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Sprememba Zakona o davku
na dodano vrednost

Dne 30. aprila 2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 33/09, objavljen Zakon o
spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A) s katerim se
spreminja 73. člen.

V skladu s sprejeto novelo ZDDV-1A se rok za vračilo prevečplačanega DDV,
skrajša s 60 na 21 dni po predložitvi obračuna DDV.

Poleg tega se črta dosedanji tretji odstavek, tako da se tudi v primeru davčnega
zavezanca, ki pretežno izvaža znotraj Skupnosti in v zaporednih obračunih DDV
izkazuje presežek DDV, na njegovo zahtevo presežek DDV vrne v 21 dneh po
predložitvi obračuna.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji
odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Davčnemu zavezancu, ki presežka DDV
ne prejme v roku iz drugega odstavka tega
člena, pripadajo zamudne obresti po
obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja
davčni postopek, od prvega dne po poteku
21 dni od predložitve obračuna DDV«.

Sprememba je začela veljati 1. maja 2009, uporablja pa se za obračune DDV, ki
se nanašajo na davčno obdobje po 31. decembru 2009.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Tamaro Šerdoner.

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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Obvezno zdravstveno zavarovanje za
lastnike zasebnih podjetji, ki niso
zavarovani na drugi podlagi

Z dnem 14. februarja 2009 se uporabljajo spremembe in dopolnitve Pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS 7/09). Spremenili so se pogoji za
obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno
gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic in za lastnike
zasebnih podjetij.

Uvedena je zavarovalna podlaga 103 za lastnike zasebnih podjetij1 , ki niso
obvezno zavarovani na drugi podlagi (6. tč1 odst. 15. čl ZZVZZ) in iz tega
naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje. Kar pomeni,
da je nastopila obveznost zdravstvenega zavarovanja tudi za:

- družbenike zasebnih družb in zavodov, ki niso hkrati poslovodne osebe
in

- družbenike zasebnih družb in zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe,
vendar ne izpolnjujejo pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje po tej podlagi, ker so našolanju.

Značilnosti zavarovalne podlage 103:
- zavezanec za prijavo v zavarovanje in plačilo prispevkov je zavarovanec

sam, torej družbenik zasebne družbe ali zavoda
- možni polni tedenski/zavarovalni čas 40 ur na teden

Obseg pravic:
- pravica do zdravstvenih storitev,
- pravica do nadomestila plače,
- pravica do potnih stroškov in
- pravica do pogrebnine in posmrtnine

Prispevki na omenjeni podlagi se plačujejo od mesečne zavarovalne osnove
najmanj v višini bruto najnižje pokojninske osnove. V novo zavarovalno osnovo
skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa se zavezanci
razvrstijo na podlagi doseženega dohodka v letu 2009.

Obračun prispevkov se davčnemu organu predloži z obrazcem OPSVL 2

najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Sonjo Omerza ali Evelino Bračič.

1
Lastniki zasebnih podjetij – v pravilih so poimenovani kot družbeniki zasebnih družb in zavodov –

pridobijo lastnost zavarovanca z dnem vpisa v predpisan register
2

Priloga 2 Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (UL RS 138/06 in 126/08)
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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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Ključni roki v prihodnjem mesecu
29.05 DDV obračun za april 2009

31.05 Informativni izračun za dohodnino

10.06 Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb

15.06 Intrastat - poročanje za maj 2009

20.06 Banka Slovenije - Evidenca računa v tujini in Poročilo o računih v tujini

In kontokorentih

30.06 DDV obračun za maj 09

30.06 Zadnji dan za oddajo dohodninske napovedi

Ne spreglejte strokovnih člankov,
ki so jih napisali naši sodelavci

Aleksander Ferk in Anka Pogačnik, »Podružnica ali hčerinska družba«, v
Revija Kapital, št. 460 (19. januarja 2009)

Oliver Currie, »Primerjava obdavčitve izvedenih finančnih instrumentov v
Sloveniji in v Veliki Britaniji«, v Davčno Finančna Praksa, št. 3 (marec 2009)

Črtomir Borec, »DDV kot instrument ekonomske politike v času svetovne
finančne krize – in ukrepi, ki jih družbe morajo sprejeti, da zavarujejo svoj
položaj«, v Davčna Finančna Praksa, št. 4 (april 2009)

Marijana Ristevski, »Davčna skladišča in davek na dodano vrednost«, v
Davčna Finančna Praksa, št. 4 (april 2009)

Tina Klemenc, »Transferne cene v recesiji«, v Denar, št. 8 (maj 2009)

*Zgoraj navedene članke so napisali posameznik iz vidika svojih lastnih stališčin ne predstavljajo
nujno pogledov podjetja PricewaterhouseCoopers , njihovih partnerjev in zaposlenih.


