
pretehtajo tudi možnosti sprememb
dobavne verige, selitev intelektualne
lastnine ali delitev stroškov. Kljub
vsemu, pa je pomembno, da podjetja
ne samo reagirajo na trenutno
gospodarsko stanje, ampak tudi
pretehtajo vpliv morebitnih sprememb
na njihovo poslovanje v prihodnosti.

Za več informacij prosimo kontaktirajte
Tino Klemenc.
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Ne prezrite:

S 1. januarjem 2009 je
prenehala obveznost plačila
davka na izplačane plače.
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Davčni urad Ljubljana in davčne izpostave
na območju mesta Ljubljana delujejo na novi
lokaciji

Obveščamo vas, da z 12. januarjem 2009 Davčni urad Ljubljana in izpostave
na območju mesta Ljubljana delujejo na novi lokaciji, in sicer na naslovu
Davčna ulica 1, Ljubljana - v neposredni bližini Generalnega davčnega urada
oziroma ob krožišču pri Žalah. Večinformacij v tej povezavi je objavljenih na
spletni strani DURS. Z reorganizacijo Davčnega urada Ljubljana so se ukinili
tudi nekateri prehodni podračuni izpostav. Podrobnosti so objavljene na
spodaj objavljeni povezavi:

http://www.durs.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12727/5510/

Lestvica za odmero dohodnine
in zneski olajšav za leto 2009

če znaša neto letna davčna
osnova v EUR

nad do

znaša dohodnina v EUR

7,410.42 16%

7,410.42 14,820.83 1,185.67 + 27% nad
7,410.42

14,820.83 3,186.48 + 41% nad
14,820.83

Znesek splošne olajšave za leto 2009 je odvisen od višine letnega dohodka:

če znaša skupni dohodek v EUR

nad do

če znaša neto letna
davčna osnova v EUR

8.557,30 5.113,35

8.557,30 9.897,60 4.082,35

9.897,60 3.051,35

Olajšave za vzdrževane družinske člane:
 2,251.46 EUR za prvega vzdrževanega otroka in vsakega drugega

vzdrževanega člana
 2,447.62 EUR za drugega vzdrževanega otroka;
 4,082,27 EUR za tretjega vzdrževanega otroka;
 5,716.92 EUR začetrtega vzdrževanega otroka;
 7,351.57 EUR za petega vzdrževanega otroka;

http://www.durs.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12727/5510/
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za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za
1.585,50 EUR glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega
otroka:

 za invalidnega otroka 8,157.99 EUR.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Evelino Bračič..

Delovne knjižice
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A,
Uradni list RSšt. 103/07) je s 1. 1. 2009 ukinil delovno knjižico v fizični obliki.
Po 1. 1. 2009 bo delovna knjižica v hrambi pri delodajalcih do prenehanja
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Po prenehanju zaposlitve pa jo bo delavec
hranil sam. Delovne knjižice, izdane do vključno 31.12.2008, se bodo
ohranile v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj kot
javna listina z dokazno vrednostjo.

Zavarovanci, ki se bodo prvičzavarovali oz. ponovno zaposlili po 1. 1. 2009
bodo dopolnjena leta zavarovanja dokazovali brez delovne knjižice. Podatki
o prijavi/odjavi pokojninskega in invalidskega zavarovanja se bodo vodili v
matični evidenci zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). Zavarovanec pa bo
lahko preveril podatke iz evidence na podlagi vložene zahteve za izpis
zadnjega obdobja zavarovanja. Zahtevo zavarovanec lahko vloži osebno ali
po pošti pri katerikoli območni enoti Zavoda oziroma z vlogo preko spletne
strani Zavoda.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte Sonjo Omerza..

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost ter predlog Zakona
o spremembah Zakona o davku na
dodano vrednost
Dne 29.12.2008 je bil v Uradnem listu RS št.123 objavljen Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost (PZDDV). Ravno tako je Državni zbor RS podal predlog
Zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV).

Spremembe PZDDV spreminjajo oz. dopolnjujejo besedilo nekaterih tarifnih
oznak v kombinirani nomenklaturi. Nadalje pravilnik spreminja določila
statusa pretežnega izvoznika. Skladno z zdajšnjim 113. členom PZDDV se
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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 dgovornosti 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
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sedaj v kvoto prometa izvoznika všteva tudi vrednost blaga, ki je montirano
ali instalirano v drugi državi članici. Ena izmed pomembnejših dopolnil
spremenjenega PZDDV je tudi 129. člen ki pravi, da lahko pravna ali fizična
oseba z kvalificiranim digitalnim potrdilom neposredno predloži zahtevek za
izdajo identifikacije številke za DDV po sistemu e-VEM ali na točkah vse na
enem mestu (točke VEM).

Povod za pripravo predloga o spremembi ZDDV je bila tudi svetovna
finančna kriza. Cilj predloga je izboljšanje likvidnosti slovenskega
gospodarstva. Ukrepi, ki so bili navedeni v predlogu so skrajšanje roka za
vračilo preplačanega DDV. Predlog je, da se rok vračila zmanjša iz sedanjih
60 dni na 7 dni. Prav tako pa se predlaga tudi zmanjšanje roka vračila za
zavezance pretežnega izvoza na 10 dni.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Marijano Ristevski.

Sprememba Zakona o davčnem
postopku glede akontiranja davka od
dohodkov pravnih oseb
Dne 30. 12. 2008, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A, Ur. L. RS, št. 125/08). Sprememba
se nanaša na akontiranje davka od dohodkov pravnih oseb in sicer tako, da
se pri določitvi akontacije davka upošteva stopnja davka, ki velja za tekoče
davčno obdobje. Po dosedanji ureditvi so zavezanci plačevali akontacijo
davka za tekoče davčno obdobje glede na znesek davka, ki se je izračunal
od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in
glede na stopnjo davka predhodnega davčnega obdobja. Po spremenjeni
ureditvi pa se akontacija davka plačuje glede na znesek davka, ki se
izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno
obdobje in glede na stopnjo davka tekočega davčnega obdobja.

Sprememba ZdavP-2 tudi pojasnjevalno določa, da je pri zavezancih, ki
imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, stopnja davka za
tekoče davčno obdobje enaka sorazmernemu delu stopnje davka za
koledarsko leto, ko se predhodno davčno obdobje zaključi , in stopnje za
koledarsko leto, ko se naslednje davčno obdobje začne. Sprememba ZdavP-
2 se uporablja za obroke akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, ki
dospejo v plačilo 1. januarja 2009 ali kasneje, t.j. za obroke akontacije za
mesec januar 2009 ali nadaljnje.

DURS dodatno pojasnjuje (Pojasnilo DURS, št. 007-10/2009-1, 19. 1. 2009),
da davčnim zavezancem zaradi spremenjenih obrokov akontacije, ki dospejo
v plačilo 1. januarja 2009 ali kasneje, davčnemu organu ni treba predložiti
spremenjenega oziroma popravljenega obračuna DDPO za leto 2007. Prav
tako davčnega organa ni treba posebej obveščati o plačevanju spremenjenih
obrokov akontacije. Davčni zavezanci, ki pri plačilu obrokov ne bodo
upoštevali zakonskih sprememb, bodo preplačila iz tega naslova lahko
poračunali pri plačilu kasnejših obrokov (za zavezance, ki imajo davčno
obdobje enako koledarskemu letu, bo poračun možen pri plačilu obroka za
marec 2009, hkrati ob poračunu teh dveh obrokov na podlagi spremenjene
davčne osnove iz obračuna DDPO za leto 2008).

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Aljoša Trtmik.


