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 Spremembe Zakona o davčnem 
postopku (ZDavP-2l) 
18. januar, 2016 

Na kratko 

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 91/2015, z dne 30.11.2015 je bil objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki z novelo ZDavP-2 vnaša 
pomembne spremembe na več področjih, pri čemer kot najpomembnejše izpostavljamo predvsem 
določbe o (ne)zavezujoči naravi pojasnil davčnega organa, uveljavitvi instituta vnaprejšnjega 
cenovnega sporazuma (APA) s katerim je mogoče v naprej določiti metodologijo, kritične predpostave 
in druga merila za določanje transfernih cen ter spremembe določb o vsebini in obsegu davčnega 
nadzora. 

 

Podrobno 

 
Pravna narava navodil in pojasnil MF in FURS 

 

Novela odpravlja nejasnosti v zvezi z pravno naravo pojasnil MF in FURS-a in izenačuje naravo 
davčnih navodil in pojasnil z naravo navodil, ki jih izdajajo drugi državi organi. Tako novela spreminja 
2. odstavek 13. člena ZDavP-2 na način, da ta ne vsebuje več določbe o zavezujoči naravi navodil 
ampak določa, da se navodila in pojasnila, ki jih izda minister, pristojen za finance oziroma 
predstojnik finančne uprave, objavijo na spletnih straneh izdajatelja skupaj z opozorilom, da niso 
pravni vir. Vsebina navodil mora biti v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti ter teh ne sme 
razširjati, spreminjati ali dopolnjevati. Skladno z ustavnim načelom zakonitosti in delitve oblasti tako 
sodišče pri odločanju o davčnih zadevah ni vezano na takšna navodila in pojasnila. 

 

Vnaprejšnji cenovni sporazum (APA) sklenjen med davčnim zavezancem in davčnim 
organom ene ali več držav 

 

Novela uvaja nov institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, na podlagi katerega bo mogoče še pred 
izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določiti metodologijo, kritične predpostavke in druga 
primerna merila za določanje transfernih cen za določeno prihodnje obdobje. Institut omogoča večjo 
varnost in predvidljivost pri vstopanju v mednarodne transakcije ter v primeru večstranskega 
dogovora odpravlja tveganje dvojne obdavčitve teh transakcij. Enostranski sporazum je sklenjen med 
lokalnim davčnim organom in davčnim zavezancem, dvo- ali večstranski dogovor pa zavezuje tudi 
pristojne organe zadevnih tretjih držav. Institut bo mogoče začeti uporabljati s 1.1.2017. 
 
Postopek sklenitve začne davčni zavezanec s pisno pobudo na podlagi katerega davčni organ z 
zavezancem opravi razgovor o možnosti sklenitve sporazuma. Novela določa še: 
 

- pogoje za sklenitev in vsebina sporazuma, 
- način poročanja v času veljavnosti sporazuma, 
- postopanje v primeru sprememb kritičnih domnev, ki vplivajo na primernost izbrane 

metodologije za določitev transferne cene, 
- prenehanje veljavnosti sklenjenega sporazuma, 
- plačilo v zvezi s sklenitvijo sporazuma, 
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- pravice davčnega organa, 
- pooblastilo. 

 
 
Spremembe poglavja o davčnem nadzoru 
 
Z novelo je bilo spremenjeno tudi VIII poglavje ZDavP-2 o »Davčnem nadzoru«, s katero je bila 
uvedena tudi nova oblika davčnega nadzora, t.i. davčni nadzor posameznega področja poslovanja. V ta 
namen je popolnoma spremenjen 130. člen, po katerem lahko davčni organ v poenostavljenem 
ugotovitvenem postopku preveri posamezna dejanja zavezanca za davek. Tako lahko davčni organ v 
okviru takšnega nadzora opravlja nadzor na področju trošarinskih, okoljskih in carinskih dajatev, ter 
tudi nadzor v drugih primerih kot je nadzor posameznih transakcij, dejanji ali področij, ki pomenijo le 
del dejavnosti ali le posamezno postavko na obračunu davka. Zakon podrobneje ureja ravnanje organa 
v primeru postopanja po 130. členu ZDavP-2 pri čemer velja izpostaviti predvsem možnost davčnega 
organa, da izvede inšpekcijski nadzor, kadar iz ugotovitev nadzora izhaja, da je potrebno poslovanje 
zavezanca dodatno raziskati tudi na drugih področjih oziroma v zvezi z enim ali več davkov ali za eno 
ali več obdobij. 
 
Dodatno novela z 129. členom uvaja možnost davčnega nadzora davčnih obračunov tudi izven 
prostorov davčnega zavezanca, ter hkrati davčnemu organu daje možnost, da kadar iz ugotovitev 
nadzora obračunov izhaja, da je potrebno dejansko stanje dodatno raziskati, davčni organ lahko 
opravi inšpekcijski nadzor in nadzor posameznega področja davka. 
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Razglasitev Zakona o interventnem 
ukrepu na področju trga dela 
(ZIUPTD) 
18. januar, 2016 

Na kratko 

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 90/2015, je bil dne 27.11.2015 objavljen Zakon o 
interventnem ukrepu na področju trga dela - ZIUPTD, ki preko oprostitve plačil prispevkov 
delodajalca pod določenimi pogoji določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih 
oseb.  

