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S 1. januarjem 2019 stopi v veljavo novi mednarodni 
računovodski standard MSRP 16 – Najemi, ki bo nadomestil 
trenutno veljavni MRS 17 – Najemi in pojasnila, ki so se 
nanj nanašala. Nov standard bistveno spreminja način 
računovodenja zlasti pri podjetjih, ki sredstva najemajo po 
pogodbah o poslovnem (operativnem) najemu in bo prav 
tako temeljito vplival na bilančno prikazovanje sredstev, 
obveznosti in prihodkov. Začetek veljavnosti MSRP 16 je 
za obdobja od 1. januarja 2019 naprej, podjetja ga lahko 
začnejo uporabljati tudi pred tem datumom, pod pogojem, 
da hkrati uporabljajo tudi MSRP 15 – Prihodki od pogodb s 
kupci. Podjetja lahko upoštevajo enega od dveh pristopov 
pri sprejemanju MSRP 16: popoln retrospektivni pristop ali 
prilagojeni retrospektivni pristop. Popoln retrospektivni 
pristop od subjektov zahteva, da uporabljajo nov standard 
retrospektivno za vsako predhodno obdobje poročanja 
predstavljeno v skladu z MRS 8 – Računovodske usmeritve, 
spremembe računovodskih ocen in napake. Na podlagi 
prilagojenega retrospektivnega pristopa se od najemnika ne 
zahteva preračunavanje primerjalnih obdobij. Zato je datum 
začetne uporabe začetek letnega poročevalskega obdobja, za 
katero se MSRP 16 prvič uporabi.

Učinki novega standarda

Praktično vsaka družba uporablja najem ali zakup kot način 
za pridobitev dostopa do sredstev in bo standard imel vpliv 
na njih.

Novi standard zahteva, da najemniki pripoznajo skoraj vse 
najeme v svoji bilanci stanja, ki odražajo njihovo pravico 
do uporabe sredstva v določenem časovnem obdobju in s 
tem povezane obveznosti plačevanja najemnin. Pripoznanje 
stroškov obresti in amortizacija sredstva bo pripoznana 
izkazu poslovnega izida. Ena od posledic enotnega modela 

je, da bodo stroški najema višji v začetnih obdobjih, zaradi 
višjih stroškov obresti.

IASB je vključil opcijsko izjemo za nekatere kratkoročne 
najeme in zakupe sredstev z majhno vrednostjo, ki jih 
uporabljajo najemniki. Računovodski model najemodajalca 
v glavnem ostaja nespremenjen.

Novi standard bo vplival na skoraj vse pogosto uporabljene 
finančne kazalnike in meritve uspešnosti, kot so kratkoročni 
koeficient, pokritje sredstev, kritje obresti, EBITDA, EBIT, 
dobiček iz poslovanja, neto dohodek, EPS, ROCE, ROE in 
denarni tokovi poslovanja. Te spremembe lahko vplivajo na 
posojilne zaveze, bonitetne ocene in stroške izposojanja ter 
lahko povzročijo drugačne spremembe v vedenju. Ti vplivi 
lahko mnoge organizacije prisilijo, da ponovno ocenijo 
nekatere odločitve o najemu v primerjavi z nakupom.

Spremenila se bo tudi narava izdatkov (stroški poslovnega 
najema, zamenjani z amortizacijo in obrestnimi odhodki) 
kot tudi vzorec prepoznavanja (pospešek izdatkov za najem 
glede na razpoznavni vzorec današnjih poslovnih najemov), 
kar bo povzročilo nestanovitnost izkaza poslovnega izida.

Pravočasna priprava na nove obveznosti

Glede na obseg in naravo sprememb, pravočasna in 
ustrezna priprava bo ključnega pomena za učinkovito 
uvedbo in uporabo novega standarda v okviru vašega 
podjetja. PwC Slovenija vam lahko pomaga pri 
zagotavljanju skladnosti računovodskega poročanja glede 
na novi računovodski standard MSRP 16. Prav tako vam 
lahko opravimo pregled obstoječih najemnih pogodb in 
pogodb, ki lahko vsebujejo najem, kot ga definira MSRP 16 
ter ovrednotimo njihov učinek na bilanco stanja. 

1. januarja 2019 začne veljati nov računovodski standard 

MSRP 16 – Najemi
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Kaj nam prinaša novela ZDDPO-2?

Vlada Republike Slovenije je 4. 10. 2018 potrdila predlog 
novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2), ki v slovenski pravni red prenaša evropsko 
Direktivo 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam 
izogibanja davkom, znana tudi kot Anti-Tax Avoidance 
Directive oziroma ATAD I. Direktiva 2016/1164 določa 
pravila za preprečevanje prakse izogibanja davkov, ki 
neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Njen 
glavni namen je preprečiti erozijo davčnih osnov na 
notranjem trgu in preusmeritev dobička z notranjega trga. 
Določbe začnejo veljati s 1. januarjem 2019.

