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Transferne cene in izmenjava poročil 
med državami 

14. marec, 2016 

Na kratko 

Na področju transfernih cen prihaja do določenih sprememb, saj je 31 držav, 
vključno s Slovenijo, pred kratkim podpisalo večstranski sporazum (angleško 
Multilateral Competent Authority Agreement), na podlagi katerega se države 
podpisnice zavezujejo k udeležbi v izmenjavi informacij o aktivnostih 
multinacionalnih družb in posledično pridobijo vpogled v strukturo njihovih operacij 
v različnih državah. Informacije bodo pridobljene preko poročanja med državami 
(angleško Country by Country reporting ali »CbC poročanje«). 

V prihodnje bodo, poleg splošne dokumentacije (ang. masterfile) in lokalne 
dokumentacije za transferne cene, družbe s konsolidiranimi prihodki na ravni 
skupine v višini najmanj 750 milijonov €, zavezane tudi k letni oddaji CbC poročil. 

Klub temu, da bo imela obveznost oddaje CbC poročil globalna matična družba 
skupine, lahko PwC Slovenija lokalnim družbam, ki so del takšne skupine, pomaga 
pri usmerjanju na področju davka od dohodka pravnih oseb in transfernih cen s 
ciljem zagotoviti skladnost ne zgolj z lokalnimi, ampak tudi z mednarodnimi 
predpisi.  

 

Podrobno
 
Poleg obstoječe dokumentacije sestavljene iz (i) splošne dokumentacije (ang. 
masterfile), ki bo vsebovala informacije o politiki transfernih cen in globalnih 
poslovnih operacijah znotraj skupine in (ii) posebne (lokalne) dokumentacije, ki se 
bo nanašala na specifične transakcije lokalnega davčnega subjekta, bodo določene 
globalne matične družbe zavezane še k oddaji tretjega poročila (tako imenovanega 
CbC poročila). 
 
CbC poročilo bo vsebovalo informacije o globalni alokaciji dobička, o plačanih davkih 
znotraj skupine in o določenih indikatorjih lokacije ekonomske aktivnosti znotraj 
skupine. Takšno poročanje bo bremenilo zgolj globalne matične družbe največjih 
multinacionalnik. Tako bodo zavezane k poročanju le družbe, katerih konsolidirani 
prihodki na ravni skupine so v višini 750 milijonov € ali več, s čimer bo med 85 in 
90% mednarodnih družb izključenih iz takšnega poročanja. 
 
V splošnem, slovenske družbe same ne bodo imele nobenih dodatnih obveznosti 
poročanja, vendar pa bodo zelo verjeno morale nuditi pomoč globalni matični družbi 
pri zbiranju podatkov. PwC Slovenija lahko nudi podporo lokalnim družbam v 
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povezavi s poročanjem podatkov matični družbi ali pomaga pri kateri koli drugi 
zadevi povezani s transfernimi cenami (kot je recimo priprava splošne dokumentacije 
ali posebne (lokalne) dokumentacije). 
 
Izmenjava CbC poročil bo potekala na letni ravni s strani matičnih družb v 
mednarodnih skupinah družb, katera bo oddala poročilo svojemu lokalnemu 
davčnemu organu, ki bo dalje posredoval CbC poročila v jurisdikcije v katerih ta 
multinacionalna skupina obratuje. 
 
Predvideno je, da se bodo zahteve o poročanju začele veljati s fiskalnim letom 
začetim z ali po 1. januarju 2016. Tako bo prva oddaja CbC poročila potekala šele s 
koncem leta 2017 in prva izmenjava poročil najkasneje junija 2018. 
 
Posredovane informacije bodo kazale globalno alokacijo dobička, plačane davke v 
različnih jurisdikcijah, informacije o subjektih ki poslujejo v različnih jurisdikcijah in 
katere poslovne aktivnosti izvajajo. Navedeno bo davčnim organom omogočilo 
celovit vpogled v strukturo delovanja določene skupine družb v različnih državah. 
 
V primerih, ko bo pristojni organ imel razlog za dvom v pravilnost ali popolnost 
poročanih informacij, bo o tem obvestil pristojni organ države podpisnice, na katero 
vpliva takšna nepravilnost ali nepopolnost poročanih informacij. 
 

Kako vam lahko pomagamo 
 
Če imate kakšna dodatna vprašanja povezana z zahtevami CbC poročanja ali glede 
časovnega okvira za poročanje, ne oklevajte in stopite z nami v stik. PwC Slovenija 
lahko nudi pomoč pri pripravi takšnih poročil kot tudi katere koli druge 
dokumentacije povezane s transfernimi cenami ali pripravi mnenja glede obstoječih 
ali prihodnjih transakcij med povezanimi osebami in njihovo skladnostjo s slovensko 
in mednarodno zakonodajo.  
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S 1. majem 2016 v uporabi novi 
Carinski zakonik Skupnosti  

14. marec 2016 

Na kratko 

Na ravni EU je bila 9. oktobra 2013 sprejeta nova uredba o carinskem zakoniku Unije 
(Uredba 952/2013/EU), ki bo skupaj z izvedbenimi akti stopila v veljavo 1. maja 
2016. 

Nova carinska zakonodaja bo imela znaten vpliv na določanje carinske vrednosti. Ne 
samo, da se tako imenovani koncept ''prve prodaje'' ne bo več mogel uporabljati, 
ampak bodo po novi zakonodaji tudi licenčnine morale biti v več primerih vključene 
v carinsko vrednost. Novi carinski zakonik EU (''UCC'') bo prinesel spremembe tudi 
za podjetja z statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in podjetja, ki 
uporabljajo posebne carinske postopke.  

