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Stališče FURS do prilagoditve iz naslova transfernih 
cen 

Družbe, ki so del multinacionalnih skupin, se v določenih primerih, kadar se izkaže, da so bile 
transferne cene določene neustrezno glede na tržne razmere oz. druge relevantne poslovne okoliščine, 
odločijo za cenovno prilagoditev. Tako prilagoditev opravijo v obliki povečanja ali zmanjšanja 
odhodkov preko izdaje dobropisa oz. bremepisa.  
 
V nasprotju z dosedanjo prakso pa vedno pogosteje v davčnih inšpekcijskih pregledih na področju 
transfernih cen pri slovenskih davčnih zavezancih opažamo jasno stališče FURS, da poravnave cen s 
povezanimi osebami v negativno smer niso dovoljene. FURS to zagovarja z vidika, da to naj ne bi bilo 
v skladu z neodvisnim tržnim načelom in smernicami OECD, saj morajo biti cene določene in znane 
vnaprej, kot to velja za vse ostale nepovezane osebe. Problem takšnega stališča se pojavlja v praksi 
predvsem pri pogodbenih proizvajalcih ali t.i. »toll manufacturers« ter pri distributerjih z omejenim 
tveganjem ali t.i. »limited-risk distributor«, kjer mora davčni zavezanec konec leta dosegati točno 
določeno stopnjo dobičkovnosti. V praksi ni vedno nujno, da so te stopnje določene vnaprej. Pogosto 
namreč prihaja do odločitev v sredini leta, in sicer zaradi politike skupine ali pa zaradi sprememb v 
obsegu poslovanja, povečanja prodaje, povečanega obsega proizvodnje ipd. 
 
 

Predložitev DDV evidenc v primeru davčno 
inšpekcijskega nadzora 

Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih 
poslovnih knjig in evidenc davčnih zavezancev (»Pravilnik«), se je začel uporabljati 1. januarja 2008. 
Kljub temu, da davčni organ do sedaj v primerih davčno inšpekcijskih nadzorov ni zahteval 
predložitve s Pravilnikom predpisanega izpisa, pa opažamo, da je svoj pristop sedaj spremenil. 

Pravilnik določa, da morajo davčni zavezanci na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega 
nadzora predložiti izpis podatkov iz DDV evidenc (»knjig odbitnega in obračunanega DDV«) v 
urejenih strukturiranih računalniških datotekah ter v predpisani vsebini in obliki (angl. »standard 
Audit File for Tax - SAFT«). Težavo za davčne zavezance tako predstavlja predvsem rok za predložitev 
predpisanih izpisov, ki lahko v skladu s Pravilnikom znaša največ na 8 delovnih dni. 

Kljub temu, da Pravilnik podrobno ureja vsebino in obliko izpisa podatkov iz DDV evidenc, dopušča 
tudi možnost predložitve lastnega izpisa, ki pa mora zajemati vse predpisane podatke. Davčni 
zavezanec lahko lastni izpis predloži le v kolikor pisno obvesti davčni organ o razlikah med s 
Pravilnikom predpisano vsebino in obliko ter med lastnim izpisom podatkov. Na tem mestu želimo 
opozoriti, da je predložitev lastnega izpisa lahko težavna, saj pojasnjevanje razlik s predpisanim 
izpisom evidenc zahteva veliko dodatne komunikacije in usklajevanja z davčnim organom. 

Družbe, ki v predpisanem roku ne uspejo zagotoviti s Pravilnikom predpisanih evidenc ali pojasniti 
razlik lastnega izpisa z njimi, so lahko kaznovane z globo do 30.000 EUR. 
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Spremembe v postopku ugotavljanja rezidentskega 
statusa 

S 1.1.2017 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-
2R), ki v slovenski pravni red, med drugim, prinaša tudi spremembe glede ugotavljanja 
rezidentskega statusa. Do 31.12.2016 je Finančna uprava pri presoji rezidentstva fizične osebe 
svojo odločitev utemeljevala le na podlagi določb nacionalne davčne zakonodaje in ne na podlagi 
določb konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (»konvencija«). Davčni zavezanec se je 
tako štel za rezidenta Slovenije, kadar je izpolnjeval vsaj enega izmed pogojev, ki jih določa 6. 
člena ZDoh-2. V praksi je tako prihajalo do primerov, da se je zavezanec štel tako za davčnega 
rezidenta Slovenije, kot tudi rezidenta druge države pogodbenice. Vprašanje dvojnega 
rezidentstva ter posledično dvojne obdavčitve v takem primeru, se je presojalo v okviru postopka 
uveljavljanja ugodnosti po konvenciji ali v postopku skupnega dogovora med državami. Davčni 
zavezanec je tako lahko imel dva različna statusa – za namene izvajanja ZDoh-2 ter za namene 
uveljavljanja ugodnosti po konvenciji. 
 
