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POVZETEK
V magistrski nalogi je obravnavana problematika mednarodnega dvojnega
obdavčevanja dohodkov pravnih oseb skozi analizo ukrepov za izogibanje dvojnega
obdavčevanja tako na nacionalni kot bilateralni ravni. Podana je analiza določb
slovenskega korporacijskega zakona, ki so relevantne za preprečevanje dvojnega
obdavčevanja rezidentov na podlagi svetovnega dohodka kot tudi nerezidentov za
dohodke z virom v Sloveniji. Poseben poudarek je namenjen povezanim osebam, od
analize različnih zakonskih opredelitev pojma povezanih oseb do analize določb
zakona, ki obravnava obdavčitev povezanih oseb. Opravljena je primerjalna analiza
treh mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je sklenila
Slovenija, in sicer z Nemčijo, Italijo in Srbijo. Sporazumi temeljijo na Vzorčni konvenciji
OECD, ki skupaj s komentarjem predstavlja pomemben inštrument pri izogibanju
dvojnega obdavčevanja. Primerjalno so analizirani sistemi obdavčitve pravnih oseb v
izbranih državah s poudarkom na unilateralnih merilih za odpravo dvojnega
obdavčevanja. Teoretične podlage in zakonske rešitve so podkrepljene s številnimi
primeri, kar nalogi daje pomembno uporabno vrednost. Slovenija kot članica Evropske
unije je podvržena pravnemu redu te skupnosti, zato so v nalogi analizirane nekatere
sodbe Sodišča EU, ki obravnavajo problematiko dvojnega obdavčevanja.
Ključne besede: davek od dohodka pravnih oseb, dvojno obdavčevanje, Italija, Srbija,
Nemčija, metoda odbitka, metoda oprostitve, davčni odtegljaj, Vzorčna konvencija
OECD, načelo svetovnega dohodka, načelo vira
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ABSTRACT
The master’s thesis discusses the issue of double taxation of legal entities’ income
based on an analysis of measures aimed at avoiding double taxation at the national
and bilateral levels. It presents an analysis of the Slovenian corporate law provisions
relevant to preventing the double taxation of residents based on their world income as
well as of non-residents whose income source is Slovenia. Special emphasis is placed
on related persons, ranging from an analysis of different legal definitions of the term
“related persons” to an analysis of the provisions of the law on taxation of related
persons. A comparative analysis was conducted on three international agreements on
the avoidance of double taxation which Slovenia had concluded with Germany, Italy
and Serbia. The agreements are based on the OECD Model Convention which, together
with the commentary, represents an important instrument for the avoidance of double
taxation. The systems of taxation of legal entities in the selected countries are
analysed comparatively, with the emphasis on unilateral criteria for eliminating double
taxation. The theoretical premises and the legal solutions are underpinned by a
number of examples, thus adding to the applied value of the thesis. Slovenia as a
European Union member is bound by the Community acquis, therefore the thesis also
analyses some judgments of the Court of Justice of the EU related to double taxation.
Key words: corporate income tax, double taxation, Italy, Serbia, Germany, credit
method, exemption method, withholding tax, OECD Model Convention, principle of
world income, principle of source
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1.1

UVOD
Opredelitev problema

Davek od dohodkov pravnih oseb kot temeljni davek obdavčitve uspeha poslovanja
pravnih oseb predstavlja pomemben fiskalni prihodek v slehernem proračunu države. Z
dobro načrtovano davčno politiko lahko vlade posameznih držav precej vplivajo na
obseg in rast gospodarske aktivnosti. Razumljivo je, da pri tem želijo ohranjati čim
večjo stopnjo suverenosti, ki pa se s povezovanjem v raznorazne organizacije, unije in
skupnosti občutno zmanjša. Konkurenčen davčni sistem predstavlja prednost
posamezne ekonomije, ki kljub ugodnejši davčni obravnavi ne prizadene državne
blagajne, ampak jo še okrepi. Poslovanje davčnih zavezancev ni omejeno zgolj na
teritorij rezidenčne države, temveč sklepajo posle po celem svetu. Današnja stopnja
globalizacije je posledica hitro rastočega tehnološkega napredka na vseh področjih.
Pravne osebe se poslovno in kapitalsko povezujejo s tujimi poslovnimi subjekti in
ustvarjajo čezmejne dohodke. Izredno pomembno je poznavanje tujih davčnih
regulativ, česar se davčni zavezanci dobro zavedajo. Vsak ustvarjen dohodek ima svojo
davčno posledico in to velja tudi za čezmejne dohodke. Prekomerno davčno breme je
za davčnega zavezanca nezaželeno. V kontekstu mednarodnega obdavčevanja zavzema
pojav dvojnega obdavčevanja pomembno mesto, čeprav se prav tako pojavlja na
nacionalni ravni in je poleg tega, da je nezaželeno, tudi nepravično. Dvojno
obdavčevanje je pravzaprav posledica hkratnega učinkovanja dveh davčnih jurisdikcij
na isti dohodek istega davčnega zavezanca v istem obdobju.1 Ta oblika dvojnega
obdavčevanja, poznana kot pravno dvojno obdavčevanje, je v pretežni meri problem
mednarodnega obdavčevanja. Z vidika dohodka pravnih oseb pa je pomembno tudi
ekonomsko dvojno obdavčevanje, ki pomeni verižno obdavčevanje istega dohodka pri
različnih davčnih zavezancih. Že izraz dvojno pomeni nekaj, kar je več, in v zvezi z
izrazom obdavčevanje daje realno percepcijo nečesa negativnega – več davka. V praksi
se neželeni vplivi dvojnega obdavčevanja odpravljajo z enostranskimi ukrepi in na
podlagi določil v mednarodnih sporazumih2 o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
Večina mednarodnih sporazumov po strukturi sloni na Vzorčni konvenciji OECD.3
Namen sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja je večplasten, kajti ti na eni
strani odpravljajo ovire pri mednarodnem poslovanju in investiranju, po drugi strani pa

1

Vogel, K.: Double Tax Treaties and Their International Interpretation, 1986, Berkeley Journal of
International
Law,
Volume
4,
1986,
str.
4.,
dostopno
na
http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol4/iss1/1 (10. 2. 2016).
2
Tudi konvencija ali davčna pogodba.
3
Glavni namen organizacije je usklajevanje ekonomske in socialne politike posameznih držav. Delo OECD
vodi Sekretariat s sedežem v Parizu.
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zmanjšujejo možnosti davčnih zlorab oziroma utaj, saj je s sporazumom urejeno tudi
področje izmenjave podatkov in informacij med državama pogodbenicama. Konvencije
prek različnih mehanizmov odpravljajo dvojno obdavčevanje, povečujejo varnost
davčnih zavezancev, znižujejo stroške izpolnjevanja davčne obveznosti, preprečujejo
davčne utaje in davčno diskriminacijo ter omogočajo reševanje sporov.4
Mednarodnopravno lahko dvojno obdavčevanje na splošno opredelimo kot pojav, do
katerega pride, če je isti dohodek ali premoženje istega davčnega zavezanca podvrženo
obdavčitvi s primerljivimi davki v dveh ali več državah za isto obdobje.5 Gre za pojav
mednarodnega davčnega prava, ki je s pravnega vidika vprašljiv.
Pred procesi globalizacije je za obdavčitev veljalo teritorialno načelo, ki državam daje
pravico, da obdavčijo vse dohodke in dejavnosti, ki nastanejo ali se odvijajo na njenem
ozemlju. Državam se ni treba ozirati na vplive, ki bi jih imela na druge države, prav tako
se države niso obremenjevale z zakonodajno ureditvijo drugih držav, zaradi česar je
prihajalo do dvojnega obdavčevanja. Z globalizacijo se je to spremenilo in odločitve
posameznih držav so omejene z odločitvami ostalih držav oziroma z mednarodnimi
dokumenti.6 Državna suverenost pri oblikovanju lastne davčne politike in davčnega
sistema ni več samoumevna.
Pri ustvarjanju poslovnih dohodkov zunaj domače države se tako kaj hitro srečamo s
problemom mednarodnega dvojnega obdavčevanja, saj si vsaka država želi pobrati
davek, kjer je dohodek7 ustvarjen, pa tudi država, v kateri je poslovni subjekt rezident,
želi pobrati čim več davka. Država rezidentstva poslovnega subjekta želi, da je davčna
osnova čim večja, da je vanjo zajeto vse, kar nekdo ustvari, zaračuna ali zasluži, ne
glede na to, kje so bili prihodki ustvarjeni. Seveda, če bi imeli hermetično zaprte države
in bi se poslovanje poslovnih subjektov omejevalo zgolj na področje države
rezidentstva, se ne bi ukvarjali s problemom mednarodne dvojnega obdavčevanja. V
skladu s sodobnimi davčnimi načeli pa je dvojno obdavčevanje istega dohodka
nepravično, saj to pomeni, da je nek poslovni subjekt bolj obremenjen kot drugi, zato

4

Ključanin, E., Zemljič, M.: Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja z
obrazložitvijo, Ljubljana, GV Založba, 2004, str. 16.
5
OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: condensed version 2014, OECD
Publishing, Pariz, 15. 7. 2014. str 7.
6
Kostanjevec B.: Davčne spodbude in harmonizacija mednarodnega davčnega prava, Maribor, Pravna
fakulteta Univerze v Mariboru, 2002, str. 25.
7
Pojem dohodka kot ekonomske kategorije pomeni vir ekonomske in socialne moči davčnih subjektov in
je lahko pridobljen na različne načine, na različnih davčnih področjih in v različnih obdobjih. Več o tem
glej Ferlinc, A.: Nekaj problemov dvojne obdavčitve dohodka z vidika davčne suverenosti in ohranitve
davčnih prihodkov, Podjetje in delo, GV Založba, Ljubljana, št. 2/2007, str. 371.
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je treba vpeljati mehanizme, da do tega ne prihaja. Države postopajo različno pri
odpravi dvojnega obdavčevanja. Za tiste države, ki imajo to področje pravno ustrezno
urejeno, predstavlja to dejstvo veliko konkurenčno prednost za čezmejno poslovanje.
Davčna zakonodaja večine držav temelji na obdavčevanju dohodka in premoženja
rezidentov po načelu svetovnega dohodka, kar pomeni, da je davčni zavezanec rezident posamezne države obdavčen v državi rezidentstva za ves dohodek in
premoženje, ki ga je ustvaril v državi rezidentstva in v tujini oziroma v državi vira
dohodka. Dohodki in premoženje nerezidentov pa se obdavčujejo po načelu države
vira, to je v državi, v katerem se premoženje nahaja ali so dohodki ustvarjeni. Imamo
torej rezidenta, ki ustvarja dohodke doma in v tujini, za kar je po načelu svetovnega
dohodka obdavčen v domači državi, za dohodke, ki jih ustvari v tujini, pa po davčni
zakonodaji držav, v katerih ustvarja dohodke oziroma se nahaja njegovo premoženje,
in sicer je obdavčen po načelu obdavčitve na viru. Prihaja do součinkovanja dveh
davčnih jurisdikcij v razmerju do istega davčnega zavezanca za isti dohodek, kar
povzroči mednarodno pravno dvojno obdavčevanje, ki se razlikuje od ekonomskega
dvojnega obdavčevanja.
Ekonomsko dvojno obdavčevanje je pojav, ko je isti dohodek oziroma premoženje
obdavčeno pri različnih davčnih zavezancih oziroma subjektih.8
Pri pravnem dvojnem obdavčevanju gre vedno za isti subjekt oz. davčnega zavezanca,
pri ekonomskem dvojnem obdavčevanju pa za dva različna subjekta oziroma davčna
zavezanca.
Dvojno obdavčevanje zelo slabo vpliva na čezmejno sodelovanje med državami, saj
zavira medsebojno gospodarsko sodelovanje in se že navzven kaže kot nepravično,
zato so države zavezane, da z ustrezno davčno politiko preprečijo dvojno
obdavčevanje.9 Mednarodni sporazumi za izogibanje dvojnega obdavčevanja so
pomemben inštrument za spodbujanje tujih investicij, kar je tudi glavni pomen
sporazumov.10
Davčni zavezanci poskušajo poslovne procese čim bolj racionalizirati in želijo optimirati
davčne posledice, ki jih prinašajo sprejete poslovne odločitve. Procesu, s katerim