Dodatna pojasnila in smernice o izvajanju nove zakonodaje bodo izdani v sledečih 
mesecih. Če pa obstajajo vprašanja na katere bi radi odgovore že sedaj pa nas 
pokličite ali nam pišite in z veseljem vam bomo pomagali. 

 

Podrobno 

 

Ker se uredba s področja carinske unije uporablja neposredno, njen prenos v 
nacionalno zakonodajo ni potreben. Čeprav je tako velika večina pristojnosti pri 
izvajanju carinske politike prenesena na evropske institucije, pa ostajajo nekatera 
področja, kjer imajo države članice možnost nacionalne ureditve. Tako je bil tudi v 
Republiki Sloveniji že izdan Predlog Zakona o izvajanju carinske zakonodaje 
Evropske Unije (ZICZEU), v katerem bodo ta področja urejena. ZICZEU bo v veljavo 
stopil predvidoma tekom tega leta.  

AEO 

Da bi podjetje lahko koristilo carinske poenostavitve, bo po novih predpisih UCC 
moralo obvezno pridobiti status pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske 
postopke (AEOC). Izvedbena uredba UCC določa tudi nove pogoje, ki bodo morali 
biti izpolnjeni za pridobitev tega statusa in se nanašajo predvsem na praktične 
standarde usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije. Po novi zakonodaji, bo status 
AEO prinašal večje prednosti – izpolnjevanje kriterijev za pridobitev statusa se bo 
preverjalo samo ob odobritvi in ne več kasneje, poleg tega pa bo AEO, kot določa 
UCC ''upravičen do ugodnejše obravnave kot drugi gospodarski subjekti pri carinskih 
kontrolah, in sicer v skladu z vrsto podeljenega dovoljenja, kar vključuje zmanjšanje 
števila fizičnih kontrol in kontrol dokumentov.'' 

V trenutno veljavni zakonodaji obstajajo tri vrste pooblaščenega gospodarskega 
subjekta, vendar pa bosta po uvedbi UCC obstali le še dve. 
 
Licenčnine 

V sedanji zakonodaji so licenčnine vštete v carinsko vrednost uvoženega blaga samo v 
primeru če so povezane z blagom, ki se carini, in je njihovo plačilo pogoj za prodajo 
tega blaga za izvoz v EU. Po novem UCC pa je omenjen koncept pogojenosti s prodajo 
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razširjen na način, po katerem bodo licenčnine hitreje izpolnjevale pogoje za 
vključitev v carinsko vrednost in tako pogosteje večale davčno obveznost uvoznikov. 
 
 
Določanje carinske vrednosti in koncept prve prodaje 

V primeru več zaporednih prodaj je po trenutnih predpisih mogoče za določitev 
carinske vrednosti blaga uporabiti prodajo, ki se je zgodila prej v dobavni verigi 
(prodajo, ki ni zadnja prodaja pred vstopom blaga v EU), v primeru da je že ta 
prejšnja prodaja namenjena za izvoz blaga v EU. Po novih predpisih pa se 
''transakcijska vrednost blaga, ki je bilo prodano za izvoz na carinsko območje Unije, 
določi v trenutku sprejema carinske deklaracije na podlagi prodaje, ki se izvede, tik 
preden je bilo blago vneseno na to carinsko območje.'' Princip ''prve prodaje'' se tako 
ne bo več mogel uporabljati.  
 

Posebni postopki 

V novem UCC so vsi veljavni postopki – kot so zunanji tranzitni postopek, carinsko 
skladiščenje, postopek povračila pri aktivnem oplemenitenju, postopek predelave 
pod carinskim nadzorom, postopek pasivnega oplemenitenja – usklajeni in združeni 
v štiri posebne postopke, in sicer v postopke tranzita, hrambe, določene rabe in pa 
oplemenitenja.  
 
Centralizirano carinjenje (eCarina) 

Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij je ključna tako za spodbujanje 
mednarodne trgovine kot za zagotavljanje carinskih kontrol. Že Modernizirani 
Carinski zakonik (MCC), prednik novega UCC, je zasnoval predpise, po katerih bi se 
izvajal princip elektronske obdelave vseh carinskih transakcij. Vendar pa, ker se je 
rok za vzpostavitev enotnega elektronskega sistema, ki je bil določen v MMC, že 
takrat izkazal za preveč optimističnega, tudi novi UCC predvideva prehodno uporabo 
ne-elektronskih tehnik obdelave, vendar samo do 31. decembra 2020. 
 

Kako vam lahko pomagamo 
 
Čeprav je do začetka uporabe novega carinskega zakonika Unije še dva meseca, je 
pomembno, da se podjetja, ki jih spremembe zadevajo, na te začnejo pripravljati čim 
prej. Če boste potrebovali kakršno koli pomoč v zvezi z razumevanjem nove 
zakonodaje in opredelitvijo, kako le-ta vpliva na vašo družbo, nas prosim 
kontaktirajte in naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali.
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Pokličite nas ali nam pišite. 

 

Smo tam, kjer nas potrebujete.  

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

Vodja področja davčnega 
svetovanja, 
Aleksander Ferk 
+386 1 5836 069 
aleksander.ferk@si.pwc.com 
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Barbara Hočevar 
+ 386 1 583 6059 
barbara.hocevar@si.pwc.com 

 

mailto:anka.pogacnik@si.pwc.com

