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Podajamo primer podjetja v likvidaciji,
katerega likvidacijski upravitelj je takoj
po začetku postopka likvidacije oddal
nepremičnino in premično premoženje
v najem z namenom udenarjenja in
ohranjanja oziroma povečanja
likvidacijske mase. Postavlja se
vprašanje, ali te dejavnosti pomenijo
nadaljevanje opravljanja dejavnosti in
ali se posledično mora pripraviti
dodatni davčni obračun davka od
dohodkov pravnih oseb.

Davčna Uprava Republike Slovenije
(DURS) glede tega podaja pojasnilo,
da mora davčni zavezanec, nad
katerim se začne postopek likvidacije,
v skladu z Zakonom o davčnem
postopku (ZDavP-2) davčnemu organu
predložiti davčni obračun po stanju na
dan pred začetkom likvidacijskega
postopka. Za davčnega zavezanca, ki
po začetku likvidacijskega postopka ne
nadaljuje, ali spet ne začne proizvajati
oziroma opravljati drugih sprotnih
poslov, je to zadnji davčni obračun, ki
ga davčni zavezanec v likvidaciji
predloži davčnemu organu. V primeru
da se v likvidacijskem postopku le
prodaja premoženje oziroma se ga
skuša udenariti, to vsekakor ne pomeni
nadaljevanje opravljanja dejavnosti,

zato dodatnega davčnega obračuna
ni treba predložiti.

Oddajanje nepremičnega in
premičnega premoženje v najem
šteje med opravljanje drugih sprotnih
poslov, saj se pri tem ustvarjajo (novi)
prihodki iz naslova oddajanja
premoženja v najem. Posledično
oddajanje premoženja v najem ne
moremo obravnavati kot udenarjenje
premoženja. To pomeni, da je davčni
zavezanec v likvidaciji skladno z
ZDavP-2, dolžan predlagati davčni
obračun za posamezno davčno
obdobje, na dan pred sprejetjem
poročila o poteku likvidacijskega
postopka in razdelitvi premoženja pa
bo dolžan sestaviti tudi končni davčni
obračun.

Za podrobnejše informacije
kontaktirajte Tino Ajster.

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 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
razvidno iz konteksta, združenje članic skupine
PricewaterhouseCoopers International Limited, pričemer
je vsakačlanica neodvisna pravna oseba.
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Uredba o spremembah Uredbe o
določitvi zneska specifične in
določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete
Trošarina za cigarete se določi na osnovi drobnoprodajne cene cigaret iz
najbolje prodajanega cenovnega razreda in na dan 1. maja 2009 znaša 2.35
EUR za zavojček dvajset cigaret. Specifična trošarina od cigaret se plačuje v
višini 17.7167 EUR za 1000 kosov cigaret ter proporcionalna trošarina po
stopnji 43,6454 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret. Od cigaret
katerih drobnoprodajna cena je nižja od 2.35 EUR za zavojček cigaret se
plačuje trošarina v višini 69 EUR za 1000 kosov cigaret. Trošarinski
zavezanec plača trošarino iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od
vključno 1. maja 2009 naprej. Oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za
katere je prišlo do spremembe višine trošarine mora na dan 30. aprila 2009
popisati zalogo cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zaloge cigaret po
vrstah, vrednosti in količinah ter obračunati razliko med zneskom že plačane
trošarine ter zneskom trošarine iz te uredbe. Trošarinski zavezanec mora
najkasneje 15. dan po popisu carinskemu organu predložiti zapisnik ter
najkasneje 60. dan po popisu plačati razliko v trošarini.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Primoža Rajterič.

P o m e m b n o o p o z o r i l o
za naročnike Davčnih novic:
Davčne novice bodo odslej izhajale zgolj v elektronski obliki in jih bomo take
tudi razpošiljali na elektronske naslove naših naročnikov. Zagotovite si
elektronski izvod Davčnih novic s tem, da nam na elektronski naslov
marketing@si.pwc.com posredujete vaškontaktni elektronski naslov, kamor
bi te novice želeli prejemati.