8

Npr. kadar je dohodek pravne osebe obdavčen z davkom od dohodkov pravnih oseb, dividende
oziroma kapitalski dobički pa še enkrat pri prejemniku dohodka.
9
Grivec, J.: Harmonizacija davka od dohodkov pravnih oseb v Evropski uniji, Uprava, letnik V, št. 4/2007,
str. 105.
10
Il manuale della fiscalità internazionale (Dragonetti, A., ur.), III edizione, IPSOA, Wolter Kluwer Italia,
2008, str. 59.
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poslovni subjekti v naprej načrtujejo poslovne poteze v odvisnosti od višine davčnega
bremena ali olajšav, ki jih takšne poslovne poteze prinašajo, pravimo davčno
načrtovanje. Davčni zavezanci, ki imajo učinkovit sistem davčnega načrtovanja, lahko
obvladujejo svojo davčno osnovo in se tako učinkovito izognejo nepričakovanim
davčnim obremenitvam.
Magistrska naloga izpostavlja problematiko dvojnega obdavčevanja pri obdavčevanju
pravnih oseb, s poudarkom na vplivu določb iz mednarodnih sporazumov in
nacionalnega prava pri ugotavljanju davčne osnove pravnih oseb. Pravne osebe
stopajo v medsebojna razmerja s kapitalskimi in poslovnimi povezavami. Nastajajo
skupine večnacionalnih povezanih oseb, tako imenovane multinacionalke. Povezane
osebe so z davčnega vidika posebna kategorija davčnih zavezancev, pri katerih je
nevarnost nastanka dvojnega obdavčevanja velika. Po drugi strani pa razmerja med
povezanimi osebami omogočajo, da z dobrim davčnim načrtovanjem vplivajo na višino
davčnega bremena na ravni skupine. Posebno davčno obravnavo zahtevajo posebni
instituti in pojavi, ki so značilni za povezane osebe in so izraziti pri mednarodno
delujočih skupinah povezanih oseb. Tu so mišljene transferne cene, prikrito izplačilo
dobička in tanka kapitalizacija. Nasploh so transakcije med povezanimi osebami
problematične z davčnega vidika, če niso izpeljane na podlagi neodvisnega tržnega
načela. Področje obdavčitve povezanih oseb je izredno kompleksno in je eno izmed
najzahtevnejših davčnih področij.
Pravila oziroma posebnosti za določanje davčne osnove so opredeljene tako v
materialnem predpisu, ki ureja korporacijski davek, kot tudi v mednarodnih
sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Obdavčitev dohodka pravnih oseb
ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb,11 odslej ZDDPO-2, ki je bil letos maja
ponovno, že dvanajstič, noveliran z novelo L,12 z začetkom uporabe 1. 1. 2016.
Slovenija kot država članica EU je zavezana k implementaciji nacionalne zakonodaje v
skladu s pravom EU, kar tudi vpliva na pogostost spreminjanja domače davčne
zakonodaje. Prehitre in pogoste spremembe davčne zakonodaje vsekakor niso dobre in
povzročajo zmedo davčnim zavezancem in davčnim oblastem, ki vršijo nadzorno
funkcijo. Oboji imajo oteženo delo.
Davčni sistemi na področju korporacijskih davkov, zlasti v večini držav OECD, so danes
izredno kompleksni in zapleteni. Države se v času, ko je konkurenca pri pridobivanju in

11

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2, Uradni list RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09,
96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
12
Zakona o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2L), Uradni list RS, 23/2015.
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ohranjanju neposrednih tujih investicij izjemna, soočajo še z neugodnimi
gospodarskimi in političnimi razmerami ter potrebo po dodatnih proračunskih
prihodkih.13
Za obravnavo dvojnega obdavčevanja je pomemben sistem obdavčevanja dohodkov, ki
jih ustvarjajo nerezidenti v drugi državi. V večini držav se dohodki nerezidentom
obdavčujejo z davčnim odtegljajem. Odpravo dvojnega obdavčevanja izvedejo v
rezidenčni državi na podlagi določil domače zakonodaje in ukrepov iz mednarodnih
sporazumov.
Za države članice EU je pri izvajanju davčne zakonodaje pomembna sodna praksa
Sodišča EU, saj imajo odločitve sodišča pomemben razlagalni pomen, ki ga morajo
upoštevati vse države članice pri izvajanju zakonskih določb, ki temeljijo na pravu EU.
Z analizo nekaterih sodb Sodišča EU, ki se nanašajo na problematiko dvojnega
obdavčevanja, bodo izhajala ključna stališča in razlage, ki so pomembne pri
odpravljanju dvojnega obdavčevanja in jih morajo države članice upoštevati.
Magistrsko nalogo sestavlja poleg uvodnega dela še šest poglavij. Začetna poglavja
dajejo teoretično podlago za analitični osrednji del ter za razumevanje komentarjev
izbranih primerov iz domače in evropske sodne prakse, ki zaključujejo nalogo.

1.2

Cilji magistrske naloge

Magistrska naloga zasleduje več ciljev, povezanih z vprašanjem izogibanja dvojnega
obdavčevanja. Osnovni cilj je proučiti vpliv ukrepov o odpravi dvojnega obdavčevanja
na višino davčne obremenitve pravnih oseb. Nadaljnji cilj naloge je ugotoviti, ali so
ukrepi na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja zadostni za nevtralizacijo
davčnega bremena pravnih oseb in ali z vidika odprave dvojnega obdavčevanja
članstvo EU predstavlja prednost za slovenske davčne zavezance.
Naloga vsebuje primerjalno analizo treh mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenila
Slovenija z drugimi državami, in sicer Nemčijo, Italijo in Srbijo. Na podlagi analize bo
podana ocena glede pomembnosti obstoja sporazumov ter razlik med sporazumi,
sklenjenimi z izbranimi državami. Ugotovitve analize bodo ključne pri ugotavljanju
zadostnosti sporazuma pri učinkovitem izogibanju dvojnega obdavčevanja.

13

Lang, M. in Owens, J.: The Role of Tax Treaties in Facilitating Development and Protecting the Tax
Base, WU International Taxation Research Paper Series, no. 2014-03, str. 1., najdeno na
http://ssrn.com/abstract=2398438 dne 3. 3. 2016.
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1.3

Uporabljene raziskovalne metode

Pri izdelavi magistrske naloge so bile uporabljene različne raziskovalne metode. Naloga
temelji na deskriptivnem in analitičnem pristopu. Za proučevanje teoretičnih podlag je
bila uporabljena metoda deskripcije, pri povzemanju stališč in mnenj različnih avtorjev
metoda kompilacije in za splošno sklepanje na osnovi teorij metoda dedukcije. Z
analitičnim pristopom je bila opravljena vsebinska analiza mednarodnih sporazumov v
izbranih državah. V raziskavi je uporabljen tudi praktičen pristop s številnimi pretežno
lastnimi primeri, kar raziskavi daje uporabno vrednost. Analiza sodne prakse temelji na
induktivni metodi, kjer posamezni primer postavlja splošna pravila.

1.4

Predpostavke in omejitve

Vsebina magistrske naloge temelji na sledečih predpostavkah:
 magistrska naloga obravnava obdavčitev pravnih oseb, zato se izrazi v nalogi,
kot so rezident, nerezident, davčni zavezanec, poslovni subjekt in družba,
vedno nanašajo na pravne osebe;
 naloga se izogiba uporabi izraza podjetje, vendar se v delu, kjer se opravlja
analiza mednarodnih sporazumov, uporablja izrazoslovje iz sporazuma;
 obravnava obdavčitve pravnih oseb v primerjalnih državah je omejena na
določbe, ki so pomembne za odpravo dvojnega obdavčevanja, in je podana
opisno kot podlaga za nadaljnjo analizo.
1.5

Pomen naloge za teorijo in prakso

Tema magistrske naloge je v času, ko je poslovanje poslovnih subjektov zunaj meja
rezidenčne države povsem vsakdanje in urejeno davčno okolje pomeni konkurenčno
prednost posamezne države, brez dvoma aktualna in zanimiva. Vprašanje omilitve
negativnih učinkov dvojnega obdavčevanja in preprečevanje njegovega pojavljanja je
kljub temu, da je bilo zaznano in so se strokovnjaki začeli z njim ukvarjati že v prvi
polovici prejšnjega stoletja, še vedno zelo aktualno. Nove modalitete na področju
čezmejnega poslovanja ohranjajo problematiko dvojnega obdavčevanja »živo«. Na
ravni EU in različnih organizacij je predmet zahtevnih diskusij. Analitični pristop daje
nalogi pravno gotovo aplikativno vrednost, ki bo v pomoč pri razumevanju in reševanju
vprašanj, povezanih z obravnavano vsebino tudi z vidika evropske sodne prakse.
Izhajajoča spoznanja so pomemben strokovni prispevek in dopolnjujejo obstoječe
znanstvenoraziskovalne vsebine s tega področja.
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2

OBRAVNAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA

2.1

Pojem, vrste in oblike dvojnega obdavčevanja

Poslovni subjekti ustvarjajo svoje dohodke tako na ozemlju rezidenčne države kot tudi
zunaj nje. Čezmejni dohodki so podvrženi različni davčni obravnavi dveh ali več držav.
Dualistični pristop v večini držav, ki obdavčujejo rezidente na osnovi svetovnega
dohodka, nerezidente pa po načelu vira, povzroči mednarodno dvojno obdavčevanje.14
Mednarodno dvojno obdavčevanje je pojav mednarodnega davčnega prava in je
najpogostejša oblika dvojnega obdavčevanja. Dvojno obdavčevanje je lahko
ekonomsko ali pravno.
2.1.1 Ekonomsko dvojno obdavčevanje
Ekonomsko dvojno obdavčevanje nastane, ko je isti dohodek obdavčen z istovrstnimi
davki dvakrat ali večkrat pri različnih davčnih zavezancih in lahko nastane na nacionalni
ali mednarodni ravni. Za razliko od pravnega dvojnega obdavčevanja je ekonomsko
dvojno obdavčevanje namerno povzročeno na podlagi davčne zakonodaje.15
Najpogosteje se ekonomsko dvojno obdavčevanje pojavi pri razdelitvi dobička družbe.
Dobiček, ki se razdeli, je obdavčen s korporacijskim davkom na ravni družbe, kasneje
pa še pri lastniku kapitalskega deleža družbeniku oz. delničarju. Prejeti dohodek
predstavlja prihodek pravne osebe in je predmet obdavčitve pri pravni osebi
prejemnici.
Dohodek pravnih oseb je običajno podvržen ekonomskemu dvojnemu obdavčevanju,
kadar je razdeljen lastnikom, saj je obdavčen na dveh nivojih. Dohodek pravnih oseb se
na nivoju pravne osebe obdavčuje preko davka od dohodkov pravnih oseb in na nivoju
posameznih prejemnikov dividend oziroma dohodkov iz kapitala. Poznana sta dva
modela obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, in sicer:16


klasični model, ki ne blaži ekonomskega dvojnega obdavčevanja, in

14

Pri mednarodnem gospodarskem poslovanju želita obe državi, kjer se poslovanje odvija pobrati davek
od vsakega dohodka, ki ga tako ekonomsko delovanje ustvarja. Doernberg, L. R.: International taxation
in a nutshell, St. Paul, MN., West Publisihg Co. 1997, str. 2.
15
Barenfeld, J.: Taxation of Cross-Border Partnership: Double Tax Relief in Hybrid and Reverse Hibrid
Situations, IFBD Amsterdam, 2005, str. 86. Primerjaj Pernek, F.: Finančno pravo in javne finance- splošni
del, Univerza v Mariboru, pravna fakulteta, Maribor, 1999 , str. 130. Tako tudi Kovač, M.: Problematika
dvojnega obdavčevanja dividend, obresti, poslovnih in kapitalskih dobičkov glede na Model OECD in
primerjava slovenske ureditve, Podjetje in delo, GV Založba, Ljubljana, št. 5/2009, str. 918.
16
Drobnič, N.: Davčno načrtovanje čezmejnih naložb, Davčno finančni raziskovalni inštitut Maribor,
2008, str. 48.
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integralni model, ki blaži ekonomsko dvojno obdavčevanje.

Osnovna logika je v tem, da klasični model obravnava pravno osebo ločeno od
družbenikov oziroma delničarjev kot samostojni element s svojim davčnim
potencialom, medtem ko obdavčevanje pravnih oseb po integralnem modelu temelji
na dejstvu, da so prejemniki dividend oziroma dohodkov iz kapitala dejanski davčni
zavezanci, zato je treba prenesti obdavčitev iz vira k porabniku.
Prednost klasičnega modela je v njegovi enostavnosti, vendar povzroča popolno
dvojno obdavčevanje.
Princip integralnega modela je v odpravi ekonomskega dvojnega obdavčevanja z
uvedbo olajšav za že plačani davek. Obstaja več metod davčne integracije za odpravo
ekonomskega dvojnega obdavčevanja, ki delujejo bodisi na nivoju pravne osebe bodisi
na nivoju delničarja oziroma družbenika. Na nivoju pravne osebe se upošteva olajšava
pri obdavčevanju dohodka pravne osebe, preden se dobiček razdeli delničarjem
oziroma družbenikom v obliki dohodka iz kapitala. Na nivoju prejemnika dohodka iz
kapitala se v sistem obdavčevanja uvedejo olajšave za dohodke iz kapitala oziroma
odbitek za že plačan davek.17
2.1.2 Pravno dvojno obdavčevanje
Pravno dvojno obdavčevanje nastane takrat, ko je isti dohodek ali premoženje enega
davčnega zavezanca obdavčeno dvakrat ali večkrat. Tudi pravno dvojno obdavčevanje
nastane tako na mednarodnem kot na domačem nivoju.18
Na nacionalni ravni se pravno dvojno obdavčevanje pojavi, kadar se davki v neki
jurisdikciji pobirajo na več nivojih, na primer na državnem in lokalnem. Lahko bi rekli,
da je pravno dvojno obdavčevanje na domačem nivoju posledica namerne davčne
politike države, medtem ko je mednarodno pravno dvojno obdavčevanje nenamerno
in je posledica prekrivanja davčnih pristojnosti posameznih držav, ki so pri oblikovanju
lastne davčne politike povsem suverene in samostojne.
Pri čezmejnih transferih lahko nastajajo naslednje vrste konfliktov med državami, ki
povzročajo mednarodno pravno dvojno obdavčenje:19

