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 Transferne cene z vidika davčnega 
inšpektorja in davčnega svetovalca 
November, 2016 

Na kratko 

Na nedavnem davčnem zajtrku smo davčni svetovalci PwC Slovenija skupaj z davčno inšpektorico 
obravnavali trenutna vprašanja in prakso ter zadnje spremembe slovenske zakonodaje na področju 
transfernih cen, aktualne primere in prakse, podali praktične vidike postopkov skupnega dogovora 
(MAP) ter obravnavali sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov (APA), ki se bo v Sloveniji začelo 
v letu 2017. 

Podrobno 

Na davčnem seminarju smo gostili inšpektorico svetnico na Finančni Upravi Republike Slovenije 
gospo Danuško Bobek Gospodarič, ki je posredovala svoje znanje, pridobljeno v okviru sodelovanja z 
OECD na področju zakonodaje transfernih cen ter praktične izkušnje pri izvajanju inšpekcijskih 
nadzorov pri slovenskih davčnih zavezancih. Gostili smo tudi gospo Janjo Ovsenik, direktorico 
davčnega oddelka PwC Luksemburg, ki je podala obrazložitev vpliva ukrepov BEPS in drugih davčnih 
iniciativ na področju mednarodne obdavčitve na podjetja. 

Skupaj z davčno inšpektorico smo se dotaknili aktualnih vprašanj, obrazložili postopke skupnega 
dogovora za namene odprave dvojne obdavčitve (MAP), ki so pri nas pogosto posledica sekundarne 
prilagoditve, do katerih pride na podlagi inšpekcijskih pregledov na področju transfernih cen. Organ v 
prvi državi poveča davčno osnovo zaradi prilagoditve transfernih cen. Če se v drugi državi, s katero so 
potekale transakcije, ne izvede prilagoditev davčne osnove, lahko pride do dvojne obdavčitve. V tem 
primeru je potrebno začeti postopek skupnega dogovora, da se ta dvojna obdavčitev, odpravi. Kolikor 
potrebujete več informacij na to temo, smo vam na voljo. 

Dotaknili smo se tudi postopkov vnaprejšnjih cenovnih sporazumov (APA), ki bodo davčnim 
zavezancem v Sloveniji na voljo od januarja 2017 dalje. Gre za dogovor med davčnim zavezancem in 
davčnimi oblastmi, s katerimi se pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo 
metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen in 
obdobje, za katerega ta merila veljajo. PwC Slovenija nudi podporo lokalnim družbam tako v 
postopkih skupnega dogovora kot tudi v primeru postopkov vnaprejšnjih cenovnih sporazumov. 

Govorili smo tudi o poročanju po državah (angleško »Country by Country reporting«) ali tako 
imenovanega CbCR poročila, k oddaji katerega so z letom 2016 zavezane tudi slovenske matične 
družbe na čelu multinacionalnih skupin, katerih konsolidirani prihodki v finančnem letu presegajo 
750 milijonov EUR. CbCR je potrebno predložiti najkasneje v 12 mesecih od zadnjega dne davčnega 
leta poročanja mednarodne skupine podjetij. Matične družbe v Sloveniji bodo tako prvič predložile 
CbCR za leto, ki se začne na ali po 1. januarju 2016. Če imate kakšna dodatna vprašanja povezana s 
CbCR poročanjem, ne oklevajte in stopite z nami v stik. 
 

Kako vam lahko pomagamo 

PwC Slovenija lahko nudi pomoč pri pripravi CbCR poročil kot tudi druge dokumentacije povezane s 
transfernimi cenami ali pripravi mnenja glede obstoječih ali nameravanih transakcij med povezanimi 
osebami in njihovo skladnostjo s slovensko in mednarodno zakonodajo. 



 

PwC Stran 2 

 Spremembe pri obdavčitvi pravnih 
oseb 
 

November, 2016 

Na kratko 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 19. oktobra 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N). Sprejete spremembe sledijo ukrepom 

davčnega prestrukturiranja, s katerim naj bi se zagotavljala konkurenčnost in povečala produktivnost 

gospodarstva, ob doseganju javnofinančne konsolidacije in zmanjševanja primanjkljaja. Spremembe 

so del davčnega prestrukturiranja za zmanjševanje obremenitev dela, pri čemer se zvišuje obremenitev 

dobička pravnih oseb. Določbe sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb bodo stopile v 

veljavo s 1. januarjem 2017. 

Podrobno 

S spremembami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se uvajajo ukrepi 
prestrukturiranja davčnih bremen preko zvišanja davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. 
Poleg nove davčne stopnje, spremembe ukinjajo olajšave na donacije političnim strankam ter posebne 
stopnje za družbe tveganega kapitala in usklajujejo režime za izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških 
deležev v takih družbah. Glede priznanja odhodkov za namene obdavčitve pravnih oseb, se uvaja 
prepoved priznavanja odhodkov iz naslova amortizacije dobrega imena. 

Zvišanje davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 17% na 19% 

V zadnjih letih se je davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb postopoma zniževala, vlada pa s 
tokratnimi spremembami po letih zniževanja davčne stopnje to zvišuje na 19%. S tem želi, v smislu 
prestrukturiranja davčnega bremena in zagotavljanja javnofinančne konsolidacije, bolj obremeniti 
dobičke pravnih oseb in zmanjšati obremenitev dela. Višja davčna stopnja se bo začela uporabljati s 1. 
januarjem 2017. 

