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 Spremembe v postopku 
ugotavljanja rezidentskega statusa 
20. oktober, 2015 

Na kratko 

Z 31Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča prihaja do sprememb v postopku ugotavljanja rezidentskega 
statusa fizičnih oseb. Pri ugotavljanju le-tega se bodo upoštevale zgolj določbe 6. člena Zakona o 
dohodnini. Posameznik se bo štel za slovenskega davčnega rezidenta, če bo izpolnjeval vsaj enega 
izmed pogojev za davčno rezidentstvo po slovenski zakonodaji, tudi, če se bo, skladno s konvencijo o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja, štel za rezidenta druge države. V praksi navedena sprememba za 
zavezance lahko prinaša povečano finančno in administrativno breme. 

 

Podrobno 

 
Dosedanja praksa 

 

V kolikor je slovenski davčni organ ugotovil, da je določena oseba davčni rezident po določbah Zakona 
o dohodnini, hkrati pa je bilo v postopku ugotovljeno, da tudi druga država (s katero ima Slovenija 
podpisano konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja) šteje isto osebo za svojega davčnega 
rezidenta, se je za določitev rezidentstva uporabljalo izključno kriterije iz sklenjene bilateralne 
konvencije. V postopku odmere dohodnine je taka odločba o rezidentstvu oziroma nerezidentstvu 
predstavljala (že rešeno) predhodno vprašanje. Posledično se torej rezidentstvi status na podlagi 
konvencije ni več ugotavljalo, zavezanec pa je lahko takoj uveljavljal vse svoje pravice za odpravljanje 
dvojne obdavčitve dohodkov, ki jih je določala predmetna konvencija (tj. oprostitev ali zmanjšanje 
plačila davka). 

 

Spremembe, ki jih je prinesla sodba št. X Ips 124/2015 

 

Vrhovno sodišče je s predmetno sodbo odstopilo od svoje dosedanje sodne prakse. Stopilo je na 
stališče, da se rezidentski status za namene uveljavljanja ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega 
obdavčenja ne sme določiti vnaprej, torej pred samim uveljavljanjem pravic iz konvencij. V kolikor bo 
namreč davčni zavezanec želel uveljaviti svoje pravice po konvenciji, bo moral predložiti ustrezen 
zahtevek oz. obrazec za zmanjšanje ali oprostitev davka. Pravice po konvenciji bo lahko torej 
uveljavljal šele v zvezi s konkretnim dohodkom, ki mu bo izplačan. Navedeno zahtevo bo slovenski 
davčni organ obravnaval in presodil, ali se zavezanec šteje za slovenskega rezidenta tudi za namene 
konvencije. V kolikor bi obe državi pogodbenici zavezanca šteli za svojega rezidenta za namene 
konvencije, lahko nastopi dvojna obdavčitev, ki bi se lahko rešila le s postopkom skupnega dogovora 
med državami. 
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Sprememba Zakona o davku na 
dodano vrednost (ZDDV-1) 
20. oktober, 2015 
 

Na kratko 

Na spletni strani Ministrstva za finance je bil objavljen predlog Zakona o spremembah Zakona o 

davku na dodano vrednost, ki poenostavlja postopek obračunavanja in načina plačevanja davka na 

dodano vrednost (DDV) pri uvozu, kar bi uvoznikom olajšalo finančno breme zaradi časovnega zamika 

med plačilom DDV ter njegovim vračilom. Če bo predlog sprejet, bodo spremembe začele veljati 

1.1.2016, spremenjena ureditev pa se bo zaradi prilagoditev informacijskih sistemov davčnih 

zavezancev in davčnega organa začela uporabljati 1.7.2016. 

Predlog vsebuje tudi nadaljnjo uporabo višjih DDV stopenj (22% in 9,5%), ki jih je kot prehodni ukrep 

vpeljal Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 

leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A).  

 

Podrobno 

1. SPREMEMBA UREDITVE DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI UVOZU BLAGA 

Veljavna zakonodaja davka na dodano vrednost pri uvozu blaga 
 
Veljavna zakonodaja predpisuje obračun in plačilo DDV za uvoznike blaga v Slovenijo neposredno pri 
uvozu blaga na podlagi carinske deklaracije. DDV obračuna carinski organ, odbitek pa je lahko 
uvoznik uveljavljal v mesečnem obračunu DDV za obdobje, v katerem je bil opravljen uvoz. Veljavna 
ureditev zaradi časovnega zamika med plačilom in vračilom DDV za uvoznika predstavlja finančno 
breme.   
 
Predlagana sprememba 
 
Predlagana sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) poenostavlja obračunavanje in 
plačilo tako, da uvozni DDV ne bi več obračunal carinski organ neposredno ob uvozu, ampak bi ga 
obračunal in plačal uvoznik preko mesečnega DDV obračuna (kot to velja za znotrajskupnostne 
pridobitve). Ob tem bi, če so izpolnjeni pogoji, hkrati lahko uveljavljal pravico do odbitka vstopnega 
DDV. Nov sistem bi uvoznikom predstavljal finančno razbremenitev, hkrati pa bo v tem delu poenotil 
obravnavo davčnih zavezancev, ki blago pridobivajo iz držav članic EU, in tistih, ki blago uvažajo.  
 
