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Napotitve na delo v tujino v luči Zakona o čezmejnem 
izvajanju storitev

S 1. januarjem 2018 se prične uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju 
storitev (v nadaljevanju »Zakon«), ki v slovenski pravni red vnaša določbe 
Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014. S predmetnim Zakonom se bo uredilo področje čezmejnega izvajanja 
storitev delodajalcev z napotitvijo delavcev na delo kot tudi področje 
čezmejnega izvajanja storitev samozaposlenih oseb, in sicer iz Slovenije v 
druge države članice EU ali iz slednjih v Slovenijo.
     
Zakon razširja pogoje pod katerimi bodo pristojni organi izdali potrdilo 
A1, s katerim bo delavec v času napotitve dokazoval svojo vključenost v 
socialni sistem ene od držav EU (praviloma v domači državi, iz katere je 
napoten).
    
Potrebno pa je opozoriti tudi na določbe Zakona na podlagi katerih bodo 
slovenske družbe, h katerim bodo delavci napotenih s strani tujih 
delodajalcev , subsidiarno odgovorne za plačilo plače in drugih prejemkov 
iz delovnega razmerja v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna 
razmerja, kolikor navedenih obveznosti ne bo izpolnil tuji delodajalec, ki 
jih je napotil na delo v Slovenijo.
    
Tuji delodajalci in tuje samozaposlene osebe bodo ob neizpolnjevanju 
pogojev za opravljanje čezmejnih storitev ali opustitvi prijave le-teh, 
podvrženi kaznim, ki se bodo gibale od 6.000 do 60.000 EUR za tuje 
delodajalce ter odgovorne osebe tujega delodajalca, medtem ko se bodo 
kazni za tuje samozaposlene osebe gibale od 1.000 do 30.000 EUR.

Kako vam lahko pomagamo?

Kako se bo Zakon izvajal v praksi, še ni natančneje znano, vsekakor pa 
bomo sledili razvoju dogodkov v zvezi s tem. Če imate kakšna dodatna 
vprašanja v povezavi z opravljanjem čezmejnih storitev, ne oklevajte in 
stopite z nami v stik. PwC Slovenija namreč nudi pomoč tako pri 
preverjanju izpolnitev pogojev za opravljanje takšne aktivnosti ter prav 
tako nudi podporo pri sami pripravi in vložitvi vloge za izdajo potrdila A1.



PwC | Davčne Novice Slovenija | April 2017

Slovenija izrazila negativno stališče do 
predloga Evropske Komisije za začasno 
uvedbo mehanizma obrnjene davčne 
obveznosti

Vlade Republike Slovenije je februarja 2017 objavila stališče do predloga 
Evropske komisije za začasno uvedbo splošnega mehanizma obrnjene 
davčne obveznosti, za vse dobave blaga in storitev nad zneskom 10.ooo 
EUR. Slovenija ima do predloga negativno stališče, saj je po mnenju 
Vlade RS pomanjkljiv in problematike DDV utaj ne rešuje zadovoljivo.
    
Namen predloga za začasno ureditev je omejiti davčne goljufije na področju 
DDV še pred uvedbo dokončne ureditve DDV sistema, ki je načrtovana za 
leto 2022. V okviru predlagane začasne ureditve, ki bi bila v veljavi do 
uvedbe dokončnega sistema, bi bil plačnik DDV davčni zavezanec, ki mu 
je opravljena dobava blaga ali storitev nad predpisanim pragom.
    
Uvedba začasnega sistema bi za davčne zavezance prinesla posebno 
elektronsko poročanje za dobave opravljene davčnim zavezancem po 
začasnem sistemu. To pomeni, da bi večina davčnih zavezancev delovala 
v dveh vzporednih sistemih, kar bi zagotovo rezultiralo v dodatnih 
administrativnih obremenitvah in stroških vezanih na prilagoditev 
knjigovodstva ter IT sistemov in na obveznosti predlaganja dodatnih 
poročil. Vendar pa v skladu z odločitvijo Republike Slovenije, davčni 
zavezanci teh bremen ne bodo nosili.
    



Kako vam lahko pomagamo?

PwC Slovenija ima obširne izkušnje s pripravo in vlaganjem prošenj za 
izdajo zavezujočih mnenj ter s pripravo dokumentacije in sodelovanjem v 
postopku vnaprejšnjih cenovnih sporazumov. Če imate kakršna koli 
dodatna vprašanja v zvezi s navedenimi postopki, smo vam na voljo.
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Finančna uprava izmenjuje davčna stališča z drugimi pristojnimi 
organi držav članic Evropske unije

Skladno z Direktivo Sveta 2011/16/EU in Direktivo Sveta 2015/2376, ki 
sta v slovenski pravni red preneseni z novelo Zakona o davčnem postopku, 
je slovenska finančna uprava (FURS) dolžna sporočiti vnaprejšnja davčna 
stališča (poznana tudi kot zavezujoča mnenja) s čezmejnim učinkom 
drugim pristojnim organom držav članic Evropske unije ter Evropski 
komisiji. Obveznost izmenjave velja tudi za vnaprejšnje cenovne 
sporazume in izhaja tudi iz Ukrepa 5 v okviru Poročila Erozija davčnih 
osnov in prenos dobička (ali na kratko BEPS). Sporočanje zavezujočih 
mnenj s čezmejnim učinkom ni potrebno, ko to vključuje izključno davčne 
zadeve ene ali več fizičnih oseb.
     
