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Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o trošarinah (ZTro-H)
Dne 1.6.2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 41/2009 objavljen Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah. Zakon uvaja možnost vračila
plačane trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi za pogon motornih vozil
za komercialno uporabo.

Do vračila trošarine so upravičena vozila, ki so opredeljena z energetsko
direktivo in predstavljajo tovorna
vozila za prevoz blaga s skupno
bruto maso 7,5 ton ali več, in
vozila kategorije M2 ali M3
(avtobusov) za linijski ali izredni
prevoz potnikov.

Vračilo dela plačane trošarine se
uveljavlja na podlagi pisnega
zahtevka mesečno ali letno, pri
vseh carinskih uradih, tuji
upravičenci pa lahko uveljavljajo

vračilo pri določenem carinskem uradu. Predložiti bo potrebno dokazila o
registraciji vozila, za pogon katerega je bilo plinsko olje porabljeno, ter račune o
nakupu plinskega olja, ki vključujejo registrsko oznako za zadevno vozilo.
Upravičenci za vračilo dela trošarine morajo zagotoviti ustrezne evidence in
redno spremljati porabo plinskega olja za pogon upravičenih vozil. Vračila pa ni
mogoče zahtevati za gorivo, kupljeno z gotovino.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Primoža Rajteriča.
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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 morebitno škodo, ki bi
nastala zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.
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Odlog in obročno plačilo davka za
gospodarske subjekte

Globalno gospodarstvo se nahaja v obdobju recesije zaradi česar gospodarski
subjekti ne samo da težje izpolnjujejo poslovne obveznosti, temveččedalje težje
izpolnjuje tudi svoje davčne obveznosti. Iz tega razloga želimo v nadaljevanju
opozoriti na pravice zavezancev v zvezi z možnostjo odloženega oziroma
obročnega plačevanja davčnih obveznosti.

Za gospodarske
subjekte velja, da se
jim v skladu z
Zakonom o davčnem
postopku (ZdavP-2)
lahko dovoli odlog
plačila davka za čas
do dveh let oziroma
dovoli plačilo davka v
največ 24 mesečnih
obrokih, če bi
davčnemu zavezancu
zaradi plačilne
nezmožnosti ali
izgube sposobnosti
pridobivanja
prihodkov iz razlogov,
na katere ni mogel
vplivati, nastala hujša
gospodarska škoda.
Obenem mora davčni
zavezanec dokazati,
da bi odlog in obročno plačevanja davka omogočilo preprečitev grozeče hujše
gospodarske škode. Podrobnejši kriteriji in način ugotavljanja hujše gospodarske
škode so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Davčni
zavezanec pravico do odloga plačila oziroma obročnega plačevanja davka
uveljavlja na podlagi vloge, ki jo je potrebno vložiti pri pristojnem davčnem
organu. Posebej velja opozoriti, da ni mogoče odložiti oziroma dovoliti obročnega
odplačevanja v primeru akontacij davka (npr. akontacija dohodnine od plač
zaposlenih) ali v primeru davčnega odtegljaja (npr. prispevki za starševsko
varstvo v breme delodajalcev).

ZdavP obenem omogoča še posebno vrsto odloga plačila davka tudi v primeru,
če davčni zavezanec ne izkaže nevarnosti hujše gospodarske škode, vendar
predloži kateri koli instrument zavarovanja ali dovoli vknjižbo zastavne pravice.

Za čas odloga oziroma obročnega plačila se obračunajo obresti po EURIBOR, in
znašajo trenutno okoli 1,6% letno.

Nenazadnje velja opozoriti še na možnost znižanja akontacij davka od dohodkov
pravnih oseb. V skladu z ZdavP-2 lahko spremembo višine akontacije zahteva
zavezanec, katerega davčna osnova za tekoče davčno obdobje se razlikuje od
davčne osnove za predhodno davčno obdobje. Zahtevo je potrebno vložiti
najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije skupaj s davčnim obračunom
za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče
leto ter podatki, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Aleksandra Ferka.

http://www.pwc.com/si


*connectedthinking     

Davčne novice
Slovenija • Št. 4/09, Junij 2009

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 morebitno škodo, 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, pri
čemer je vsaka članica neodvisna pravna oseba.

Oblikovala:
Matejka Nabernik
Client ACC/Administrator
Tel: + 386 1 583 60 29

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana
Tel: + 386 1 583 60 00

www.pwc.com/si
Te davčne novice so izdelek davčnega oddelka
PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Neplačana odsotnost z dela

Zaradi finančne krize je vse bolj aktualna tema izredni neplačan dopust oziroma
neplačana odsotnost z dela.

Neplačana odsotnost z dela je redkost in ga delodajalec dodeli na željo delavca.
Izraz ”neplačana odsotnost” namrečpomeni odsotnost z dela brez pravice do
nadomestila plače. Torej v tem primeru ne gre za dopust, ki se štej za plačano
odsotnost z dela.

Zakon o delovnih razmerjih instituta neplačane odsotnosti ne ureja posebej,
urejajo pa ga kolektivne pogodbe (KP) na ravni dejavnosti. V KP so posebej
opredeljeni primeri v katerih je zaposlena oseba upravičena do neplačane
odsotnosti. V primeru neplačane odsotnosti je zato pomemben predhoden
dogovor med delodajalcem in delavcem, ki pa ne sme biti navzkrižz zakonom
oziroma kolektivno pogodbo. Dolžina neplačane odsotnosti ni časovno
omejena, saj gre izključno za dogovor med delavcem in delodajalcem.

V primeru neplačane odsotnosti delavec ostane v delovnem razmerju in je
vključen v obvezni socialni sistem.

Kateri prispevki se plačujejo v času neplačane odsotnosti?

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) določa, da se v
obdobju neplačanega dopusta, daljšega od 30 dni, obvezno zavarovanje prekine.
Po prekinitvi obveznega zavarovanja se lahko zavarovanec v obvezno
zavarovanje vključi prostovoljno. Najnižja možna osnova za zavarovanje je tako
zajamčena plača (34. člen ZPIZ-1).

Če gre za krajšo odsotnost od 30 dni se obvezno zavarovanje ne prekine. V tem
primeru je delodajalec zavezanec za plačilo prispevkov zavezanca in
delodajalca.

Kar zadeva ostale prispevke v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno
varnost (ZPSV), Zakonom o zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZPB),
Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP) in Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) pa za področje
neplačane odsotnosti z dela vlada pravna praznina.

V praksi se je pravna praznina zapolnila tako, da se vse vrste prispevkov
obračunavajo na enak način kot prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Ministrstvo za finance pa je v svojem pojasnilu opredelilo, da se
prispevek za zaposlovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni izvzame iz prispevkov, ki jih je treba
obračunati in plačati v primeru neplačane odsotnosti z dela.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Evelino Bračič.

Ne spreglejte strokovnih člankov, ki
so jih napisali naši sodelavci
Evelina Bračič in Tina Ajster, »Davčna vzpodbuda: Davek na tonažo –
Državna pomočza pomorski promet«, v Denar, št. 9, Maj 2009 (str. 22- 24)

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