S spremembami ZDoh-2, ki so se začele uporabljati s 1.1.2017, so se primeri dvojnega 
rezidentstva zavezancev uredili tudi znotraj tega zakona. Dopolnjen 7. člen tako določa, da se 
zavezanec šteje za nerezidenta Slovenije v času, v katerem bi se sicer po 6. členu ZDoh-2 štel za 
rezidenta Slovenije, vendar pa se skladno s konvencijo, v tem času šteje za rezidenta druge države 
pogodbenice. Davčni zavezanec v tem primeru ne bo več upravičen do davčnih olajšav, do katerih 
so upravičeni slovenski davčni rezidenti, hkrati pa ne bo več zavezan k predložitvi napovedi za 
odmero dohodnine, kot to velja za zavezance rezidente. 
 
 

Novosti obdavčitve izplačila dela plače za poslovno 
uspešnost

S 1.1.2017 je v uporabi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2R), ki 
v slovenski pravni red vnaša spremembo 44. člena ZDoh-2. Ureja namreč možnost izvzema dela plače 
za poslovno uspešnost iz davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja in sicer do višine 70 % 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. S tem se ureja obdavčitev plačil, ki so pogovorno 
poimenovana božičnica, trinajsta plača, letna nagrada ali podobno. Ugodnejša dohodninska 
obravnava je možna tudi za poslovno uspešnost za leto 2016, ki bodo izplačana od 1.1.2017 naprej, 
kolikor bo izplačilo seveda izpolnjevalo pogoje iz ZDoh-2. 
 
Nova 12. točka 44. člena ZDoh-2 ureja pogoje za ugodnejšo davčno obravnavo izplačila dela plače za 
poslovno uspešnost, pri čemer je taka obravnava možna za izplačilo, ki je bilo izplačano enkrat v 
koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati ter ob tem izpolnjuje enega od spodnjih pogojev: 

- imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in je 
pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v 
splošnem aktu delodajalca, ali  

- je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po 
merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te 
kolektivne pogodbe. 

 
V luči novele je bil prilagojen tudi obrazec REK-1, na katerem sta uvedeni dve novi šifri vrste dohodka. 
 
V kolikor želite izvedeti več o temah na področju transfernih cen, spremembah pri predložitvi DDV 
evidenc v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora ter o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost 
(vključno s praktičnimi primeri, ste vljudno vabljeni na naš davčni seminar. 
 
Več informacij o davčnem seminarju lahko najdete na naslednji strani. 
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Spoštovani, 

 

ker je leto še mlado vam želimo srečno novo leto, naj bo uspešno, zdravo in prijetno.  

 

Obenem vas vabimo, da se udeležite prvega letošnjega davčnega seminarja, ki bo potekal 26. januarja, 

v GH Union, Srebrni Salon, s pričetkom ob 08:30.  

 

Davčni strokovnjaki iz PwC Slovenija vam bodo s konkretnimi primeri in rešitvami predstavili sledeče 

aktualne teme:  

 

- Pogosta vprašanja pri pripravi DDPO obračuna; 

- Dileme pri uveljavljanju olajšave za raziskave in razvoj v luči novih pojasnil FURS; 

- Aktualne teme na področju transfernih cen (npr. dopustnost prilagoditev transfernih cen na koncu 

leta (dobropisi/bremepisi), koncept upravičenega lastnika, davčna obravnava storitev itd.); 

- Spremenjene zahteve davčnega organa glede predložitve DDV evidenc v primeru davčnega 

inšpekcijskega nadzora - SAF-T ("Standard Audit File"); 

- Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost - na kakšen način v praksi uspešno uveljavljati davčne 

ugodnosti v vašem podjetju. 

 

Prijazno vas vabimo, da nam pošljete vaša konkretna vprašanja na zgoraj navedene teme. Na vaša 

vprašanja bomo odgovorili na seminarju.  

 

Agenda: 

08:30 - 09:00 Zajtrk in registracija 

09.00 - 10:30 Prvi del seminarja 

10:30 - 10:45 Pavza  

10:45 - 12:00 Drugi del seminarja 

12:00 - Zaključek in mreženje ob kavi  

 

Lokacija: Grand Hotel Union, Ljubljana, Srebrni salon  

Datum: 26. Januar, 2017 

Cena seminarja: 80€ + DDV (za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja 60€ + DDV) 

 

Prijave udeležencev sprejemamo do 24. januarja na email naslov: excellence.centre@si.pwc.com  

 

Vljudno vabljeni. 

 

Vaš, 

 

PwC davčni team 
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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  
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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 projektov na oddelku 
davčnega svetovanja 
Aleksander Ferk 
+386 1 5836 069 
aleksander.ferk@si.pwc.com 
 

 

 

Vodja projektov na 
oddelku davčnega 
svetovanja 
Barbara Hočevar 
+ 386 1 583 6059 
barbara.hocevar@si.pwc.com 

  

 

 

 

 

   

 

   