Ukinitev ugodnosti za družbe tveganega kapitala 

V preteklosti je družba tveganega kapitala lahko, za dopustne naložbe tveganega kapitala, uveljavljala 
ugodnosti plačila davka po stopnji 0% od davčne osnove, kolikor je sestavila ločeni obračun samo za 
del teh dejavnosti. S spremembami ZDDPO-2 se za družbe tveganega kapitala ukinja posebna, ničelna 
davčna stopnja, prav tako pa se v družbah tveganega kapitala na novo usklajuje režim za izvzem 
dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev. 
 
Prepoved priznanja odhodkov za davčne namene iz naslova amortizacije dobrega imena  

Uporabniki Slovenskih računovodskih standardov (SRS) so lahko amortizirali dobro ime, medtem ko, 
v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), to ni dovoljeno. Zaradi 
neposredne povezave med računovodsko obravnavo in davčnimi posledicami, spremembe ZDDPO-2 
prepovedujejo priznanje odhodkov iz naslova amortizacije dobrega imena in s tem zagotavljajo enako 
obravnavo davčnih zavezancev, ki uporabljajo različne računovodske pravne podlage. 
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 Raziskave in razvoj – Sprememnjeno 
četrto splošno mnenje Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehonologijo 
November, 2016 

Na kratko 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 19. oktobra 2016 objavilo spremenjeno 
Četrto splošno mnenje o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in 
razvoj (R&R), ki je bil prvotno izdan 23. septembra 2016. 

Spremenjeno mnenje dodatno pojasnjuje postopek dokazovanja podjetij njihove raziskovalno-
razvojne dejavnosti in ustrezno dopolnjuje razlago predhodnih treh splošnih mnenj, ki ostajajo v 
veljavi. 

Podrobno

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je z objavo Četrtega splošnega mnenja o 
uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v R&R, dne 23. septembra 2016, 
podrobneje razložilo zastavljene pogoje iz predhodnih treh mnenj. Najpomembnejše dejstvo v tej zvezi 
je bila ublažitev strogosti pogojev ter prepoved retroaktivne uporabe splošnih mnenj. Ob tem je še 
dodatno obrazložilo pojem novosti, ki naj ne pomeni, da predmet/naprava/sistem pred R&R ni 
obstajalo, vendar je pogoj za novost, da postopek izdelave še ni bil javno objavljen. 

Dne 19. oktobra 2016 je MGRT objavilo spremenjeno mnenje in ob tem opozorilo, da so mnenja 
pripravljena z namenom dodatnega pojasnjevanja in ne kot oženje pravnih podlag in definicij R&R. 
Glaven namen mnenj naj bi bila zagotovitev večje jasnosti in predvidljivosti za družbe, ki želijo 
uveljaviti davčne olajšave za R&R. Mnenja MGRT so le smernice in navajajo pripomočke, ki se lahko 
uporabijo za ugotavljanje obstoja novosti. Kolikor teh pripomočkov ni mogoče uporabiti, to samo po 
sebi ne pomeni neobstoja novosti. Presoja novosti se tako izvede v skladu z zakonom in pravilnikom.  

Prvotna verzija četrtega splošnega mnenja je v zaključku vsebovala zapis, da nobeno dokazilo obstoja 
novosti ali odsotnosti takega dokazila ni mogoče šteti kot izključen dokaz, da novost obstaja oziroma 
neobstaja. V spremenjeno verzijo mnenja MGRT tega odstavka ni vključil. Tako ostaja odprto 
vprašanje, ali bo Finančna uprava za dokazovanje obstoja novosti morebiti zahtevala le točno 
določeno dokazilo. 

MGRT je v spremenjenem četrtem splošnem mnenju ponovno izrecno poudarilo, da je dokazno breme 
glede izpolnjevanja pogojev za davčno olajšavo na zavezancu. Ti morajo pripraviti natančen 
projekt/program, ki se nanaša le na R&R dejavnost in ob tem poskrbeti za ustrezno jasnost virov 
financiranja te dejavnosti. 

Ob upoštevanju navedenega naj se osebe, ki uveljavljajo davčno olajšavo za vlaganja v R&R zavedajo, 
da mora Finančna uprava imeti možnost oceniti izpolnjevanje vseh petih lastnosti za R&R dejavnost, 
kot so zapisana v Frascati priročniku, izdanem s strani OECD (nova, ustvarjalna, negotova, 
sistematična in prenosljiva in/ali ponovljiva). Pri ocenjevanju teh lastnosti se osebe ne morejo 
sklicevati na institut poslovne skrivnosti, saj v takem primeru Finančna uprava ne more ustrezno 
oceniti situacije. 

Kako vam lahko pomagamo 

Če imate kakšna dodatna vprašanja v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ne 
oklevajte in stopite z nami v stik. PwC Slovenija namreč družbam pomoč pri presoji uveljavljanja 
davčnih olajšav za vlaganja v R&R ter pripravi podporne dokumentacije ali mnenja glede skladnosti s 
slovensko zakonodajo. 
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Pokličite nas ali nam pišite. 

 

Smo tam, kjer nas potrebujete.  

Miroslav Marchev 
Vodja davčnega oddelka 
+386 1 5836 058 
miroslav.marchev@si.pwc.com 
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