17

Povzeto po Kovač, M.: Problematika ekonomskega dvojnega obdavčevanja dohodkov pravnih oseb.
Davčno finančna praksa, št. 5/2004 str. 15–17. Več o tem glej tudi Drobnič, N. (2008): že navedeno delo,
str. 48–62.
18
Povzeto po Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 13.
19
Drobnič, N.: že navedeno delo, str. 74–75. O tem tudi Luin, A.: Mednarodno dvojno obdavčevanje in
kako se izogniti dvojni obdavčitvi, Neprofitni management, št. 2–3/2005, str. 59-60.
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1. Konflikt dvojnega rezidentstva
Če se določena družba šteje za rezidenta ene države zato, ker ima na njenem območju
registriran sedež, v drugi državi pa se šteje za rezidenta, ker je na njenem območju
sedež dejanske uprave, nastane konflikt dvojnega rezidentstva. V tem primeru si
namreč obe državi dovoljujeta pravico do obdavčitve dohodkov istega davčnega
zavezanca po načelu obdavčenja svetovnega dohodka tega zavezanca.20
2. Konflikt dvojne davčne obveznosti
Ta konflikt lahko nastane v primeru, ko država rezidentstva na podlagi principa
obdavčevanja po svetovnem dohodku obdavči dohodek, ki ga je njena poslovna enota
ustvarila v državi vira, država vira pa prav tako obdavči ta dohodek, ker ga je poslovna
enota nerezidenta ustvarila na njenem teritoriju. Prav tako lahko nastane konflikt
dvojne davčne obveznosti, če država rezidentstva na podlagi principa obdavčenja po
svetovnem dohodku obdavči dividende, obresti, licenčnine itd., ki jih je njen rezident
ustvaril v državi vira, država vira pa ima prav tako pravico do obdavčenja teh
dohodkov, ker so nastali na njenem teritoriju.21
3. Konflikt dvojnega vira
V primeru, ko ima nerezident poslovno enoto v eni državi, v drugi državi pa pridobiva
dohodek od oddajanja nepremičnine v najem, lahko nastane konflikt dvojnega vira.
Tako ena kot tudi druga država imata namreč pravico do obdavčenja dohodkov iz
najemnin, ker se obe državi štejeta kot državi vira.22
Razmerja med pravico do obdavčitve v državi vira in državi rezidentstva ter pojavom
dvojnega obdavčevanja ponazorimo še v preglednici.23
Tabela 1: Prikaz nastanka dvojnega obdavčevanja

DRŽAVA REZIDENTSTVA
OBDAVČUJE
DRŽAVA VIRA
OBDAVČUJE
Dvojno obdavčevanje
NE OBDAVČUJE

Načelo države rezidentstva

NE OBDAVČUJE
Načelo države vira
Dvojno neobdavčevanje

Vir: Prirejeno po Tajalli, E.: str. 110

20

Drobnič, N.: že navedeno delo, str. 74–75.
Prav tam.
22
Prav tam.
23
Tajalli, E.: Die europäische Integration zwischen Deregulierung der Finanzmärkte und gemeinsamer
Steuerpolitik, SWS-Rundschau, Dunaj, št. 1/2005, str. 110, dostopno na http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-164750 najdeno dne 29. 12. 2015.
21
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Nacionalna suverenost24 na eni strani in neenotnost davčnih sistemov na področju
obdavčevanja po drugi strani imata za posledico pojav mednarodnega dvojnega
obdavčevanja.
2.2

Opredelitev svetovnega dohodka

Davčni sistemi25 držav so si različni. Med seboj se razlikujejo tudi po tem, ali se pri
obdavčevanju uveljavi načelo svetovnega dohodka ali teritorialno načelo. Načelo
svetovnega dohodka predvideva, da je davčni zavezanec zavezan za plačilo davka od
vseh dohodkov, ki jih je ustvaril kjerkoli v svetu.26 Načelo izvora dohodka oziroma
obdavčitve po viru ali teritorialno načelo27 pa predvideva, da je davčni zavezanec
zavezan za plačilo davka od vseh dohodkov, ki jih ustvari na določenem ozemlju –
običajno je to ozemlje države, ki je sprejela davčni predpis.28
Vsaka država ima teoretično neomejeno pravico, da v svoji nacionalni zakonodaji
določi pravila za obdavčenje dohodkov, ki jih ustvarjajo njeni rezidenti na osnovi
svetovnega dohodka. Države se pri obdavčevanju odločajo na osnovi okoliščin, ki jih
pripisujejo davčnim zavezancem ali dohodkom v zvezi s teritorijem države. Pomembne
so okoliščine, ki se pripisujejo davčnemu zavezancu ali premoženju davčnega
zavezanca in so povezane s teritorijem države. Povezava med rezidenti in državo se
kaže tako, da država obdavči tiste davčne zavezance, za katere določi, da so njeni
rezidenti, in sicer zato, ker imajo na njenem teritoriju svoj sedež. Ekonomska povezava
pa se odraža predvsem med državo in davčnimi zavezanci, ki jih država šteje za
nerezidente, to je davčne zavezance, ki z državo niso povezani zaradi sedeža, pa

24

Države imajo prek svoje davčne suverenosti možnost, da oblikujejo svoj davčni sistem in razmere
davčne teritorialne suverenosti. Ne glede na ureditev v drugih državah lahko vsaka država sama določi,
katero navezno okoliščino bo upoštevala pri obdavčevanju davčnih zavezancev. Do kolizije davčne
jurisdikcije prihaja zato, ker v mednarodnem javnem pravu niso mednarodno sprejeta načela, ki bi
omejevala davčno suverenost določene države. Kovač, M.: Pravni vidiki in metode za odpravo
mednarodnega dvojnega obdavčevanja svetovnega dohodka, Podjetje in delo, GV Založba, Ljubljana, št.
3–4/2003, str. 587.
25
Davčni sistem je celovitost davčnih oblik v določeni državi z namenom izpolnjevanja fiskalnih,
ekonomskih in socialnih ciljev. Predstavlja tudi pomemben del ekonomskih in družbenopolitičnih
ureditev neke države, saj skupaj s sistemom taks, prispevkov za socialno zavarovanje, carinskim
sistemom ter ostalimi dajatvami tvori fiskalni sistem posamezne države. Najdeno dne 12.10.2015 na
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dav%C4%8Dni_sistem.
26
Škof, B., et al.: Davčno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 2007, str. 111.
27
Uveljavljanje teritorialnega načela, ki daje državam pravico, da obdavčijo vse dohodke in dejavnosti, ki
so kot davčni dogodki v precejšnji meri nastajali v tujini ali pa so postopoma vstopali v državo rezidenta,
v procesih svetovne globalizacije in predvsem v procesu nastajanja Evropske unije, je že preživeto,
čeprav se ga poskušajo države še vedno trdno oklepati. Države morajo upoštevati vplive drugih držav, saj
del problemov dvojnega obdavčevanja izhaja prav iz dejstva, da države ne upoštevajo zakonodajnih
ureditev v drugih državah. Ferlinc, A. (2007) že navedeno delo, str. 372.
28
Škof, B. et al. (2007): že navedeno delo, str. 111.
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vendarle na njenem teritoriju ustvarjajo določene dohodke, za katere si je ta država v
svoji nacionalni davčni zakonodaji pridržala pravico do obdavčenja.29
Rezidentstvo kot navezna okoliščina ima za posledico neomejeno davčno zavezo, kar
pomeni, da so davčni zavezanci obdavčeni za celotni pridobljeni dohodek, ne glede na
vir pridobitve dohodka. Poleg neomejene imamo tudi omejeno davčno zavezo, čigar
bistvo je v tem, da so davčni zavezanci obdavčeni samo za dohodke, ki izvirajo iz države
rezidentstva.30
Rezidentstvo se pri pravnih osebah določa glede na tri sisteme, in sicer se kot
relevantni pojem upošteva:31


kraj ustanovitve pravne osebe (Italija, Švica, Brazilija, Japonska),



kraj upravljanja pravne osebe (Velika Britanija, Belgija, Argentina) in



alternativno kraj ustanovitve in kraj upravljanja družbe – mešani sistem
(uporablja ga večina držav).

Svetovni dohodek je obravnavan kot tisti skupek dohodkov, ki jih subjekt pridobi, glede
na svojo ekonomsko dejavnost v določenem časovnem obdobju, iz različnih virov, ne
samo v državi rezidentstva, ampak tudi v državi nerezidentstva.
Glede obdavčevanja svetovnega dohodka je izjemnega pomena obravnavanje meril za
odpravo dvojnega obdavčevanja, saj sistematika obdavčevanja svetovnega dohodka
zaradi specifičnih značilnosti svetovnega dohodka skoraj vedno povzroča pojav
dvojnega obdavčevanja.32

2.3

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja

Nesporno je dvojno obdavčevanje nepravično in predstavlja veliko oviro pri
mednarodni aktivnosti poslovnih subjektov. Ravno zaradi tega ga je treba čim bolj
učinkovito preprečevati oziroma odpravljati. V davčnopravni teoriji in praksi so se
uveljavili trije ukrepi za odpravo dvojnega obdavčevanja. Prvi način odprave dvojnega
obdavčevanja so določbe nacionalne zakonodaje oz. tako imenovani unilateralni ali
enostranski ukrepi.33 Drugi način so mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega

29

Drobnič, N. (2008) že navedeno delo, str. 65.
Kovač, M. (2003): že navedeno delo, str. 587.
31
Povzeto po Kovač, M. (2003): že navedeno delo str. 588.
32
Kovač, M.: Obdavčevanje svetovnega dohodka, Maribor: Davčni inštitut, 2004, str. 175.
33
Država, ki z enostranskimi ukrepi preprečuje nastanek dvojne obdavčitve, se v primeru, ko gre za
primer mednarodne dvojne obdavčitve in druga država njenim rezidentom ne zagotavlja podobne
30
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obdavčevanja, ki so običajno dvostranski, so pa tudi redki primerki večstranskih
sporazumov. Kot tretje, odpravo dvojnega obdavčevanja se doseže tudi s
harmonizacijo davčne zakonodaje.34 Dvojno obdavčevanje se odpravlja v državi
rezidentstva35 z eno izmed uveljavljenih metod, in sicer:


Metoda izvzema

Pri nas se je uveljavil tudi izraz metoda oprostitve (ang.: exemption method 36) in vpliva
na ugotavljanje davčne osnove. Omogoča, da davčni zavezanec pri ugotavljanju svoje
davčne osnove ne upošteva prihodkov, ustvarjenih zunaj države rezidentstva, ker so že
bili podvrženi obdavčitvi v državi vira. Ta metoda je najbolj praktična in se uporablja v
dveh različicah, in sicer kot:
a) metoda popolnega izvzema (ang.: complete exemption) – pri uporabi te
metode se država rezidentstva odpove obdavčitvi dohodka, ki ga je njen
rezident ustvaril v državi vira;37
b) metoda izvzema s progresijo (ang.: exemption with progression) – pri uporabi
te metode se država rezidentstva odpove obdavčitvi dohodka, ki ga je njen
rezident ustvaril v državi vira, vendar ga kljub temu upošteva pri obdavčenju
drugih dohodkov, ki so predmet obdavčitve. Ta metoda je primerna v državah s
progresivno obdavčitvijo.38


Metoda odbitka

Metoda odbitka (ang.: credit method39), v nasprotju z metodo izvzema, vpliva na ravni
davka in omogoča, da davčni zavezanec pri ugotavljanju davčne obveznosti odšteje v

ugodne obravnave, enostransko odpoveduje javnofinančnim prihodkom domačega proračuna v dobro
proračuna druge države. Zaradi navedenega je nastanek mednarodne dvojne obdavčitve primerneje
preprečevati s sklepanjem konvencij, saj pride v tem primeru do veljave recipročnosti. Povzeto po
Ključanin, E. in Zemljič, M. (2004) že navedeno delo., str. 15.
34
Na primer na ravni neke skupnosti, kot je EU.
35
Država vira dohodka ima vedno pravico obdavčiti nek dohodek, če tako določa sporazum, sklenjen z
državo rezidentstva, domicilna država pa mora zagotoviti, da dohodek ne bo dvojno obdavčen.
36
Ta metoda se uporablja tako pri enostranskih ukrepih za preprečevanje dvojnega obdavčevanja kot
tudi v sporazumih. Na splošno je v sporazumih uporaba te metode predvidena za odpravo pravne dvojne
obdavčitve. Poenostavljeno, s to metodo država rezidentstva izvzame iz obdavčitve dohodek oziroma
premoženje, ki je dosežen oziroma se nahaja v drugi državi. IFBD international tax glossary, str. 169.
37
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 447. Rezidenčna država se v celoti odpove obdavčitvi, ne
glede na velikost doseženega dohodka in ne glede na davčno stopnjo v državi vira. Prav tam.
38
Prav tam.
39
Uporabljajo se tudi drugi angleški izrazi, npr. foreign tax credit, tax credit. IBFD international tax
glossary, str. 106.
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tujini plačan davek od dohodkov z virom v tujini, ki jih je upošteval pri ugotavljanju
višine davčne osnove. Tudi ta metoda ima dve različici uporabe, in sicer:
a) metoda polnega odbitka – pri uporabi te metode država rezidentstva dovoli, da
rezident od davčne obveznosti, ne glede na višino dejansko plačanega davka v
tuji državi, odbije celotni znesek davka, ki je bil plačan tuji državi;40
b) metoda navadnega odbitka – pri tej metodi država rezidentstva dovoli odbitek
davka, ki je bil plačan v tuji državi, vendar odbitek davka ne sme preseči zneska
davka, ki bi ga rezident plačal na tuji dohodek v državi rezidentstva, če odbitek
ne bi bil možen.41
Ključna razlika med dvema osnovnima metodama je v tem, da prva učinkuje na ravni
davčne osnove, druga pa na ravni davčne obveznosti davčnega zavezanca.42

