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DDV in upoštevanje prekluzivnega roka

V kolikor, v primeru pridobitve blaga znotraj
Unije ali v primeru mehanizma obrnjene davčne
obveznosti, DDV ni bil obračunan, je potrebno
ločiti med tem, če je napaka ugotovljena v
postopku davčnega nadzora oziroma če davčni
zavezanec sam ugotovi in popravi napako.

Če se v postopku davčnega nadzora ugotovi,
da bi moral davčni zavezanec, kot prejemnik blaga
ali storitev ali kot pridobitelj blaga znotraj Unije
plačati DDV, se mu naloži plačilo davka. Davčnega
zavezanca se lahko tudi kaznuje z globo za
prekršek zaradi nepravočasnega obračuna DDV.

Davčni zavezanec lahko kljub temu uveljavlja
pravico do odbitka tega DDV, tudi v primeru, da je
prekluzivni rok za uveljavljanje odbitka DDV že
potekel. Navedeno velja pod pogojem, da
transakcija ni bila izvedena z namenom goljufije
oziroma zlorabe določb ZDDV-1.

Če pa davčni zavezanec sam ugotovi napako,
to napako popravi v tekočem obračunu DDV v
skladu z 88.b členom ZDDV-1. Davčni zavezanec
obračuna DDV, hkrati pa ima pravico do odbitka
tega DDV, tudi, če je prekluzivni rok že potekel. Od
zneska obračunanega DDV, ki je predmet
popravka, obračuna in plača predpisane obresti,
povečane za ustrezni pribitek. V tem primeru se
davčni zavezanec lahko razbremeni odgovornosti
za prekršek. Če davčni zavezanec v obravnavanih
primerih pravočasno obračuna DDV, pravice do
odbitka pa ne uveljavlja takoj, se prekluzivni rok
upošteva.

Novosti na področju mednarodnega
obdavčenja

Z januarjem 2014 so začeli veljati oz. bili novelirani
mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi
z davki od dohodka in premoženja med Republiko
Slovenijo in sledečimi državami:
• Republiko Armenijo
• Republiko Uzbekistan
• Gruzijo
• Kuvajtom
• Švicarsko konfederacijo

Spremembe, ki jih na davčnem področju prinaša 
leto 2014
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Z 1. januarjem 2014 je začela veljati novela Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2G), ki med drugim 
uvaja naslednje spremembe:

Ukinitev sklepnega pogovora v okviru
davčnega inšpekcijskega nadzora

S ciljem pospešitve izvedbe davčnega 
inšpekcijskega nadzora davčnemu organu odslej ne 
bo več treba opraviti sklepnega pogovora z 
zavezancem za davek. Davčni organ bo zavezancu 
za davek še vedno moral zagotoviti informacije o
pomembnih dejstvih in dokazih ugotovljenih v
inšpekcijskem nadzoru in ga pred sestavo zapisnika
opozoriti na sporna dejstva, ki vplivajo na
obdavčenje, pravne posledice ugotovitev davčnega 
inšpekcijskega nadzora in davčne učinke teh 
ugotovitev.

Zavezanec bo lahko v pripombah k zapisniku o
davčnem inšpekcijskem nadzoru predlagal nova 
dejstva in dokaze le, če bo dokazal, zakaj jih ni 
navajal že pred izdajo zapisnika.

Poroštvo za izterjavo dolga

Na podlagi 148. člena ZdavP-2 se bo odslej lahko 
davek izterjal tudi iz premoženja povezanih oseb, ki
so to premoženje neodplačno oz. po nižji ceni od 
tržne pridobile od dolžnika v letu oz. po letu, ko je
davčna obveznost nastala. Davek se bo lahko 
izterjal tudi od drugih oseb, na katere je bila

prenesena dejavnosti dolžnika izven statusnega
preoblikovanja, če obstaja sum izognitve plačila 
davka.

Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot
povezane opredeljene v Zakonu o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oz. Zakonu o
dohodnini (ZDoh-2), torej če ima pravna ali fizična 
oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25%
vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu,
upravljanju ali nadzoru oz. glasovalnih pravic ali če 
gre za obvladovanje na podlagi pogodbe na način, 
ki se razlikuje od razmerij med povezanimi
osebami.

Višje kazni za posebej hude davčne prekrške

V skladu s 395. členom bo davčni zavezanec lahko 
kaznovan s plačilom globe od 400 do 15.000 evrov 
v kolikor bo v davčni napovedi ali obračunu davka 
navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne 
podatke oziroma razkril podatke, ki so davčna 
tajnost ali omogočil dostop do njih tretjim osebam.

Prav tako bo kaznovan če davčnemu organu ne bo 
posredoval podatkov ali dokumentacije, s katero
razpolaga ali na poziv davčnega organa ne bo 
predložil prijave premoženja ali ga ne bo predložil
na predpisan način in z verodostojnimi podatki.

Ključne spremembe na podlagi Zakona o davčnem 
postopku
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„Zajtrk z davčnim svetovalcem“

PwC davčni svetovalci vam bodo 3. marca 2014
predstavili sledeče teme :

- Optimalna priprava obračuna davka od dohodkov    
pravnih oseb za poslovno leto 2013
- Pomen dokumentacije o transfernih cenah pri
pripravi DDPO obračuna

Kotizacija za enega udeleženca 80 EUR, vsak
naslednji udeleženec iz posamezne družbe 60 EUR.

Prijave: irena.munda@si.pwc.com
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Smo tam, kjer nas potrebujete

Vodja davčnega oddelka
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Managerja
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+386 1 5836 019
marijana.ristevski@si.pwc.com

Aleksander Ferk
+386 1 5836 069
aleksander.ferk@si.pwc.com

4

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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