Direktiva Sveta (EU) 2016/1164  določa pravila na 
področjih omejitve glede priznavanja odhodkov za obresti, 

izstopno obdavčitev, splošno pravilo o preprečevanju 
zlorab, pravila o nadzorovanih tujih družbah in pravila 
za obravnavo hibridnih neskladij. Direktiva uvaja pravila, 
veljavna za vse davčne zavezance, zavezance za davek 
od dohodkov pravnih oseb v državah članicah. Navedena 
pravila se uporabljajo tudi za poslovne enote tistih 
zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb, ki se 
nahajajo v drugi državi članici ali drugih državah članicah, 
ter tudi za stalne poslovne enote oseb, ki so rezidenti za 
davčne namene v tretji državi, če se njihove poslovne enote 
nahajajo v eni ali več državah članicah. Pravila iz Direktive 
predstavljajo minimalni standard. Države članice lahko 
sprejmejo strožja pravila zaščite pred zmanjševanjem 
davčne osnove in preusmerjanjem dobička.

S slovenskega vidika se določbe, prenesene v lokalno 
zakonodajo, nanašajo izključno na splošno pravilo proti 
zlorabi (GAAR) in pravila o nadzorovanih tujih družbah 
(CFC). Več informacij o dveh institutih najdete spodaj.

Splošno pravilo o preprečevanju zlorab 
(GAAR)

Namen določbe je preprečiti prakse izogibanja davkom, ki 
vplivajo na davčno osnovo države in zaščititi prihodke od 
davka od dohodkov pravnih oseb. Pravila so oblikovana kot 
preventivni ukrepi z namenom, da bi se izognili praksam 
izogibanja davkom, ki so bili oblikovani in priznani na 
področju korporativnega obdavčevanja, zlasti v okviru 
čezmejnega poslovanja in posledično mednarodnega 
obdavčevanja.

Znotraj EU naj bi se pravila GAAR uporabljala le za 
neresnične dogovore, kar pomeni, da davčni zavezanci 
ohranjajo pravico za svoje poslovanje izbrati najbolj 
učinkovito davčno strukturo. Pod drobnogled se bo 
postavilo poslovanje med zavezanci v primeru posameznih 
medsebojnih aktivnosti, kot so transakcije, ukrepi, 
sporazumi za katere se bo izkazalo, da niso bile uvedeni 
iz tako imenovanih tehtnih ekonomskih razlogov. Države 
članice lahko analizirajo vse dejanske ekonomske razloge 
(vključno s finančnimi aktivnostmi).

Pravila GAAR naj bi se uporabljala na enoten način za 
domače primere, EU primere in za razmerja do tretjih 
držav. V velikem delu novela zakona povzema besedilo 
Direktive Sveta (EU) 2016/1164, kar pomeni, da je mogoče 
pričakovati večjo gotovost za zavezance, ki poslujejo v več 
državah članicah.

Novo poglavje, ki bo določalo pravila o 
nadzorovanih tujih družbah (CFC)

Prav tako novela ZDDPO-2 dodaja novo poglavje, ki bo 
določalo pravila o nadzorovanih tujih družbah. Pravila 
iz tega poglavja se lahko razdelijo v dve skupini. V prvo 
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Spremembe in dopolnitve Zakona o davku na dodano 

vrednost (»ZDDV-1«)

Novela zakona o davku na dodano vrednost (»ZDDV-
1«) prinaša spremembo in dopolnitev novih določb, ki 
izhajajo iz Direktive Sveta (EU) 2016/1065 z dne 27. 
junija 2016 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede 
obravnave kuponov (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
Sveta 2016/1065/EU) ter del določb Direktive Sveta 
(EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi 
Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi 
z obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo 
za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2017/2455/EU), in 
sicer v zvezi z obveznostmi glede davka na dodano vrednost 
(»DDV«) pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, 
storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te 
storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. 

Spremembe ZDDV-1 povezane s kuponi

Implementacija Direktive Sveta 2016/1065/EU uvaja 

reševanje osnovnega vprašanja, kdaj bi transakcije s kuponi 
morale biti obdavčene. V kratkem, novela zakona razdeljuje 
kupone na enonamenske in večnamenske, kjer bodo prvi 
obdavčeni ob izdaji, dokler bodo večnamenski obdavčeni 
ob uporabi le-teh. S tem naj bi se povečala jasnost in 
harmonizacija pravil o DDV, ki se uporabljajo za kupone.

