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Bistvene novosti v davčnem postopku, ki
se vežejo na oddajo napovedi na odmero
dohodnine

1. Odmera dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.

V letu 2010 se podaljšuje rok za odpremo informativnega izračuna dohodnine.
Po novem je 31. maj skrajni rok do katerega mora biti informativni izračun
dohodnine odpremljen, ne pa tudi vročen. Rok za domnevo o opravljeni vročitvi
se skrajšuje z 20 na 15 dni od dneva odpreme. V kolikor davčni zavezanec
informativnega izračuna tako ne prejme do 15. junija tekočega leta, mora do 31.
julija sam vložiti napoved. V tem primeru velja, da informativni izračun ni bil
vročen in torej nikoli ni postal odločba.
Rok za ugovor zoper informativni izračun ostaja 15 dni od dneva vročitve.

Podaljšuje se tudi rok za vložitev napovedi davčnih zavezancev nerezidentov, ki
so rezidenti držav članic EU oziroma EGP, ki so v davčnem letu v Sloveniji
dosegli več kot 90% obdavčljivih dohodkov, izvzeti iz obdavčitve v državi
rezidenstva, in so tako pridobili pravico do uveljavljanja olajšave za rezidente
držav članic EU oziroma EGP. Novi rok za vložitev napovedi je najpozneje do 31.
julija tekočega leta za predpreteklo leto.
Posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane je po novem mogoče
uveljavljati le v ugovoru zoper informativni izračun in ne v pritožbi zoper odločbo
izdano na podlagi ugovora. V kolikor je zavezanec sam do 31. julija vložil
napoved za odmero dohodnine, pa lahko posebno olajšavo za vzdrževane
družinske člane uveljavlja najpozneje v roku za pritožbo na odločbo o odmeri
dohodnine.

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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2. Odmera dohodnine od dohodka iz kapitala

Po novem se uvaja obveznost elektronske oddaje napovedi, za odmero
dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov (tj. preko sistema e-davki) za zavezance, ki so
v posameznem koledarskem letu opravili večkot deset obdavčljivih odsvojitev
kapitala. Zavezanci, ki bodo imeli do deset obdavčljivih odsvojitev, lahko
napoved oddajo v papirnati obliki ali elektronski obliki. Enaka obravnava velja pri
napovedih za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih
instrumentov (tretji odstavek 15. člena ZDDOIFI).

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Sonjo Omerza.

Zakon o dopolnitvi zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)

Državni zbor Republike Slovenije je 17.11.2009 sprejel predlog zakona o
dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D). Vlada je kot
enega izmed bistvenih ciljev dopolnitev poudarila širitev možnosti uporabe
priznane obrestne mere tudi za posojila, ki so bila sklenjena pred 1.1.2007 ter
razbremenitev gospodarstva v času svetovne gospodarske krize. V nadaljevanju
povzemamo ureditev pred in po predmetni dopolnitvi.

Za davčne namene se pri določanju davčne osnove za primere posojil med
povezanimi osebami uporablja priznana obrestna mera, ki se upošteva kot tržna
obrestna mera. Zavezancu, ki plača obresti, se tako priznajo odhodki največdo
višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne
mere, zavezancu, ki prejme obresti, pa se priznajo prihodki najmanj v višini
zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere.
Navedeni člen pa določa tudi drugo možnost upoštevanja priznane obrestne
mere, in sicer upoštevanje obresti v višini zadnje objavljene, ob času obračuna
znane priznane obrestne mere, če se obresti obračunavajo mesečno in je
dogovorjena fleksibilna obrestna mera.

Navedeno pa ne velja za obresti od posojil, ki so bila sklenjena pred 1.1.2007. Za
slednje velja, da se za davčne namene upošteva zgolj priznana obrestna mera,
znana ob sklenitvi posojila, in sicer za vesčas trajanja posojila.

Spremembe dopolnjujejo zgoraj navedeno ureditev, po kateri bi bili glede
uporabe priznane obrestne mere izenačeni zavezanci, ki so sklenili posojila pred
1.1.2007, z zavezanci, ki so sklenili posojila po 1.1.2007. Hkrati razlikuje davčno
obravnavo glede na to, kakšna ureditev je veljala v obdobju, za katerega so bile
obračunane obresti. To pomeni, da imajo zavezanci za obresti, obračunane za
obdobja po 1.1.2007 do 7.6.2008, možnost upoštevanja tako priznano obrestno
mero ob sklenitvi posojila ali priznano obrestno mero ob obračunu obresti. Za
obresti, obračunane za obdobja od 7.6.2008 dalje, pa imajo davčni zavezanci
poleg navedenih dveh možnosti upoštevanja obrestne mere še možnost
dokazovanja, da je v njihovem primeru dogovorjena obrestna mera tržna, četudi
se razlikuje od objavljene priznane obrestne mere.