Skladnost spremenjene zakonodaje z Direktivo Sveta 2006/112/ES 
 
Predlagana sprememba je v skladu z zakonodajo Evropske Unije, saj ta v Direktivi Sveta EU 
2006/112/ES o skupnem sistemu DDV omogoča državam članicam uporabo odloženega plačila DDV 
pri uvozu in s tem njegovo plačilo preko mesečnega obračuna DDV. 
 

2. UREDITEV VIŠJIH DAVČNIH STOPENJ V ZDDV-1 
 
Višje stopnje DDV (22%in 9,5%), ki so bile kot prehodni ukrep uveljavljene v letu 2013 z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
(ZIPRS1314-A), bodo veljale tudi po 1.1.2016. Urejene pa bodo tudi v ZDDV-1 (prej v ZIPRS), kar bo 
omogočalo večjo preglednost zakonodaje o DDV. 
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Sodba Sodišča Evropske Unije o 
odločbi Evropske Komisije 
2000/520/ES o primernosti zaščite, 
ki jo zagotavljajo načela zasebnosti 
varnega pristana 
 
20. oktober, 2015 
 

Na kratko 

 Sodišče Evropske Unije (odslej: Sodišče EU) je izreklo za neveljavno odločbo Komisije o primernosti 

zaščite, ki jo zagotavljajo načela zasebnosti varnega pristana, informacijski pooblaščenci držav članic 

pa imajo na tej podlagi diskrecijsko pravico zavrnitve iznosa osebnih podatkov v Združene države 

Amerike (odslej: ZDA) pri odločanju o primernosti zaščite posameznega iznosa osebnih podatkov v 

ZDA, ob upoštevanju zahtev zakonodaje Evropske Unije (odslej: EU). 

 

Podrobno 

 
Splošno 
 
Sodišče EU v sodbi C-362/14 z dne 6. oktobra 2015 na področju prava varstva osebnih podatkov, 
prenesenih iz EU in hranjenih v ZDA, ugotavlja, da ne glede na to da ima le Sodišče EU pristojnost, da 
razglasi pravni akt organa EU za nezakonitega, informacijski pooblaščenci v posameznih državah 
članicah lahko samostojno, na podlagi zahteve posameznika, preučijo v vsakem posameznem primeru, 
če je prenos osebnih podatkov iz EU v ZDA skladen z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov, in 
sicer ne glede na dejstvo,  da je Komisija EU sprejela odločbo, s katero ugotavlja, da  ZDA nudi 
zadostno varstvo teh podatkov. Sodišče je na predhodno vprašanje v zadevi C-362/14  odgovorilo, da 
je odločba Komisije EU, v kateri Komisija ugotavlja, da ZDA zagotavljajo ustrezno raven varstva 
osebnih podatkov v okviru dogovora o t.i. varnem pristanu (angleško “safe harbour”), neveljavna. 

Postopek varstva osebnih podatkov pred sodbo 
 
Pred sodbo C-362/14  so informacijski pooblaščenci v državah članicah avtomatično zavračali zahteve 
posameznikov za preučitev zadostnega varstva osebnih podatkov glede iznosa le-teh v ZDA, in sicer na 
podlagi odločbe Komisije 2000/520 o primernosti zaščite, ki jo zagotavljajo načela zasebnosti varnega 
pristana, v kateri Komisija EU ugotavlja, da ZDA zagotavljajo zadosten standard varstva osebnih 
podatkov. Odločitev Komisije je tako omejevala pooblastilo na temelju Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov, na podlagi katerega informacijski pooblaščenec posamezne države članice 
sam ugotavlja dejstva in samostojno odloči. 

Nova razlaga 
 
Iz sodbe C-362/14  sledi, da bodo informacijski pooblaščenci držav članic v vsakem posameznem 
primeru preučevali zahteve posameznika v zvezi z varstvom njegovih pravic in svoboščin glede 
obdelave in prenosa osebnih podatkov v ZDA, če bo ta posameznik zatrjeval, da ZDA bodisi z vidika 
veljavnega prava bodisi dejanskih okoliščin prenosa ne zagotavlja zadostnega varstva osebnih 
podatkov v primerjavi z varstvom, zagotovljenim po pravu EU. Pri presoji bodo nacionalni 
informacijski pooblaščenci odločali samostojno na podlagi Listine o temeljnih pravicah EU in že 
omenjene Direktive 95/46/ES in v primeru ugotovitve nezadostnega varstva osebnih podatkov v ZDA 
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preprečili njihov iznos. Posamezniku bo tako zagotovljena temeljna pravica do učinkovitega sodnega 
varstva, ki je po sedanji ureditvi in interpretaciji s strani Sodišča EU ni imel. 
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Pokličite nas ali nam pišite. 

 

Smo tam, kjer nas potrebujete 
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