2.4

Dvojno obdavčevanje z vidika nekaterih davčnih načel

Zaradi prisilne narave davčnih prihodkov mora država oblikovati davčni sistem na
določenih načelih, ki zagotavljajo zanesljiv, urejen in učinkovit sistem pobiranja
davkov.43 Neučinkovito odpravljanje dvojnega obdavčevanja je sporno z vidika
nekaterih davčnih načel.44
Načelo davčne splošnosti ali enakosti45 že po svoji definiciji pomeni, da so vsi davčni
zavezanci obdavčeni ne glede na njihovo davčno sposobnost in ne glede na druge

40

Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 448.
Prav tam.
42
Več o tem in o zgodovinskem pregledu razvoja metod o izogibanju dvojnega obdavčevanja glej
Molenaar, D.: Taxation of International Performing Artists, IBFD, Amsterdam, 2005, str. 171-178.
43
Klun, M.: Davčni sistem, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2011, str. 18.
44
Ferlinc, A.: že navedeno delo, str. 390. S pomočjo temeljnih načel davčnega prava je mogoče
problematiko dvojnega obdavčevanja obravnavati v razmerju do ustavnega prava in vprašanja davčne
suverenosti. Upoštevanje davčnega prava druge države pri sklepanju medsebojnih davčnih sporazumov
že samo po sebi odvrača od popolne davčne in zato tudi zakonodajne suverenosti držav. Odpravljanje
dvojne obdavčitve lahko izboljša davčno finančni položaj davčnih zavezancev, toda po drugi strani lahko
povzroči izgubo davčnega vira in zmanjšanje davčnih prihodkov. Prav tam.
45
Prvič se je to temeljno načelo pričelo neposredno uveljavljati v severni Italiji v letih 1714 do 1760, v
času avstrijske uprave. Takrat so pričeli izvajati popis zemljišč, imenovan Censimento milanese. S
plačilom zemljarine so postala obdavčena vsa zemljišča, vendar je za fevdalne posesti ponekod veljala
nižja davčna stopnja. Načelo splošnosti se je pričelo uveljavljati pred načelom davčne enakomernosti.
Tudi v stari Avstriji je za časa Marije Terezije prišlo do oblikovanja zemljiškega katastra. Na podlagi letega je Marija Terezija pritegnila k obdavčitvi vsaj deloma fevdalna posestva. Njeno delo je nadaljeval
njen najstarejši sin cesar Jožef II, ki se je že pred francosko revolucijo zavzemal za to, da se obdavči
zemljiški donos ne glede na družbeno pripadnost lastnikov zemljišč. Dosledno uveljavitev načela davčne
splošnosti in uvedbo načela davčne enakomernosti je prinesla francoska revolucija (1789). Takratna
francoska ustava iz leta 1791 je vsebovala člen, ki je navajal: »… davek mora biti razdeljen enako med vse
državljane«. Naslednja ustava iz leta 1973 je vsebovala člen: »Noben državljan ni oproščen častne
41
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okoliščine. Samo zato, ker davčni zavezanec ustvarja dohodke tudi v tujini, nosi večje
(dvojno) davčno breme kot davčni zavezanec, ki ustvarja dohodke samo v domači
državi. Z metodo izvzema tujega dohodka, ki je bil že obdavčen v tujini) se vzpostavi
spoštovanje načela davčne splošnosti. 46
Načelo enakomernosti po definiciji pomeni, naj plačujejo davke vsi, ki so gospodarsko
sposobni, in vsi naj ga plačujejo enakomerno.47 Pri dvojnem obdavčevanju lahko pride
do neupoštevanja tega načela, saj davčno breme ni nujno enakomerno, ampak
postane tudi glede na ekonomske sposobnosti davčnega zavezanca previsoko.
Navedeno se odpravlja z ustreznim določilom v sporazumu.48
Načelo pravičnosti je najpomembnejše načelo davčnega prava, ki po definiciji pomeni,
da naj plačujejo davek vsi, ki so ekonomsko sposobni, primerno svoji ekonomski
sposobnosti ter enakomerno in sorazmerno.49 To načelo meri v samo bistvo dvojnega
obdavčevanja. Različna davčna obremenitev davčnih zavezancev naj bi odražala
predvsem različno ekonomsko moč davčnih zavezancev in ne okoliščine, da je mogoče
njihov dohodek dvakrat obdavčiti le zato, ker je bil pridobljen v nerezidenčni državi.50
Načelo davčne nevtralnosti označuje lastnost davčnega sistema, ki kaže njegovo
nevtralnost s tem, da se davčni zavezanci odločajo na podlagi ekonomskih razlogov in
ne zaradi davčnih razlogov.51 Nevtralnost je zagotovljena, kadar davčni zavezanci, samo
zaradi načina obdavčenja, ne spreminjajo svojih organizacijskih oblik ali statusa.52
Dvojno obdavčevanje povzroča premeščanje investicijske in druge gospodarske
aktivnosti v države, ki se dvojnega obdavčevanja izogibajo.

obveznosti prispevati k javnim bremenom«. Tudi Charta iz leta 1814 je v 2. členu določala: »Francozi
prispevajo brez razlike sorazmerno s svojo lastnino k državnim bremenom«. Tičar, B.: Uvod v
korporacijsko davčno pravo, Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2001, str. 45–46.
46
Ferlinc, A.: že navedeno delo, str. 391.
47
Tičar, B.: že navedeno delo, str. 46. Davčna znanost pripisuje idejo davčne enakomernosti Adamu
Smithu, ki je razumel davčno enakomernost tako: »… da naj državljani pokrivajo državne izdatke po
možnosti točno v sorazmerju s svojo gospodarsko sposobnostjo, in sicer proporcionalno z dohodkom, ki
ga ustvarjajo pod zaščito države«, str. 46.
48
Ferlinc, A.: že navedeno delo, str. 393.
49
Tičar, B.: str. 48. Tičar navaja, da je koncept načela davčne splošnosti tesno povezan z načelom davčne
enakomernosti. Po stališču davčne znanosti je namreč največjega pomena davčna pravičnost, ki je
sestavljena iz načel davčne splošnosti in davčne enakomernosti. Prav tam, str. 48.
50
Ferlinc, A.: že navedeno delo, str. 393.
51
Furman, J.: The Concept of Neutrality in Tax Policy, 2008, objavljeno na
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/testimony/2008/4/ najdeno dne 13.2.2016.
52
Ferlinc, A.: že navedeno delo, str. 394.
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2.5

Pogodbeno odpravljanje dvojnega obdavčevanja

Mednarodno dvojno obdavčevanje se odpravlja na podlagi mednarodnih sporazumov
o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Sporazumi so pogodbe, običajno dvostranske,
med dvema državama pogodbenicama. Razlike med davčnimi sistemi držav se kažejo v
neenotnih merilih za določanje rezidentstva za davčne namene ali se razlikujejo pri
interpretaciji načela vira ali pa uporabljajo različne načine odprave dvojnega
obdavčevanja. Če davčni zavezanec posluje v dveh državah in se opira zgolj na davčno
zakonodajo teh dveh držav, je lahko krepko podvržen dvojnemu obdavčevanju. Cilj
sklenitve sporazuma med državami pogodbenicami je, da zmanjšajo davčno breme
davčnega zavezanca, ki je podvržen dvojnemu obdavčevanju.
Sporazumi za izogibanje dvojnega obdavčevanja so del mednarodnega prava. Njihov
status v nacionalni zakonodaji je odvisen od ustavne ureditve posamezne države. V
nekaterih državah postanejo samodejno del nacionalne zakonodaje, medtem ko jih
morajo drugod prenesti v domačo davčno zakonodajo.53
2.5.1 Pomen sporazumov
Osnovni nameni davčnih sporazumov so:54


zagotavljanje rešitev, ki temeljijo na enotnih izhodiščih, za odpravo
najpogostejših težav, ki jih povzroča mednarodno dvojno obdavčevanje;



preprečevanje davčnih utaj z določbami o medsebojni izmenjavi podatkov med
davčnimi oblastmi in nudenje pomoči pri izterjavi dolgov;



zaščita davčnih zavezancev pred dvojnim obdavčevanjem, bolj kot je to
zagotovljeno v skladu z notranjim pravom;



spodbujanje mednarodnega poslovanja in investicij;



preprečevanje davčne diskriminacije.

Osnovo za sklepanje meddržavnih pogodb predstavlja Dunajska konvencija o
pogodbenem pravu,55 v kateri so kodificirani običaji mednarodnega pogodbenega
prava. Postopek za sklepanje sporazumov zajema pogajanja, podpis konvencije,

53

Lang, M., et al.: Introduction to European tax law: direct taxation, Linde Verlag, Dunaj, 2010, str. 61.
Principles of International Taxation, Chapter 7-Double Tax Treaties, najdeno na
http://uk.practicallaw.com/books/9781847668790 dne 7.2.2016.
55
Dunajska konvencija Ur. l. SFRJ-MP, št. 30/72, Akt o notifikaciji mednarodnega nasledstva konvencij
OZN, točka A 24 (Ur. l. RS-MP, št. 9/92) in Obvestilo MZZ o pridobitvi statusa države pogodbenice, 3.
točka (Ur. l. RS-MP, št. 2/93).
54
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ratifikacijo konvencije in izmenjavo not o tem, da so izpolnjeni pogoji za začetek
veljavnosti konvencije.56
Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, s katerimi se izključuje
dvakratno obdavčevanje, tvorijo pomemben del splošnega mednarodnega davčnega
prava. Po hierarhiji in moči so nad nacionalno zakonodajo. Po drugi stani pa s
sporazumi ni moč določiti pravic obdavčevanja, ki jih ne že predvidevajo nacionalni
davčni predpisi. S sporazumi se pravica obdavčenja, ki sicer že obstaja, lahko le omeji,
ne more pa se uvesti nova pravica obdavčenja.
Večina veljavnih bilateralnih sporazumov sloni na Vzorčni konvenciji OECD (OECD
Model Tax Convention on Income and Capital).57 Taka konvencija je tudi Vzorčna
konvencija Združenih Narodov (United Nations Model Convention for Tax Treaties
Between Developed and Developing Countries).58 Vzorčni model ZN se uporablja
predvsem med državami v razvoju. ZDA so sprejele svoj vzorčni model konvencije (The
US Model Income Tax Convention), ki predstavlja temelj za pogajanja pri sklepanju
dvostranskih davčnih pogodb med državami.59
Vsi navedeni vzorčni modeli sporazumov so osnova za sklepanje dvostranskih
konvencij. Obstajajo pa tudi primeri večstranskih mednarodnih sporazumov, vendar je
njihovo število izjemno majhno. Sklepanje večstranskih pogodb je precej težavno,
pogajanja so precej zapletena in zamudna, saj gre za dogovor več držav. Najbolj
uspešen in poznan večstranski sporazum60 je Nordijski sporazum (The Nordic

56

Zaradi različnih postopkov, ki so potrebni za začetek veljavnosti sporazumov, lahko v posameznih
primerih mine tudi več let od prve faze (začetka pogajanj) do začetka veljavnosti konvencije. Ključanin, E.
in Zemljič, M.: že navedeno delo,.str. 17–18.
57
Vzorčna konvencija OECD o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja.
58
UN Model, sprejet leta 1980 pri Združenih narodih, je zasnovan tako, da olajša sklenitev davčnih
sporazumov med državami v razvoju in razvitimi državami. Vzorčni model ZN vključuje komentarje kot
pomoč pri razlagi pogodbenih določil. IBFD international tax glossary, str. 461.
59
Vzorčno konvencijo sestavlja tehnični del, ki služi kot podroben komentar k določilom pogodbe.
Ministrstvo za finance ZDA (US Treasury Department) je leta 2006 izdalo trenutno veljavno različico.
IBFD international tax glossary, str. 466.
60
Večstranski sporazum je Arabski davčni sporazum (Arab Tax Treaty), ki so ga leta 1973 podpisale Egipt,
Irak, Jordanija, Kuvajt, Sudan, Sirija in Jemen. S tem sporazumom naj bi bil zagotovljen okvir za
preprečevanje dvojnega obdavčevanja med državami podpisnicami. V okviru Sveta za vzajemno
gospodarsko pomoč – SEV (The Council for Mutual Economic Assistance - CMEA), ustanovljenega leta
1949 s skupno ustanovitveno deklaracijo držav članic (države ustanoviteljice so bile Sovjetska zveza,
Bolgarija, Češkoslovaška, Madžarska, Poljska, Romunija, kasneje pa so se pridružile še Albanija, Nemška
demokratična republika, Mongolija, Kuba in Vietnam), sta bila sklenjena dva večstranska davčna
sporazuma. S podpisom protokola v Budimpešti leta 1991 je bil SEV razpuščen najdeno dne 30.10.2015
na https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_mutua_assistenza_economica in IBFD international tax
glossary, str. 482 in 487. Države Latinske Amerike so večstranski sporazum Konvencija o izogibanju
dvojnega obdavčevanja Andske skupine sklenile z namenom, da se ščiti načelo vira. Panayi HIJ, C.:
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Multilateral Tax Treaty), ki so ga sklenile države Severne Evrope (Danska, Finska, Ferski
otoki, Islandija, Norveška in Švedska).61