Za zaključek velja omeniti, da lahko zavezanci zahtevajo vračilo že plačanega
davka, če bi bila njihova obveznost za davek, od leta 2005 naprej, zaradi
spremenjene davčne obravnave manjša. Zavezanci lahko vračilo davka
zahtevajo s posebnim popravkom obračuna, ki ga je potrebno vložiti najpozneje
do 31. marca 2010 .

Za dodatne informacije oziroma v primeru, če vas zanima vračilo prevečplačanega
davka, prosimo kontaktirajte Aleksandra Ferka ali Evelino Bračič.
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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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Pravica do odbitka vstopnega DDV pred
identifikacijo za DDV namere
DURS je na svojih spletnih straneh na osnovi pojasnila (št. 423-195/2008/8), ki
ga je prejel od Ministrstva za finance, objavil pojasnilo št. 4230-111/2009, s
katerim nadomešča predhodna pojasnila, ki razlagajo možnost odbitka DDV pred
identifikacijo za namene DDV. Pojasnilo pri problematiki pravice do odbitka DDV
zajema večsituacij:

1. Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo obdavčljivo dobavo

V skladu s pojasnilom ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV od nabav,
četudi še ne opravlja obdavčenih transakcij oziroma določenih oproščenih
transakcij, na podlagi katerih lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV.

2. Odbitek DDV, ko davčni zavezanec preseže prag 25.000 EUR

V kolikor davčni zavezanec v koledarskem letu preseže prag 25.000 EUR in se
ne identificira za namene DDV, čeprav bi se moral oziroma se identificira
prepozno, davčni organ oziroma uradna oseba v postopku nadzora ugotovi, kdaj
bi se davčni zavezanec moral identificirati za namene DDV in začeti obračunavati
in plačevati DDV. Tako se od tega datuma naprej odmeri DDV za vse dobave
blaga in opravljene storitve, hkrati pa s tem dnem davčni zavezanec pridobi tudi
pravico do odbitka DDV.

3. Odbitek DDV pred obvezno identifikacijo za namene DDV ter primeri, ko
se davčni zavezanec po pomoti ne identificira za namene DDV

Ministrstvo za finance v celoti spreminja svoje preteklo stališče, in sicer pravice
do odbitka DDV ne pogojuje večz identifikacijo davčnega zavezanca za namene
DDV.1 Tako lahko davčni zavezanec, ki se (še) ni dolžan identificirati za namene
DDV, ker še ne dosega praga za obvezno identifikacijo (25.000 EUR), ali se po
pomoti ni identificiral za namene DDV (davčni zavezanec, ki nima sedeža v
Sloveniji, za katerega predpisani prag ne velja), uveljavlja odbitek DDV za
nabave pred identifikacijo za namene DDV.

Za podrobnejše informacije kontaktirajte Marijano Ristevski.

1 Davčni zavezanec, ki se pravočasno ne identificira za namene DDV, se lahko kaznuje za prekršek
(razen v primerih samoprijave). Ravno tako mora davčni zavezanec od prepozno plačanega DDV
obračunati in plačati obresti za čas od poteka roka za plačilo.

Ključni roki v
prihodnjem
mesecu

10.03. Plačilo akontacij davka od

dohodka pravnih oseb

15.03. Intrastat - poročanje za

februar 2010

19.03. DDV obračun in

Rekapitulacijsko poročilo

za februar 2010

20.03. Banka Slovenije – Poročilo

o storitveni menjavi in delu

blagovne menjave, ter o

tekočih / kapitalskih

transferih z nerezidenti

20.03. Banka Slovenije – Poročilo o

prejetih in danih kreditih ter

depozitih z nerezidenti

31.03. DDV obračun za februar

2010

31.03. AJPES – Letno poročilo

31.03. AJPES – Poročilo o

izplačanih plačah in regresu

31.03. Banka Slovenije - Poročilo

SKV

31.03. Mesečno poročilo Banki
Slovenije o naložbah