V postopku vložitve prošnje za izdajo zavezujočega mnenja s čezmejnim 
učinkom bo moral davčni zavezanec izpolniti poseben obrazec, s katerim 
bo razkril domače in tuje pogodbene stranke v transakciji, ne glede na to 
v kateri državi članici EU se nahajajo.
    
FURS bo zahtevane podatke sporočil v osrednjo podatkovno zbirko v treh 
mesecih po preteku polovice koledarskega leta, v katerem so bila izdana 
ali spremenjena zavezujoča mnenja s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji 
cenovni sporazumi. Med drugim bo sporočil identifikacijo pravne osebe in 
skupine oseb, ki ji la-ta pripada, povzetek vsebine stališča, s splošnim 
opisom dejavnosti ali transakcij, datum izdaje, začetka in konca veljavnosti 
stališča, vrsto stališča, znesek transakcije, opis meril in metode za 
določanje transfernih cen, morebitne druge države članice, ki bi jih to 
stališče zadevalo ter imena vseh pravnih oseb, na katera bi verjetno to 
stališče vplivalo.
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Reforme davčne zakonodaje na 
Hrvaškem – vpliv na slovenske 
družbe 
Na Hrvaškem so s 1. januarjem 2017 prešla v veljavo določene spremembe 
davčne zakonodaje. Ob dejstvu, da številne slovenske družbe poslujejo na 
Hrvaškem, želimo izpostaviti najpomembnejše spremembe v hrvaški 
davčni ureditvi.
  
Davek na dohodek pravnih oseb   
Najpomembnejša spremembe na področju davka na dohodek 
pravnih oseb so sledeče:
•  znižanje splošne davčne stopnje iz 20% na 18%;
•  vzpostavitev znižane stopnje davka na dohodek pravnih oseb v višini 12% 

za davčne zavezance, ki v tekočem davčnem letu niso presegli prihodkov 
v višini 3 milijonov HRK (okoli 400.000 EUR); 

•  stroški reprezentance bodo sedaj davčni priznani v višini 50% (prej v 
višini 30%) ter

•  možnost sklenitve vnaprejšnjih cenovnih sporazumov med davčnimi 
zavezanci in davčnim organom.

   
Za posojila med povezanimi osebami je bila uvedena možnost, da davčni 
zavezanec določi obrestno mero v skladu s tržnim načelom, kot velja med 
nepovezanimi osebami in ne samo v skladu z administrativno določeno 
obrestno mero, kot je veljajo do sedaj. Navedeno je možno pod pogojem, 
da se isti način določanja obrestne mere uporablja za vse finančne 
dogovore, ki jih ima ta davčni zavezanec s povezanimi osebami.
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Reforme davčne zakonodaje na Hrvaškem 
– vpliv na slovenske družbe 

Davek na dodano vrednost  
Najpomembnejši dve spremembi na področju davka na dodano 
vrednost sta sledeči:
•  namesto treh davčnih stopenj, sta sedaj v veljavi dve - 25% in 13% (s 1. 

januarjem 2017);
•  zvišanje praga za vključitev v DDV sistem iz 230.000 na 300.000 HRK 

(s 1. januarjem 2018);

Ob tem bodo spremembe na DDV področju vključevale tudi:
•  možnost uveljavljanja DDV opcije, v primerih posojil in kreditov, ki so 

podani občasno (s 1. januarjem 2017);
•  možnost uveljavljanja DDV opcije glede dobave nepremičnin, ki so v 

uporabi več kot dve leti in za dobave nezazidljivih posesti, kjer ima kupec 
pravico do znižanje skupnega zneska vhodnega DDV, temelječ na tem, 
da je taka dobava bolj podrobno opredeljena (s 1. januarjem 2017);

•  uveljavitev pravice do 50% znižanja vstopnega DDV za nakupe osebnih 
avtomobilov ter povezanih dobav in sprememba glede nedenarne 
poravnave DDV pri uvozu strojev in opreme v skladu z zahtevami zakona 
(s 1. januarjem 2018).

Davek na osebne dohodke  
S 1. januarjem 2017 je tudi na dohodninskem področju prišlo do 
določenih sprememb in sicer uvedba zgolj dveh davčnih stopenj:
•  24% davčne stopnje za dohodke, kjer je mesečni dohodek manj kot 

17.500 HRK (oziroma letni dohodek manj kot 210.000 HRK, kar je 
približno 28 250 EUR); ter

•  36% davčne stopnje za mesečne dohodke nad 17.500 HRK (letni 
dohodek več kot 210.000 HRK).

  
Z reformo je bila uvedena tudi višja osnovna davčna olajšava, spremenjene 
so bile kategorije obdavčljivega in neobdavčljivega dohodka, definicija 
družinskih članov za namen uveljavljanja olajšave za vzdrževane družinske 
člane ter način izračuna obdavčljivih dohodkov.
 

Kako vam lahko pomagamo?

V kolikor se v svojem poslovanju srečujete z morebitnimi implikacijami 
navedenih sprememb ali bi želeli o davčni reformi na Hrvaškem prejeti še 
več informacij, se lahko obrnete na nas.
 



Pokličite nas ali nam pišite!
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Davčne Novice so proizvedene s strani PricewaterhouseCoopers Davčnega oddelka. 
 
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 odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev. 
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