2.5.2 Nordijska pogodba kot vzorec za Evropsko davčno pogodbo
Večina davčnih pogodb med državami članicami EU je dvostranskih, razen prej
omenjene Nordijske konvencije oziroma pogodbe. Gre za eno izmed redkih
večstranskih davčnih pogodb v svetu, ki se je izkazala kot zelo dobra in učinkovita.
Temelji na vzorčni konvenciji OECD, z ustreznimi modifikacijami in prilagoditvami za
namene večstranske pogodbe.
Težave, ki jih pri poslovanju znotraj evropskega prostora62 povzročajo neusklajenost
davčnih sistemov neposrednih davkov držav članic, je mogoče odpraviti ali ublažiti na
različne načine, in sicer z direktivo EU, s krepitvijo obdavčitve na viru, z vzorčno
konvencijo EU ali pa z večstransko evropsko davčno pogodbo. Ovire, ki nastajajo na
notranjem trgu zaradi težav, ki izvirajo iz neusklajenih davčnih sistemov držav članic, je
treba minimizirati. Večstranski davčni sporazum EU bi bila dobra izbira za usklajevanje
čezmejnih učinkov davčnih sistemov držav članic. Zato bi moral biti končni cilj EU v
zvezi s tem večstranski davčni sporazum med državami članicami EU. Večstranski
davčni sporazum EU bi lahko rešil veliko težav mednarodnega davčnega prava, ki jih ne
rešujejo bilateralni sporazumi, sklenjeni med državami članicami.63
Rešitev je lahko uspešna Nordijska konvencija.64 Nordijska konvencija bi lahko z
ustreznimi spremembami, ki bi vključevale zahteve evropske zakonodaje, predstavljala
dobro osnovo za skupnostno večstransko davčno pogodbo za vse članice EU.65 Kot
evropska večstranska davčna pogodba bi odpravljala ovire pri delovanju notranjega
trga, ki jih povzročajo neusklajeni davčni sistemi držav članic.

Double Taxation, Tax Treaties, Treaty-shopping and the European Community, Kluwer Law International
BV, Alphen aan den Rijn, 2007, str. 28.
61
Zajema izogibanje dvojnega obdavčevanja pri davkih na dohodek in kapital ter izogibanje dvojnega
obdavčevanja pri davku na dediščine in darila (Švedska je v tem delu izvzeta). IBFD international tax
glossary, str. 504.
62
Mišljeno je teritorialno področje, ki ga pokrivajo države članice EU, intrakomunitarni prostor, znotraj
skupnosti.
63
Helminen M.:The Nordic Multilateral Tax Treaty as a Model for a Multilateral EU Tax Treaty,
Amsterdam, IBFD, 2014 str. 3–5.
64
Skupne lastnosti petih držav pogodbenic (primerljiv davčni sistemi, sorodne politične in ekonomske
usmeritve, visoka državljanska kultura) so bile ključne za uspešnost Nordijske konvencije.
65
Precejšnjo oviro predstavlja število držav članic EU, ki je veliko večje od števila nordijskih držav, in
dejstvo, da države članice EU niso tako homogene kot nordijske države. Kljub temu bi se lahko Nordijska
konvencija uporabila kot vzorčni večstranski davčni sporazum, kar bi bil precejšnji uspeh.
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Navedeno predstavlja izziv za pravne strokovnjake in strokovnjake s področja
ekonomije, da opravijo podrobno analizo Nordijske konvencije, člen za členom, in
podajo odgovor na vprašanje, kako bi modificirali Nordijsko konvencijo, da bi jo lahko
uporabili kot vzorec za evropsko večstransko davčno pogodbo.

2.5.3 Vzorčna konvencija OECD
S problematiko mednarodnega dvojnega obdavčevanja so v dvajsetih letih prejšnjega
stoletja prvič razpravljali v okviru Lige narodov,66 kjer so leta 1921 začeli delati na prvi
vzorčni konvenciji in jo sprejeli leta 1928. Zadnja vzorčna konvencija je bila v okviru
Lige narodov sprejeta leta 1946 (tega leta je bila Liga narodov razpuščena in jo je
nasledila OZN) in se je nanašala na preprečevanje dvojega obdavčevanja dohodka in
premoženja.67
Kasneje so se z vprašanjem mednarodnega dvojnega obdavčevanja začeli ukvarjati tudi
na OECD, kjer je bilo v okviru reševanja tega vprašanja leta 1955 sprejeto prvo
priporočilo o dvojnem obdavčevanju. Leto kasneje je fiskalni odbor OECD začel
pripravljati osnutek vzorčne konvencije, ki bi zagotavljal učinkovite rešitve glede
vprašanja dvojnega obdavčevanja med državami članicami OECD, sprejemljive za vse
države članice. Končni projekt je bil predstavljen in sprejet leta 1963 z naslovom
"Osnutek konvencije o dvojnem obdavčevanju dohodka in premoženja". Leta 1971 je
Odbor za davčne zadeve, ki je nasledil fiskalni odbor, pričel z revidiranjem osnutka
konvencije iz leta 1963 in delo zaključil leta 1977, ko je bil objavljen vzorčni sporazum z
naslovom "Vzorčna konvencija o dvojnem obdavčevanju dohodka in premoženja",
OECD, Pariz, 1977. Jasno je bilo, da bo treba Vzorčno konvencijo v procesu globalizacije
in liberalizacije gospodarstev konstantno revidirati ter jo prilagajati novim
gospodarskim razmeram, novim tehnologijam in spremembam pri čezmejnem
delovanju ter tudi novim oblikam in načinom davčnih goljufij. Posodobitve so bile
objavljene v letih 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 in 2014. Vzorčna
konvencija OECD zahteva stalen pregled zaradi obravnave novih davčnih vprašanj, ki se

66

Liga narodov (tudi Društvo narodov) je bila mednarodna organizacija, ustanovljena 10. januarja 1920 s
sedežem v Ženevi z namenom, da bi zagotovili mednarodni mir, kar je bil neposreden odgovor na prvo
svetovno vojno. To je prva mednarodna organizacija, ki je bila naravnana k razumevanju kolektivne
varnosti. Njen ustanovitveni akt je Pakt Društva narodov. Organizacija Društva narodov je predhodnica
današnje OZN. Najdeno dne 20.12.2015 na https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_narodov.
67
Povzeto po Ključanin, E. in Zemljič, M.: že omenjeno delo., str. 16. Več o tem glej Panayi HIJ, C.:
Double Taxation, Tax Treaties, Treaty-shopping and the European Community, Kluwer Law International
BV, Alphen aan den Rijn, 2007, str. 20–24.
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pojavljajo v zvezi z razvojem svetovnega gospodarstva.68 Vsebina Vzorčne konvencije
OECD je prikazana v Prilogi 1.
Sestavni del vzorčne konvencije OECD je tudi komentar, ki se uporablja pri razlagi
posameznih členov konvencije ter v primeru nesoglasij oziroma sporov med državama
pogodbenicama. Komentar vzorčne konvencije temelji na rešitvah, ki so se izoblikovale
pri večletni uporabi konvencije. Sporazum, ki ga skleneta dve državi, je pravno
zavezujoč mednarodni dokument, komentar vzorčne konvencije pa je državam le v
pomoč pri razlagi in uporabi določb, predvsem pri reševanju sporov, ki so nastali pri
uporabi konvencije.69

2.5.4 Veljavni sporazumi, ki jih je sklenila Republika Slovenija
V Sloveniji je trenutno v veljavi 57 mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, kar ni veliko, vendar se število sporazumov, ki jih je sklenila Slovenija, iz
leta v leto povečuje. V letu 2004, na primer, je bilo v Sloveniji v uporabi 32
mednarodnih sporazumov, od katerih je bilo 21 takih, ki jih je sklenila Slovenija, in 11
takih, ki jih je Slovenija nasledila po osamosvojitvi in so bili sklenjeni s SFRJ. Poudariti
velja, da je trenutno v uporabi le še sporazum s Švedsko, ki je bil sklenjen z nekdanjo
SFRJ, ostale pa je Slovenija sklenila po osamosvojitvi. V Sloveniji je ratificiran
mednarodni sporazum, ki še ne velja in se ne uporablja, in sicer z Egiptom. 70 Slovenija
je z davčno reformo leta 2006 natančneje uredila postopke in pravila, ki so pomembni
za izvajanje določb mednarodnih sporazumov.
Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
in premoženja, ki se uporabljajo od 1.1.2016 je razviden iz priloge 2.

68

Povzeto po Ključanin, E. in Zemljič, M.: že omenjeno delo, str. 16–20,
http://www.oecd.org/ctp/treaties/oecd-model-tax-convention-available-products.htm
in
http://impatriation-au-quotidien.com/en/ressources/history/186.html, najdeno dne 15. 1. 2016.
69
Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo., str. 20.
70
Objavljena v Ur. l. RS, MP 16/10.
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3

3.1

ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN UGOTAVLJANJE DAVČNE
OSNOVE PRAVNIH OSEB
Splošno o DDPO

V Sloveniji ureja obdavčitev pravnih oseb Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb71
(v nadaljevanju ZDDPO-2), ki se uporablja od 1.1.2007, postopek pobiranja davka pa je
urejen v Zakonu o davčnem postopku.72
Direktiva Sveta 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih
družb iz različnih držav članic je bila leta 2011 prenovljena,73 v zadnjem času pa je
doživela dve spremembi oziroma dopolnitvi,74 kar je prineslo za posledico novelo
ZDDPO-2M.75 Z navedenim se je EU lotila reševati težave, ki jih prinaša izkoriščanje
razlik med davčnimi sistemi znotraj Skupnosti in ima za posledico dvojno
neobdavčevanje. Države članice namreč ravno zaradi dvojnega neobdavčevanja
izgubljajo veliko proračunskih prihodkov. Z ukrepi naj bi se izboljšalo delovanje
notranjega trga, saj takšno stanje povzroča nelojalno konkurenco na enotnem trgu.
Poseben primer dvojnega neobdavčevanja je bil zaznan pri finančnih hibridih.
Povečanje čezmejnih naložb je omogočilo uporabo hibridnih finančnih instrumentov, ki
neupravičeno izkoriščajo prednosti zaradi neskladij med različnimi davčnimi
obravnavami držav. Sprememba Direktive v letu 2014 posega prav na področje
hibridnih posojil,76 in sicer tako, da se vse družbe obdavčijo glede na pridobljeni
dobiček v zadevni državi članici EU in je onemogočeno izogibanje plačilu davkov z
uporabo vrzeli, ki nastanejo pri hibridnem financiranju v čezmejnih primerih. Bistvo
hibridnih posojil je v tem, da imajo značilnosti dolžniškega in lastniškega kapitala.
Dvojno neobdavčevanje v primeru hibridnih posojil lahko nastane, ker države v
davčnem smislu različno opredeljujejo hibridna posojila kot dolžniški ali lastniški
kapital. V državi plačnika se plačila v okviru takega posojila obravnavajo kot davčni

71

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
72
Zakon o davčnem postopku - Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12,
101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15.
73
Pred prenovitvijo Direktiva Sveta 90/435/EGS.
74
Prvo leta 2014 z direktivo Sveta 2014/86/EU in drugo leta 2015 z Direktivo Sveta (EU)2015/121.
75
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2M, Uradni list RS, št.
82/2015.
76
Hibridna posojila so finančni instrumenti, ki imajo značilnosti dolžniškega in lastniškega kapitala.
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odhodek, v državi prejemnika plačila pa kot oproščena razdelitev dobička. Posledica je
neželeno dvojno neobdavčevanje.77
Druga sprememba direktive iz leta 2015 odpravlja oziroma preprečuje zlorabe. Tudi na
področju preprečevanja zlorab so ukrepi posameznih držav članic različni zaradi
različnih davčnih sistemov. Vsaka država članica sprejema v svoji zakonodaji svoje
notranje določbe glede preprečevanja zlorab, poleg tega to področje urejajo tudi
sporazumi. Z navedeno spremembo direktive naj bi se v davčno zakonodajo držav
članic vpeljalo enotno pravilo, da ne bi prihajalo do izkoriščanj določb direktive o
matičnih in odvisnih družbah. Gre za minimalno zaščito direktive pred zlorabami, ki se
uporabi zgolj v obsegu, če država članica ne bi imela svojega pravila ali to ne bi
zadostovalo.78
Poleg uredb, ki veljajo neposredno in prenos v domačo zakonodajo ni potreben, in
direktiv, ki jih je v določenem roku treba implementirati v domačo zakonodajo, pa
oblikujejo pravni red EU tudi odločitve Sodišča EU (SEU).
Zakon v 4. členu določa, da so zavezanci za davek pravne osebe rezidenti po načelu
svetovnega dohodka, torej za dohodke, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. Za
rezidenta se po 5. členu zakona šteje pravna oseba, ki ima sedež na ozemlju Slovenije,
kakor tudi pravna oseba, ki sicer nima sedeža na ozemlju Slovenije, ima pa kraj
dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. Nerezidenti so v skladu z drugim
odstavkom 4. člena obdavčeni po teritorialnem načelu, torej za dohodke, ki jih
ustvarjajo v poslovni enoti v Sloveniji ali preko nje, ali pa za dohodek, ki ima vir v
Sloveniji in zanj velja obveznost obračunavanja in plačevanja davčnega odtegljaja.79
Opredelitev rezidenta je pomembna z dveh vidikov. Prvič, od davčnega položaja
zavezanca je odvisen obseg njegove davčne obveznosti. Drugič, ta opredelitev pa je
pomembna z vidika izvajanja mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, saj se ti uporabljajo samo za davčne zavezance, ki imajo po določbah
nacionalne zakonodaje status rezidenta. Kvalifikacija rezidenta je prepuščena
nacionalni zakonodaji, mednarodni sporazumi pa rešujejo vprašanja dvojnega
rezidentstva, do česar lahko pride ob upoštevanju notranjih davčnih ureditev držav
pogodbenic.80