Spremembe v povezavi z opravljanje 
telekomunikacijskih storitev, storitev 
oddajanja in elektronskih storitev 

Cilj Direktive Sveta 2017/2455/EU je poenostavitev pravil 
o DDV za mala podjetja pri čezmejnih dobavah blaga 
in storitev na daljavo in s tem izboljšati konkurenčnost 
teh podjetij na trgih drugih držav članic. ZDDV-1 
že implementira določena pravila glede opravljanja 
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in 
elektronskih storitev, ampak se je pokazalo, da slednja 
uveljavitev predstavlja veliko breme predvsem za 

Kako vam lahko pomagamo

V kolikor bi želeli oceniti v kakšnem obsegu bo implementacija Direktive Sveta (EU) 
2016/1164 v slovenski pravni red vplivala na vaše družbe, se lahko za dodatne 
informacije obrnete na nas. PwC Slovenija vam lahko pomaga pri ohranjanju skladnosti 
z evropsko in nacionalno zakonodajo glede na novo uveljavljeno Direktivo.

skupino sodijo določbe, ki definirajo nadzorovane tuje 
družbe, vključno z opredelitvijo povezanosti in višine 
obdavčitve v državi rezidentstva ter obravnavo dohodkov, 
ki se ponovno pripišejo matični družbi. V drugo skupino 
pravil o nadzorovanih tujih družbah sodijo določbe glede 
tujih izgub oziroma njihovi nedopustnosti vključevanja v 
davčno osnovo zavezanca, o sorazmernosti vključenega 
dohodka glede na udeleženosti, času vključitve, o 
preprečevanju dvakratnega vključevanja dohodka v 
davčno osnovo zavezanca ter o priznavanju odbitka tujega 
dejansko plačanega davka, torej o odpravljanju dvojne 
obdavčitve.

Pravila CFC zajemajo transakcije med slovenskimi podjetji 
in povezanimi osebami, ki niso obdavčene po ZDDPO 
- 2 in v katerih ima slovenska družba sama ali skupaj s 
povezanimi podjetji neposredno ali posredno udeležbo več 
kot 50 odstotkov glasovalnih pravic ali ima neposredno ali 
posredno več kot 50 odstotkov kapitala ali je upravičena 

do prejemanja več kot 50 odstotkov dobička tega subjekta. 
Takšen povezan subjekt se šteje za nadzorovano tujo 
družbo, če je dejanski davek od dohodka pravnih oseb, ki ga 
plača povezani subjekt, nižji od polovice davka od dohodka 
pravnih oseb, ki bi ga podjetje moralo plačati na podlagi 
veljavnega sistema davka od dohodkov pravnih oseb v 
Sloveniji za takšen dohodek.

Druge določbe ATAD I

Na podlagi sedanjega predloga za izvajanje ukrepov, 
povezanih s ATAD I, izvajanje predpisov o omejitvi obresti 
pred letom 2024 ni pričakovano zaradi obstoja predpisov 
o tanki kapitalizaciji, ki so določeni v razmerju 4:1 dolga 
glede na kapital. V tem trenutku je težko komentirati, 
če bodo pravila o omejitvi obrestnih mer nadomestili 
določbe o tanki kapitalizaciji, vendar lahko domnevamo, 
da bo Slovenija doslej ravnala v skladu s prakso, ki je bila 
vzpostavljena v drugih državah EU. 
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mikropodjetja. Zaradi tega, novela zakona določa prag 
v višini EUR 10.000, do katerega se bodo za opravljanje 
teh storitev uporabljala pravila o DDV za države članice, v 
katerih ima podjetje sedež. 

Nadalje, implementacija Direktive Sveta 2017/2455/
EU prinaša tudi spremembe za družbe, ki nimajo 
sedeža znotraj Unije, vendar so registrirani za DDV v 
državi članici. Spremenjena zakonodaja, bo v Sloveniji 
omogočala registracijo za uporabo posebne ureditve 
za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in 
elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki 
nimajo sedeža znotraj Unije (t.i. ne-Unijska shema mini 
VEM). 

Ostale spremembe ZDDV-1

Sprememba ZDDV-1 uvaja tudi ukinitev izjave o izbiri 
obdavčitve transakcij v zvezi z nepremičninami. Stranki 
bodo lahko dokazovali samo obstoj takega dogovora. 
Tako ne bo več potrebno pošiljati izjav na FURS in ne bo 
prihajalo do situacij, ko sta davčna zavezanca izpolnjevala 
vsebinske pogoje za obdavčitev, vendar te pravice nista 
mogla uveljavljati samo iz razloga nepravočasne predložitve 
izjave.

Novela ZDDV-1 omogoča tudi poenostavitev določanja 
odbitnega deleža v situacijah, kjer ni možno ugotoviti 
odbitnega deleža na predhodnem finančnem letu. V 
skladu z novelo zakona, bo davčni zavezanec lahko sam 
ocenil odbitni delež brez potrebe določitve le-tega s strani 
davčnega organa.  

Določena je prav tako tudi ukinitev obveznosti predložitve 
prijave o izbiri obračunavanja DDV v okviru posebne 
ureditve za obdavčljive preprodajalce, ki je bila v dosedanji 
ureditvi urejena v drugem odstavku 105. člena ZDDV-1. 
Kljub temu ostajajo v veljavi vsi vsebinski pogoji, ki jih bo 
davčni organ preverjal v postopkih nadzora nad pravilnostjo 
in pravočasnostjo obračunavanja DDV. 

Davčne novice pripravlja Davčni oddelek, PricewaterhouseCoopers.

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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