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Pregled davčnih sprememb v Jadranski regiji

Slovenske družbe v veliki meri poslujejo v različnih 
državah na balkanskem območju in so posledično 
izpostavljene različnih davčnim predpisom. V luči 
navedenih čezmejnih transakcij vam v nadaljevanju 
predstavljamo najnovejše spremembe davčne 
zakonodaje na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni in 
Hercegovini (BiH).

Hrvaška

Na Hrvaškem so že v letu 2017 sprejeli obširno davčno 
reformo, katere nekateri učinki stopajo v veljavo tudi v letu 
2018.

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb (“DDPO”) se 
je davčna stopnja znižala z 20% na 18%, davčna olajšava za 
reinvestiran dobiček je bila ukinjena, priznavaje odhodkov 
za reprezentacijo pa se je zvišalo s 30% na 50%. Tako kot 
v Sloveniji leto prej, je sedaj tudi na Hrvaškem uvedena 
možnost sklenitve vnaprejšnjega cenovnega sporazuma 
(“APA”) med davčnim zavezancem in Finančni upravo.

Na področju davka na dodano vrednost (“DDV”) je prišlo do 
jasne definicije uporabe opcije za obračun DDV pri dobavi 
nepremičnin, kadar so te bile uporabljane dlje kot dve leti in 
pri dobavi nezazidljivih zemljišč, ko ima kupec pravico do 
odbitka DDV. Prav tako pa se je uvedla tudi možnost 50% 
odbitka DDV pri nakupu osebnih avtomobilov in povezanih 
dobrin.

Na področju dohodnine se vse spremembe nagibajo k 
znižanju davčnega bremena v obliki višje osebne olajšave in 
spremembami davčnih stopenj in razredov.

Srbija

V Srbiji se spreminjajo pravila glede davčnega odtegljaja. 
Dosedanja pravila so določala, da so bile vse storitve, ki so 
bile opravljene v Srbiji, podvržene davčnemu odtegljaju. Po 
novem pa bo to veljalo le za določene tipe storitev (kot so na 
primer tržne raziskave in svetovanje).

Z začetkom julija 2018 se bodo uveljavile nove obvezne DDV 
evidence. Ker vzpostavitev programske opreme za davčno 
računovodstvo traja več mesecev, je priporočljivo, da 
zavezanci začnejo s pripravami čimprej.

Srbija je bila aktivna tudi na področju mednarodne 
obdavčitve, saj je podpisala večstransko konvencijo o 
izvajanju ukrepov za preprečitev zmanjševanje davčne 
osnove in preusmerjanje dobička katere ratifikacija je 
pričakovana še letos.

BiH

Finančna uprava je izdala nova pravila glede davčne 
odtegljaja (“WHT”), kjer urejajo pogoje in postopek za 
obračun davčnega odtegljaja, določajo subjekt davčnega 
odtegljaja in tipe dohodkov so predmet davčnega odtegljaja.

Davek se odtegne od dividend in razdelitev dobička, obresti, 
licenčnin in ostalih pravic intelektualne lastnine, premij od 
zavarovalnih in pozavarovalnih polic ter plačil za čezmejne 
telekomunikacijske storitve. Davčni zavezanci so zavezani 
poslati letni obračun davčnega odtegljaja davčnim organom 
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Kako lahko pomagamo

V koliko bi želeli več informacij o kateri koli od 
navedenih tem ali teritorijev, nas kontaktirajte. PwC ima 
pisarne v vseh navedenih državah kot tudi v Makedoniji, 
Črni gori ter na Kosovem in lahko nudi pomoč iz 
različnih davčnih področjih oziroma problematik.
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Kako lahko pomagamo

PwC Slovenija vam lahko nudi pomoč pri pridobivanju 
podatkov v okviru CbCR poročanja in pri izvedbi 
nadaljnjih postopkov v skladu s smernicami. 
Obenem vam lahko nudimo pomoč v zvezi s pripravo 
dokumentacije o transfernih cenah, svetovanje pri 
obstoječih in načrtovanih transakcij ter njihovo davčno 
obravnavo v Sloveniji v skladu s slovensko oziroma 
mednarodno zakonodajo.
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Pravno opozorilo: Vsebina, objavljena v tem tekstu, je namenjena le za namen splošnega razumevanja davčne problematike in ne vsebuje 
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posvet z davčnim svetovalcem. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.