77

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Javna_o
bjava_Novela_ZDDPO-2.pdf najdeno 10.2.2016.
78
V Sloveniji je preprečevanje zlorab urejeno v 74. členu Zakona o davčnem postopku.
79
Glej 3., 4., 5. In 6. člen ZDDPO-2.
80
Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 68–69.
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Prvi pogoj za določanje, ali je zavezanec rezident, je formalni, in sicer, da ima sedež v
Sloveniji. Sedež pravnih oseb je določen v statusni zakonodaji oziroma v zakonodaji, ki
ureja ustanavljanje in delovanje pravnih oseb. Tako Zakon o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju ZGD-1)81 določa, da je statutarni sedež tisti, ki je vpisan v register.
Statutarni sedež je najbolj transparenten in dokazljiv kriterij za opredelitev
rezidenčnega položaja. Drugi pogoj za določanje, ali je zavezanec rezident, je vsebinski,
to je kraj dejanskega delovanja poslovodstva.82 To je kraj, kjer se sprejemajo ključne
upravne in poslovne odločitve, potrebne za vodenje poslovanja. S tem se krog davčnih
rezidentov širi tudi na tiste pravne osebe, ki sicer nimajo statutarnega sedeža v
Sloveniji, ampak je kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.83
Z davkom od dohodkov se obdavčujejo tako dobiček rezidenta in nerezidenta, ki ga
davčni zavezanec ustvari z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji, kot tudi dohodki
rezidenta in nerezidenta, za katere zakon določa obveznost davčnega odtegljaja. Obe
vrsti dohodkov se pomembno razlikujeta, in sicer po opredelitvi davčne osnove, davčni
stopnji ter načinu plačila davka.84

3.2

Določanje davčne osnove pravnih oseb

Davčno osnovo predstavlja dobiček, ugotovljen kot presežek obdavčljivih prihodkov
nad davčno priznanimi odhodki, ki jih rezident ustvari doma ali v tujini v davčnem
obdobju, in se ugotavlja na podlagi davčnega obračuna. Prihodki in odhodki se
upoštevajo na podlagi izkaza poslovnega izida, z upoštevanjem določil o davčno
nepriznanih odhodkih. Zakon v 30. členu ZDDPO-2 določa, kateri odhodki niso davčno
priznani in se ne upoštevajo pri ugotavljanju dobička. V splošnem se v skladu z 29.
členom ZDDPO-2 za davčne namene ne priznajo tisti odhodki, ki niso potrebni za
pridobitev prihodkov. Povedano drugače so to odhodki, kjer iz okoliščin posamezne
dejavnosti izhaja, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti, niso posledica
opravljanja dejavnosti, imajo značaj zasebnosti in niso v skladu z običajno poslovno
prakso.

81

Zakon o gospodarskih družbah- ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15.
82
To merilo oziroma pogoj za določanje, ali je zavezanec rezident določene države za davčne namene, se
tudi primerjalnopravno pogosto uporablja. Andrejasič, I.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list RS, Ljubljana, 2007, str. 42.
83
Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 70-71.
84
Prav tam, str. 123.
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Poleg odhodkov, ki se v celoti ne priznajo, ZDDPO-2 določa tudi nekatere posebnosti
pri upoštevanju drugih vrst odhodkov, kot so amortizacija, rezervacije, obresti od
presežka posojil, reprezentance, odhodki iz prevrednotovanja idr.85
Zakon predpisuje v 24. členu na prihodkovni strani izvzem prihodkov iz naslova
dividend in dividendam podobnih dohodkov ter dobičkov iz odsvojitve lastniških
deležev ob izpolnjevanju predpisanih pogojev.
Poleg korekcij na strani prihodkov in odhodkov je mogoče davčno osnovo zniževati z
nekaterimi olajšavami za razne namene, kot so vlaganja v raziskave in razvoj, za
investiranje, za zaposlovanje ipd.86
Z olajšavami želi država pri zavezancih za davek spodbuditi določene investicije
oziroma odločitve, ki so družbeno, okoljsko oziroma razvojno potrebne, vendar se
zavezanci za davek zanje ne bi odločali, v kolikor jih država s svojim sistemom ne bi
nagradila z nižjim davčnim bremenom.
Predpisan način ugotavljanja davčne osnove izhaja iz ugotovljenega poslovnega izida
na podlagi računovodskih standardov, ali povedano drugače, prihodki in odhodki,
ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, so tudi osnova za določitev prihodkov in
odhodkov za davčne namene. Osnova za davek je sicer dobiček, ki ga zavezanec za
davek ugotovi na podlagi določb ZDDPO-2, vendar ga ne moremo enačiti s poslovnim
dobičkom, ki se ugotavlja na podlagi pravil o računovodenju. 87
S sprejetjem novele ZDDPO-2H88 je bilo določeno postopno zniževanje davčne stopnje
z 20 na 15 odstotkov, za eno odstotno točko letno do leta 2015, ko naj bi stopnja
obstala na 15 odstotkih. Zniževanje davčne stopnje je bilo leta 2013 ustavljeno v okviru
paketa ukrepov zaradi slabega javnofinančnega stanja, ki ga je povzročila vsesplošna
gospodarska kriza in s tem povezane slabe gospodarske napovedi. Davčna stopnja v
letu 2013 in v naslednjih davčnih obdobjih je tako 17-odstotna.89

85

Rezervacije 20. člen, prevrednotenje in odpisi terjatev 21. člen, prevrednotenje finančnih naložb 22.
člen, stroški reprezentance 31. člen, obresti od presežka posojil 32. člen, amortizacija 33. člen ZDDPO-2.
86
Davčne olajšave ureja ZDDPO-2 v 8. poglavju in vključuje člene od 55. do 59.
87
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 126.
88
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2H, Uradni list
RS, št. 30/2012. Cilji vlade v času sprejemanja novele so bili zlasti zagotovitev dodatnih prostih sredstev
tistemu delu gospodarstva, ki kljub težkim časom posluje pozitivno, in s tem omogočiti, da dodatna
sredstva usmeri v povečanje gospodarske aktivnosti. Najdeno dne 14. 12. 2015 na
http://www.davcnaoaza.si/spremembe-zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-ki-se-bodo-zaceleuporabljati-s-1-1-2014-davcna-stopnja-bo-ostala-13-odstotna-siri-se-institut-tanke-kapitalizacije/
89
Prav tam.
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3.3

Vpliv določb zakona o odpravi dvojnega obdavčevanja na davčno osnovo

ZDDPO-2 na več mestih ureja vprašanje preprečevanja oziroma odpravljanja dvojnega
obdavčevanja. Najprej navedene določbe zasledimo v 13. členu zakona, s katerimi se
zagotavlja enkratna obdavčitev90 rezidentov in nerezidentov, ki opravljajo svojo
dejavnost v poslovni enoti v Sloveniji ali preko nje. Ugotavljanje davčne osnove temelji
na prihodkih in odhodkih, ki jih davčni zavezanci ugotovijo na podlagi izkaza
poslovnega izida, izdelanega za poslovne namene ter z upoštevanjem določb ZDDPO-2.
Ko za davčne potrebe nekateri odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, niso
pripoznani, obstaja zelo velika verjetnost, da bi, če ne bi bilo zakonsko predpisano
pravilo enkratne obdavčitve, lahko prišlo do večkratne obdavčitve istega prihodka.
Mogoče bi bilo tudi, da nekateri prihodki sploh ne bi bili vključeni v davčno osnovo.91
Za sodobno davčno ureditev je zelo pomembna določba 13. člena ZDDPO-2, ki
vzpostavlja pravilo enkratne obdavčitve, saj ne glede na razlike med ugotovljenimi
prihodki in odhodki za poslovne in davčne namene nedvoumno določa, da se od
ugotovljene davčne osnove davek plača le enkrat.92
V nadaljevanju ZDDPO-2 odpravljanju dvojnega obdavčevanja namenja deseto poglavje
z naslovom Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta iz virov zunaj
Slovenije in vključuje člene od 62. do 67. Že iz naslova poglavja se razbere, da se te
določbe nanašajo na preprečevanje mednarodnega dvojnega obdavčevanja davčnih
zavezancev rezidentov, ki ustvarjajo dohodke zunaj Slovenije. Odprava dvojnega
obdavčevanja se po določbah tega poglavja izvaja z odbitkom tujega davka od davčne
obveznosti pravne osebe, ki ima v Sloveniji značaj davčnega rezidenta. Pravica do
odbitka tujega davka velja za vse dohodke z virom zunaj Slovenije,93 pod pogojem, da
so bili dohodki v tujini, ki jih rezident vključi v davčni obračun, dejansko obdavčeni s
tujim davkom in davek plačan. Pravica do odbitka tujega davka, s katero rezident
Slovenije znižuje davčno obveznost v Sloveniji, je podana samo za tuj davek, ki ustreza
davku po tem zakonu. Odbitek ni možen za tuje davke, ki vsebinsko ne ustrezajo vrsti
davka od dohodkov pravnih oseb.94 Kakšna vrsta metode odbitka je dovoljena, določa
63. člen, ki konkretizira metodo navadnega odbitka. Namen metode navadnega
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13. člen ZDDPO-2 odpravlja dvojno obdavčevanje in manj kot enkratno obdavčevanje.
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 131–132.
92
Prav tam.
93
V določbah niso naštete vrste dohodkov, določba vsebuje besedo zvezo »od dohodkov iz virov izven
Slovenije«.
94
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 451. Glede na vrsto davka v tujini mora davek ustrezati
predmetu obdavčitve (vrsti dohodka) in subjektu obdavčitve (zavezancu) po tem zakonu. Subjekti
obdavčitve so pravne osebe (korporacije), predmet obdavčitve pa dobiček ali posamezni drugi dohodki
pravne osebe. Davek, ki ustreza navedeni opredelitvi predmeta in subjekta, je bodisi davek na dobiček
poslovne enote v tujini bodisi davčni odtegljaj od drugih vrst dohodkov. Prav tam.
91
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odbitka je v tem, da Slovenija rezidentu ne prizna znižanja davčne obveznosti ali vračila
od tujih dohodkov v višjem znesku, kot znaša davčna obveznost od tujih dohodkov v
Sloveniji. Poleg tega metoda odbitka učinkuje tako, da rezident v Sloveniji plača
celotno razliko v davčni obveznosti, če je davčna obveznost večja od davčne obveznosti
v tujini.95 Z določbami tega poglavja se zagotavlja preprečevanje oziroma odprava
mednarodnega dvojnega obdavčevanja.
Zakon vsebuje tudi posebno določbo glede odprave dvojnega obdavčevanja nekaterih
dividend in dividendam podobnih dohodkov, in sicer v 24. členu, kjer predvideva
izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam, iz davčne osnove prejemnika.
Navedeni člen je uvrščen v šesto poglavje zakona, v katerem so zajete določbe o davčni
osnovi, natančneje v razdelek, ki predpisuje obravnavo prihodkov. To je glede na način
odprave dvojnega obdavčevanja tudi logično, saj metoda izvzema učinkuje na davčno
osnovo. Tovrstni dohodki, ki so na podlagi 24. člena izvzeti iz obdavčitve, so na podlagi
pravil o računovodenju vključeni v izkaz poslovnega izida, ki je osnova za ugotavljanje
davčne osnove na podlagi ZDDPO-2.96 Dividende in dohodki, ki so podobni
dividendam,97 razen skritih rezerv, se pri določanju davčne osnove izvzamejo iz
obdavčitve, če je izplačevalec dohodkov:98


zavezanec za davek po določilih ZDDPO-2 ali



za davčne namene rezident druge države članice EU v skladu s pravom te
države in se v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU, ne šteje kot rezident

95

Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 454.
Ta člen je specialna določba za davčno obravnavo dividend pri prejemniku in se upošteva prednostno
glede na splošni 12. člen, po katerem se prihodki priznajo na podlagi računovodskih standardov. Odar,
M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 237.
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Dohodke, podobne dividendam, opredeljuje 74. člen ZDDPO-2, in sicer vključujejo:
 dobiček, ki se izplača v zvezi z vrednostnimi papirji in krediti, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku
izplačevalca,
 dobiček, rezerve iz dobička, osnovni kapital v delu, ki se je oblikoval iz predhodnega povečanja
osnovnega kapitala iz dobička ali rezerv iz dobička in skrite rezerve izplačevalca, ob prenehanju
izplačevalca,
 izplačana vrednost delnic ali poslovnih deležev, zmanjšana za njihovo emisijsko vrednost in za
sorazmerni del kapitalskih rezerv, ob izključitvi ali izstopu delničarja, družbenika ali člana
izplačevalca,
 izplačilo na podlagi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala izplačevalca v delu, ki se je oblikoval iz
predhodnega povečanja osnovnega kapitala iz dobičkov ali rezerv iz dobička,
 izplačana vrednost lastnih delnic ali lastnih poslovnih in drugih lastnih deležev, zmanjšana za njihovo
emisijsko vrednost in za sorazmerni del kapitalskih rezerv,
 dobiček, prenesen na podlagi podjetniške pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
 prikrito izplačilo dobička, ki se opravi osebi, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 % števila delnic ali
deležev v kapitalu, upravljanja ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe
ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami.
98
Prva točka 24. člena ZDDPO-2.
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zunaj EU ter je poleg tega zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se
uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne
družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance,
kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost
izbire obdavčitve, ali


zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, primerljiv z davkom po tem
zakonu, in ni rezident države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v
državi, v kateri je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve
dobička družb nižja od 12,5 %, in je država objavljena na seznamu,99 pri tem pa
to ne velja za izplačevalca, ki je rezident druge države članice EU.