 

Podrobno 

 
ZIUPTD določa, da je delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 sklene 
pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je 
najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, 
za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1 % od osnove za 
prispevke). 
 
Pogoji za omenjeno oprostitev plačila prispevkov delodajalca: 

- delodajalec zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz 
prejšnjega odstavka ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal pogodbe o 
zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov; 

- pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka delodajalec ni 
imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni; 

- v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz 
prejšnjega odstavka je delodajalec redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za 
socialno varnost zaposlenim. 

 
Kljub neplačilu prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo iz strani 
delodajalca, pa je oseba iz prvega odstavka tega člena upravičena do enakega obsega pravic iz 
navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca plačani. 
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Sodba Sodišča Evropske Unije C-
419/14 glede umetne določitve kraja 
elektronsko opravljenih storitev s 
konstrukcijo brez gospodarske 
stvarnosti 
 

18. januar, 2016 

Na kratko 

Sodišče Evropske Unije (Sodišče EU) je podalo odgovor na predhodno vprašanje glede vprašanja v 

katerih primerih opravljanja storitev gre za umetno določitev kraja elektronskih storitev z namenom 

izkoristiti nižjo stopnjo davka na dodano vrednost v drugi državi članici. Pri tem je sodišče kot 

bistveno izpostavilo, da mora davčni organ oziroma nacionalno sodišče pri odločanju analizirati vse 

okoliščine postopka o glavni stvari z namenom, da bi ugotovilo ali gre za umetno konstrukcijo, ki 

prikriva dejstvo, da storitev dejansko ni opravila družba v državi z nižjo davčno stopnjo. 

  

Podrobno 

 
Splošno 
 
Sodišče EU v sodbi C-362/14 z dne 17. decembra 2015 podaja razlago nekaterih členov Direktive Sveta 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ter Uredbe Sveta EU št. 904/2010 o 
upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na oddano vrednost ter Listine EU o 
temeljnih pravicah. 

Dejansko stanje 

Predhodno vprašanje je na Sodišče EU naslovilo madžarsko sodišče, ki je odločalo v sporu med 
gospodarsko družbo WML, ki je po pridobitvi strokovnega znanja to znanje z licenčno pogodbo 
prenesla na drugo družbo s sedežem na Portugalskem ter nacionalno davčno in carinsko upravo, ki je 
menila, da opisana transakcija predstavlja zlorabo madžarskega prava katere cilj je izogib madžarski 
zakonodaji, ki je na področju DDV manj ugodna od portugalske zakonodaje. V podporo tem navedbam 
je davčna in carinska uprava navedla, da družba WML nikoli ni nameravala prenesti ugodnosti 
pridobivanja dobička od uporabe strokovnega znanja, da so obstajale tesne osebne vezi med 
imetnikom strokovnega znanja in podizvajalci, da je upravljanje portugalske družbe neracionalno in 
da njena dejavnost nima zmogljivost za uporabo znanja in namerno ustvarja izgubo. 

Ugotovitve Sodišča EU 

Sodišče EU je poudarilo, da je Pravo Unije potrebno razlagati tako, da se za presojo ali gre v primeru 
licenčne pogodbe, katere predmet je dajanje na voljo strokovnega znanja, za zlorabo prava, potrebno 
analizirati vse okoliščine postopka. Le na takšen način se lahko ugotovi, ali gre v tem primeru za 
povsem umetno konstrukcijo, ki prikriva dejstvo, da storitev dejansko ni opravila družba, ki je 
pridobila licenco, ampak jo je opravila družba, ki je izdala licenco. V ta namen mora državni organ 
raziskati predvsem ali sedež gospodarske dejavnosti ali stalne poslovne enote družbe, ki je pridobila 
licenco, ni bil resničen ali ta družba, za opravljanje zadevne storitve, ni imela ustrezne strukture v 
smislu prostorov, osebja in tehničnih sredstev oziroma ali navedena družba te gospodarske dejavnosti 
ni opravljala v svojem imenu in na svoj račun v okviru lastne odgovornosti in lastnih tveganj. Pri tem 
pa ni mogoče sklepati na zlorabo zgolj ob obstoju razlike med običajnimi stopnjami DDV, ki veljajo za 
države članice, saj te izhajajo iz ne-obstoja popolne in enotne evropske uskladitve s tega področja. 
Kadar davčni zavezanec izbira med dvema transakcijama tako ni dolžan izbrati tiste, za katero se plača 
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višji DDV, ampak ima, nasprotno, pravico izbirati strukturo svoje dejavnosti tako, da omeji svoj 
davčni dolg (tudi sodba Halifax in drugi, C-255/02 točka 73). Za ugotovitev zlorabe pa je bistvena 
predvsem ugotovitev, ali se storitve dejansko opravljajo v drugi državi članici, da torej transakcija ne 
predstavlja popolnoma umetnega konstrukta brez gospodarske stvarnosti, ki je bil opravljen zgolj 
zaradi pridobitve davčne koristi. 
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Pokličite nas ali nam pišite. 

 

Smo tam, kjer nas potrebujete. 

Vodja davčnega oddelka 
Miroslav Marchev 
+386 1 5836 050 
miroslav.marchev@si.pwc.com 
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