© 2018 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.

“PricewaterhouseCoopers” in “PwC” se nanašata na mrežo podjetij, ki so povezana skozi članstvo v podjetju PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL). Vsako podjetje v mreži je samostojna in neodvisna pravna oseba in ne deluje kot zastopnik PwCIL ali katerekoli 
druge članice mreže. PwCIL ne nudi nobenih storitev strankam. PwCIL ni odgovoren za dejanje ali opustitev dejanja katerekoli članice, prav tako 
ne nadzira njihove strokovne presoje ali kakorkoli drugače vpliva nanje. Nobena članica ni odgovorna za dejanje ali opustitev dejanja katerekoli 
druge članice, prav tako pa ne nadzira strokovnih presoj ostalih članic ali kakorkoli drugače vpliva nanje.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (“OECD”) 
je s 23. januarjem 2018 pričela s pilotno izvedbo Programa 
zagotavljanja mednarodne skladnosti (“ICAP”).

Z njim želi nadalje reševati problematiko preusmerjanja 
obdavčljivih dohodkov vsled sprejetja meddržavnega 
poročanja (“CbCR poročanje”), ki velja za mednarodne 
skupine družb s konsolidiranimi letnimi prihodki najmanj 
750 milijonov EUR. Večina slovenskih družb je zadostila 
navedenim CbCR zahtevam s posredovanjem informacij 
svoji družbi mami oziroma preko oddaje obračuna DDPO za 
leto 2017.

ICAP je prostovoljni program namenjen izboljšanju 
komunikacije med multinacionalkami in davčnimi organi. 
Uporabil bo CbCR poročila in drugo dokumentacijo, 
s katero bo zagotovljen boljši pregled na področju 
ugotavljanja davčnih tveganj in skladnosti za posamezne 
MNE skupine.

V kolikor so ugotovljena davčna tveganja MNE skupine 
nizka, jo bo pristojni davčni organ o tem pisno seznani s 
potrdilom. Poleg tega takšna MNE skupina ne bo predmet 
nadaljnjega pregleda o skladnosti s strani pristojnih 
davčnih organov za obdobje pregleda in sledeča dva 
davčna obdobja, v kolikor ni znatnih sprememb. Zadeve, za 
katere ni dosežen sporazum v okviru ICAP, se bodo lahko 
obravnavale v okviru APA ali inšpekcijskega nadzora, v 
kolikor bo to potrebno.

Cilji ICAP – boljša informiranost, 
sinhronizirane informacije in zanesljivost 
davčnih razmer

Cilj ICAP je standardizirati informacije, ki so potrebne 
za ugotavljanje davčnih tveganj v zvezi s transfernimi 
cenami, s poslovno enoto in z drugimi davčno specifičnimi 
tveganji. ICAP služi kot mehanizem za izboljšano 
meddržavno sodelovanje med zadevnimi davčnimi organi 
v okviru njihove skupne dejavnosti. Program bo izboljšal 
razumevanje davčnih organov o delovanju MNE skupin na 
podlagi podatkov posredovanih v sklopu CbCR.

Zadevni davčni organi bodo imeli sočasen dostop do 
dokumentacije, ki je pridobljena od MNE skupin. Na tej 
podlagi bodo davčni organi lahko medsebojno koordinirali 
zadeve, ki so za njih pomembne in se skupno pripravili 
na vprašanja MNE skupinam, kar bo znatno izboljšalo 
učinkovitost v okviru ugotavljanja davčnih tveganj.