ZDDPO-2 daje poslovni enoti nerezidenta v Sloveniji enako davčno obravnavo dividend
kot rezidentom, pod pogojem, da je mogoče prejete dividende nedvoumno pripisati
ekonomski aktivnosti poslovne enote v Sloveniji oziroma da je udeležba v kapitalu
oziroma upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z dejavnostmi, ki jih nerezident
opravlja v poslovni enoti v Sloveniji.100
Zakonodajalec je v tretjem odstavku 24. člena določil še pomemben dodaten pogoj, ki
omogoča izvzem. Prejemnik mora namreč zagotoviti, da je znesek prejetih dividend in
dohodkov, podobnih dividendam, vključil med prihodke v tekočem ali v preteklih
davčnih obdobjih.101
Z novelo M sta bila v 24. člen ZDDPO-2 dodana dva nova odstavka.102 Prvi rešuje
problem dvojnega neobdavčevanja in zagotavlja enkratno obdavčitev v primeru
hibridnih finančnih inštrumentov, tako da ne dopušča izvzema dividend iz davčne
osnove prejemnika v tistem obsegu, v katerem predstavljajo odhodek pri ugotavljanju
davčne osnove izplačevalca. Drugi pa vpeljuje pravilo, ki preprečuje zlorabe pri
izvzemanju dividend in dividendam podobnih dohodkov, čigar poglavitni namen je
pridobitev davčnih koristi.103

99

Na spletni strani http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/
je objavljen seznam držav, v katerih je nominalna davčna stopnja za davke od dohodkov nižja od 12,5 %.
Trenutno objavljeni seznam vključuje 19 držav in je datiran 21. 2. 2008. Najdeno dne 5. 2. 2016.
100
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 251.
101
Zakonska ureditev zahteva neposredno povezavo med davčnim virom, ki povečuje davčno osnovo, in
pravico do izvzema tega obdavčljivega vira iz davčne osnove. Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str.
253.
102
Glej četrti in šesti odstavek 24. člena ZDDPO-2.
103
V povezavi s 74. členom ZDavP-2.
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Postopkovni del izvzema dividend v skladu predstavljeno zakonsko ureditvijo ureja
Zakon o davčnem postopku v členu 376.a, ki določa, da mora prejemnik dividend
zagotoviti:

dokazilo o rezidentstvu za davčne namene izplačevalca, ki je rezident države
članice EU, ki ni Republika Slovenija, ter dokazilo o zavezanosti za enega od
davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, ali

dokazilo o rezidentstvu za davčne namene izplačevalca, ki je rezident države,
ki ni članica EU, oziroma potrdilo davčnih oblasti države, v kateri je poslovna
enota, o obstoju te poslovne enote v času izplačila ter dokazilo o zavezanosti
za davek od dohodka oziroma dobička, ki je primerljiv z davkom po ZDDPO-2.
S temi določbami se odpravlja ekonomsko dvojno obdavčevanje, saj se izvzemajo iz
davčne osnove prejete dividende in drugi deleži iz dobička, ki so bil pri izplačevalcu
dobička, na podlagi katerega so izplačane dividende, že obdavčeni.
Za ostale dividende, ki nimajo izpolnjenih teh pogojev, se uporabljajo določbe desetega
poglavja, kot velja za vse tuje dohodke, kar pomeni, da se dvojno obdavčevanje
odpravi z odbitkom tujega davka.
Predstavljene določbe so unilateralni ukrepi davčne zakonodaje v Sloveniji, s katerimi
se omejuje dvojno obdavčevanje za tuje dohodke. Dvojno obdavčevanje se odpravlja
na podlagi teh določb, če rezident ustvarja dohodke v državi, s katero Slovenija nima
sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Če sporazum je, lahko
rezidenti uporabijo določbe iz mednarodne pogodbe.
Najobičajnejši način za odpravo mednarodnega dvojnega obdavčevanja je sporazum o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki temelji na dvostranskem dogovoru dveh držav. V
sporazumu državi uredita več vprašanj v zvezi z obdavčenjem rezidentov ene ali druge
države, med drugim se dogovorita o pravici do obdavčenja posameznih dohodkov ter o
metodah za odpravo dvojnega obdavčenja.
V večini mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja se dvojno
obdavčevanje odpravlja z metodo odbitka, kar velja tudi za mednarodne sporazume, ki
jih je podpisala Slovenija. Enako velja tudi za tiste sporazume, ki jih je Slovenija
prevzela v sklopu pravnega nasledstva od SFRJ.104 Sporazumi, ki temeljijo na Vzorčni
konvenciji OECD, vsebujejo določbo o načinu odprave dvojnega obdavčevanja v 24.
členu mednarodnega sporazuma.

104

Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 448.
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Koliko tujega davka bo plačal nerezident od tujega dohodka v državi vira, je odvisno od
vrste dohodka, davčne osnove in davčne stopnje, po kateri država vira dohodka
obdavčuje dohodke nerezidentov. V dvostranskem mednarodnem sporazumu si državi
podelita pravico do obdavčenja posameznih dohodkov druga drugi, lahko pa se
dogovorita za nižjo davčno stopnjo za tiste dohodke, ki se omejeno lahko obdavčijo v
državi vira. Tako rezidenti Slovenije, ki ustvarjajo tuje dohodke v državah, s katerimi
ima Slovenija sklenjene mednarodne sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
v državi vira bodisi plačajo davek po davčni stopnji iz mednarodne pogodbe, ki je nižja
od nacionalne davčne stopnje tuje države, bodisi so po mednarodnem sporazumu o
izogibanju dvojnega obdavčevanja davka v tuji državi oproščeni.105
Slovenski rezident bo na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje od tujih dohodkov, ki
izvirajo iz držav, s katero ima Slovenija sklenjen mednarodni sporazum o izogibanju
dvojnega obdavčevanja, pri ugotavljanju davčne obveznosti lahko odbil tuj davek po
stopnji, določeni v mednarodnem sporazumu, ne glede na to, ali je rezident v tuji
državi uveljavljal ugodnosti po veljavnem mednarodnem sporazumu o izogibanju
dvojnega obdavčevanja ali ne.106

3.4

Vpliv odprave dvojnega obdavčevanja na davčno osnovo glede na metodo

Prav gotovo je pomembno, kaj pomenijo različni načini odprave dvojnega
obdavčevanja za davčnega zavezanca, ki ga davek bremeni. Zanima nas, kako različni
načini odpravljanja dvojnega obdavčevanja učinkujejo na davčno osnovo zavezanca za
davek oziroma na skupno višino davka, ki ga plača. Na osnovi praktičnih primerov
bomo ugotavljali in analizirali te vplive.
Primer
Predpostavljamo, da imamo davčnega zavezanca rezidenta A d.o.o., ki ustvarja tuje
dohodke. V davčnem obdobju znašajo prihodki A d.o.o. 100.000 d. e., od katerih je
10.000 d. e. tujih dohodkov. Davčno priznani odhodki znašajo 70.000 d. e. Splošna
davčna stopnja je 17-odstotna. Izplačevalec dohodka je:
a) iz države, s katero Slovenija nima sklenjenega mednarodnega sporazuma, in je
davčna stopnja na viru 25 %, torej tuji davek 2.500 d. e.;
b) iz države, s katero je sklenjen sporazum, in znaša davčna stopnja na viru 20 %,
torej tuji davek 2.000 d. e., ob upoštevanju določil sporazuma pa 10 %, torej tuj
davek 1.000 d. e.;

105
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Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 456.
Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 456.
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c) Iz države, s katero ni sklenjenega sporazuma in znaša splošna davčna stopnja
10 %, torej tuj davek 1.000 d. e. Država je na seznamu MF in se šteje za državo z
ugodnejšim davčnim okoljem.
Na podlagi podanih predpostavk poglejmo, kako različne okoliščine pri izplačevalcu
vplivajo na davčno osnovo in davek, ugotovljen na podlagi obračuna davka od
dohodkov pravnih oseb pri A d.o.o., če gre prvič za izplačilo dividende in drugič za
izplačilo premoženjskih pravic.
1. Izplačevalec izplačuje rezidentu A d.o.o. dividende
a) Iz države, s katero Slovenija nima sklenjenega mednarodnega sporazuma in je
davčna stopnja na viru 25-odstotna, torej tuji davek 2.500 d. e.
Tabela 2: Primer izračuna davčne obremenitve (v d.e.)
Prihodki
Izvzem dividend
Obdavčljivi prihodki
Davčno priznani odhodki
Davčna osnova
Davek (17 %)
Plačan tuji davek
Skupaj davčna obremenitev

100.000
10.000
90.000
70.000
20.000
3.400
2.500
5.900

Vir: lasten izračun
Izplačevalec izplačuje rezidentu A d.o.o. dividende, ki so na podlagi 24. člena ZDDPO-2
izvzete iz davčne osnove, saj izplačevalec izpolnjuje pogoje, ki jih je postavil
zakonodajalec. Izvzem dividend učinkuje na davčno osnovo, v konkretnem primeru
znaša 20.000 d. e., na katero apliciramo davčno stopnjo, da dobimo znesek davka, ki ga
mora zavezanec za davek plačati za davčno obdobje. Skupna davčna obremenitev
zavezanca za davek v davčnem obdobju, poleg davka, ugotovljenega na podlagi
davčnega obračuna, vključuje še davek plačan pri viru, 5.900 d. e.
b) Iz države, s katero je sklenjen mednarodni sporazum o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in znaša davčna stopnja na viru 20 %, torej tuji davek 2.000 d. e.,
ob upoštevanju določil sporazuma pa 10 %, torej tuj davek 1.000 d. e.
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Tabela 3: Vpliv uporabe različnih metod na davčno obremenitev

Prihodki
Izvzem dividend
Obdavčljivi prihodki
Davčno priznani
odhodki
Davčna osnova
Davek (17 %)
Odbitek tujega davka
Plačan tuji davek
Skupaj davčna
obremenitev

Davek na viru
20 %
100.000
10.000
90.000
70.000

Davek na viru po
sporazumu 10 %
100.000
10.000
90.000
70.000

Uporaba metode odbitka
po sporazumu
100.000

20.000
3.400

20.000
3.400

30.000
5.100
1.000

2.000
5.400

1.000
4.400

100.000
70.000

4.100

Vir: lasten izračun
V tem primeru imamo lahko tri različne situacije glede končnega davčnega bremena pri
davčnem zavezancu A d.o.o. V prvem in drugem primeru se za odpravo dvojnega
obdavčevanja izvzamejo dividende iz davčne osnove, saj so izpolnjeni pogoji po 24.
členu ZDDPO-2. Izplačevalec je v prvem primeru odtegnil davčni odtegljaj od dohodka
na viru po stopnji, ki velja v skladu z davčno zakonodajo v državi vira, in ni uveljavil
znižane stopnje na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma, kar pa je storil v
drugem primeru. V tretjem primeru je zavezanec za davek za odpravo dvojnega
obdavčevanja uporabil metodo odbitka, ki je v skladu z mednarodnim sporazumom.
Najnižjo skupno davčno obremenitev doseže davčni zavezanec A d.o.o. v primeru, ko
izkoristi vse možnosti, ki jih omogoča mednarodni sporazum.
c) Iz države, s katero ni sklenjenega sporazuma in znaša splošna davčna stopnja
10 %, torej tuj davek 1.000 d. e. Država je (oz. ni) na seznamu MF in se (ne) šteje
za državo z ugodnejšim davčnim okoljem
Tabela 4: Primer izračuna višine davka glede na lastnost izplačevalca
Izplačevalec je na seznamu Izplačevalca ni na seznamu
Prihodki
100.000
100.000
Izvzem dividend
10.000
Obdavčljivi prihodki
100.000
90.000
Davčno priznani odhodki
70.000
70.000
Davčna osnova
30.000
20.000
Davek (17 %)
5.100
3.400
Odbitek tujega davka
1.000
Plačan tuj davek
1.000
Skupaj davčna obremenitev
5.100
4.400

Vir: lasten izračun
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Poglejmo si še primer, kako je z izvzemom dohodkov in odbitkom tujega davka v
primeru, ko zavezanec za davek v davčnem obračunu izkazuje izgubo. Ker želimo
pokazati, kako uporaba različnih metod vpliva na davčno osnovo in davčno breme
zavezanca za davek, poenostavimo, da je zavezanec za davek A d.o.o. v davčnem
obdobju ugotovil prihodke v višini 100.000 d. e., od katerih je 10.000 d. e. tujih
dohodkov, od katerih je bil na viru odtegnjen davčni odtegljaj po 15-odstotni stopnji v
višini 1.500 d. e. Davčno priznani odhodki znašajo 110.000 d. e. Splošna davčna stopnja
je 17-odstotna.
Tabela 5: Izračun v primeru izgube
Metoda odbitka Metoda izvzema
Prihodki
100.000
100.000
Izvzem prihodkov z virom v tujini
10.000
Obdavčljivi prihodki
100.000
90.000
Davčno priznani odhodki
110.000
110.000
Davčna izguba
10.000
20.000
Davek (17 %)
0
0
Odbitek tujega davka
Plačan tuji davek
1.500
1.500
Skupaj davčna obremenitev
1.500
1.500

Vir: lasten izračun
Iz primera je razvidno, kakšen vpliv ima uporaba različne metode na končni davčni
učinek pri zavezancu za davek. V primeru metode odbitka je zavezanec ustvaril izgubo
v višini 10.000 d. e., ki jo bo prenašal v naslednja davčna obdobja. Davek, ki ga je plačal
v tujini, pa znaša 1.500 d. e. in je praktično izgubljen. V primeru metode izvzema pa je
zavezanec za davek ustvaril izgubo v višini 20.000 d. e. in bo lahko v naslednjih
obdobjih zniževal davčno osnovo, če jo bo seveda imel. V obeh primerih je zavezanec
za davek obremenjen s tujim davkom v višini, vendar mu uporaba metode izvzema
omogoča zniževanje davčne osnove v prihodnih obdobjih zaradi prenesene izgube v
višjem znesku kot uporaba metode odbitka.

3.5

Obdavčitev dohodkov nerezidentov

Nerezidenti so obdavčeni po teritorialnem načelu, torej imajo omejeno davčno
obveznost, saj so zavezani za davek samo od tistih dohodkov, ki jih ustvarjajo v
poslovni enoti v Sloveniji ali prek nje, in za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v
Sloveniji in za katere je določena obveznost za davčni odtegljaj. Po ZDDPO-2 se v skladu
s prvo točko 6. člena za poslovno enoto nerezidenta šteje kraj poslovanja, v katerem
ali prek katerega nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v
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Sloveniji. Zakon navaja možne pojavne oblike poslovne enote, vendar so dejanske
pojavne oblike poslovne enote nerezidenta v celoti odvisne od načina, ki ga nerezident
izbere za opravljanje dejavnosti in poslov v Sloveniji.107 Dohodki, ki jih ustvarja
nerezident v Sloveniji in imajo vir v Sloveniji, se obdavčijo z davčnim odtegljajem.

3.5.1 Davčni odtegljaj
Z davčnim odtegljajem (angl. withholding tax) se obdavčujejo dohodki, za katere velja
obdavčitev po načelu vira dohodka, torej je to davek, ki se ga obračuna pri viru
dohodka. Obdavčitev z davčnim odtegljajem uporabljajo skoraj vse države na svetu, saj
pomeni pomemben in reden dotok finančnih sredstev v proračun. Izplačevalec je ob
izplačilu dohodka (plače, dividende, obresti, licenčnine ipd.) dolžan obračunati in
odvesti znesek davčnega odtegljaja v državno blagajno. Sistem davčnega odtegljaja je
za državo vira povsem praktičen pri izplačilu dohodkov nerezidentom, saj država dobi
svoje dajatve že ob izplačilu dohodka, brez bojazni, da bi se morala ukvarjati z izterjavo
v državi nerezidenta.108
Davčni odtegljaj se obračunava in plačuje od dohodkov, rezidentov in nerezidentov, za
katere je v skladu z ZDDPO-2 določena obveznost davčnega odtegljaja. Ti dohodki
so:109
 dividende in dividendam podobni dohodki,
 obresti,
 premoženjske pravice,
 dohodki iz zakupa nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji,
 dohodki iz storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov in
 dohodki iz storitev (svetovanje, trženje, raziskave tržišča, kadrovanje,
administriranje, informacijske in pravne storitve),110 ki se plačujejo osebam v
državah z ugodno davčno ureditvijo.111
Znesek davčnega odtegljaja je odvisen od davčne stopnje in od vrste dohodka. Pri tem
je lahko nerezident dvojno obdavčen, in sicer v državi vira po teritorialnem načelu, v
državi rezidentstva pa po načelu svetovnega dohodka. Prav tu pa pride v ospredje
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Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 79. Glej tudi 6. člen ZDDPO-2.
Povzeto po Petauer, B. in Černe, M.: Davčni odtegljaj v praksi,Ljubljana, 2006, str. 16.
109
70. člen ZDDPO-2.
110
Z novelo ZDDPO-2I so te storitve konkretizirane in se nanašajo izključno na navedene storitve. Pred
tem je veljalo za vse storitve, ne glede na vrsto. Več o tem tudi v Grlica, I.: Davčni odtegljaj v
mednarodnih transakcijah, Pravna praksa, GV Založba, Ljubljana, št. 18/2015.
111
6. točka prvega odstavka 70. člena ZDDPO-2 določa, da so to države, razen držav članic EU, v katerih
je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotka in je država
objavljena na seznamu v skladu z 8. členom ZDDPO-2.
108

32

pomen mednarodnih sporazumov, ki ne samo da predpisujejo način oziroma metodo
za odpravo dvojnega obdavčevanja v državi rezidentstva, ampak so običajno v
sporazumih določene tudi nižje stopnje davka pri viru, kot so predpisane z davčno
zakonodajo države vira dohodka, ali pa celo velja oprostitev.

3.5.2 Obračunavanje davčnega odtegljaja
V praksi je davčni odtegljaj dejansko obračunan in plačan pri izplačevanju dohodkov
nerezidentom, saj za pravne osebe - rezidente velja oprostitev glede obračuna in
plačila davčnega odtegljaja, če izplačevalcu sporočijo svojo davčno številko. Dohodki, ki
jih ustvarjajo rezidenti in imajo vir v Sloveniji, so namreč obdavčeni prek davčnega
obračuna, saj so vsi dohodki, od katerih velja obveza obračuna davčnega odtegljaja, za
prejemnika prihodki in kot taki vključeni v davčno osnovo. Oprostitev za prejemnike
rezidente je le procesna, ne pa materialna. V nasprotnem primeru, torej če oprostitev
ne bi bila predpisana, bi davčni odtegljaj pomenil le posebno obliko akontacije davka,
ki bi jo rezident v davčnem obračunu uveljavljal kot že plačan znesek davka. 112 Takšen
način bi pomenil tudi veliko administrativno breme tako za davčne zavezance kot za
davčno administracijo.
Nerezidenti, razen poslovnih enot nerezidentov, niso zavezani k predlaganju davčnega
obračuna, zato se njihovi dohodki, ki imajo vir v Sloveniji, obdavčijo z davčnim
odtegljajem. To zanje opravi izplačevalec dohodka, ki obračuna davek in ga odvede v
slovenski proračun, neto dohodek pa izplača prejemniku, torej nerezidentu. Za
nerezidente pomeni davčni odtegljaj dokončni davek v Sloveniji, v rezidenčni državi pa
tuj davek, za katerega uveljavljajo mehanizme za odpravo dvojnega obdavčevanja.113
Kadar se dohodek izplačuje nerezidentom114 tistih držav, s katerimi ima Slovenija
sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko prejemnik dohodka z
namenom, da izkoristi ugodnosti po tej pogodbi, plačniku davka predloži izpolnjen
zahtevek za zmanjšanje ali oprostitev plačila davka. Davčni odtegljaj se obračuna in
odtegne od dohodka na podlagi obračuna davčnega odtegljaja s postopkom,
predpisanim z ZDavP-2.115

112

Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 508 in 589. Glej 75. člen ZDDPO-2.
Prav tam.
114
ZDDPO-2 sicer določa obveznost obračunavanja davčnega odtegljaja tudi, ko se dohodke izplačuje
rezidentom, vendar pa, če izplačevalcu sporočijo davčno številko, velja zanj oprostitev od davčnega
odtegljaja. Enako velja za poslovno enoto nerezidenta v Sloveniji, če izplačevalcu dohodka sporoči svojo
davčno številko. Glej drugi odstavek 70. člena ZDDPO-2.
115
Glej 260. do 262. člen ZDavP-2.
113
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Davčna osnova za dohodke, od katerih se obračunava davčni odtegljaj, je za razliko od
davčne osnove za dobiček določena na bruto osnovi. Pomeni, da je osnova za
obdavčitev celoten ustvarjeni dohodek. Davčna stopnja za davčni odtegljaj je 15odstotna.
Davčna stopnja je lahko tudi nižja, če tako predpisuje mednarodni sporazum o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki lahko predpisuje celo oprostitev. V tem primeru
lahko za namene uveljavljanja ugodnejše davčne obravnave nerezident, ki ustvarja
dohodke, plačniku davka pred izplačilom dohodka predloži zahtevek116 za uveljavljanje
davčnih ugodnosti na podlagi mednarodnega sporazuma. Bistveni element zahtevka je
potrdilo pristojnega organa rezidenčne države prejemnika dohodkov, da se po določilih
mednarodnega sporazuma prejemnik dejansko šteje za rezidenta te druge države.
Plačnik davka lahko obračuna nižji davek šele po prejemu odobrenega zahtevka s strani
davčnega organa.117
Če upravičeni prejemnik pred izplačilom dohodka ne uveljavlja ugodnosti po
mednarodnem sporazumu, lahko zahteva vračilo razlike davka med plačanim davkom,
po 15-odstotni davčni stopnji, in zneskom davka, ki bi bil izračunan ob uporabi davčne
stopnje iz mednarodnega sporazuma. Če mednarodni sporazum za posamezno vrsto
dohodka določa oprostitev, se prejemniku takega dohodka vrne obračunani in plačani
davek v celoti.118
Po ZDDPO-2 nastane obveznost za davčni odtegljaj le pri plačilih, ki so opravljena
pravni osebi. Izplačevalec dohodka je hkrati plačnik davka, ki mora izračunati in
odtegniti davčni odtegljaj, neto dohodek pa izplačati prejemniku dohodka. Ob tem
mora sestaviti obračun davčnega odtegljaja in poročati davčni administraciji.119

3.5.3 Davčni odtegljaj pri posameznih vrstah dohodkov
Posebna določila veljajo pri izplačevanju nekaterih dohodkov z virom v Sloveniji
prejemnikom, ki so rezidenti držav članic EU. Gre za dohodke, kot so dividende, obresti
in dohodki iz premoženjskih pravic. Ne glede na splošno določbo ZDDPO-2, ki določa
obveznost davčnega odtegljaja, so za rezidente drugih držav članic EU posebna pravila,
ki temeljijo na Direktivah Sveta EU 90/435/ES in Direktive Sveta EU 2003/49/ES, in so v
procesu harmonizacije na področju neposrednih davkov bile prenesene v ZDDPO-2.
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Obrazci KIDO, Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, Uradni list RS, št. 141/06.
117
Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 478.
118
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 487.
119
Od 1. 8. 2014 je to finančna uprava Republike Slovenije – FURS.
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1. Dividende
Dividenda120 je dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki, ki se izplača družbenikom
ali članom v zvezi z udeležbo v dobičku izplačevalca. Kot dividenda se štejejo tudi
dohodki, podobni dividendam.
Poglejmo na primeru. Slovenski rezident izplačuje dividende tuji pravni osebi - rezidentu
države, s katero Slovenija nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju
dvojnega obdavčevanja.
Izplačevalec dohodka, ki je hkrati plačnik davka, bo od dividende obračunal in odtegnil
davčni odtegljaj po 15-odstotni davčni stopnji in davek plačal v slovenski proračun. Ob
izplačilu dohodka bo na predpisanem obrazcu poročal davčni administraciji. Nerezident
bo na podlagi enostranskih določil, predpisanih v davčni zakonodaji svoje države,
odpravljal dvojno obdavčevanje.
V kolikor je po mednarodnem sporazumu, sklenjenim med Slovenijo in državo
nerezidenta, določena nižja davčna stopnja za davek na viru kot po nacionalni
zakonodaji, torej 15 odstotkov, je smiselno, da se pri izračunu davčnega odtegljaja
uporabi davčna stopnja po mednarodnem sporazumu. V ta namen bo prejemnik
dohodka pri svojem davčnem organu pridobil potrdilo o rezidentstvu, s katerim bo
lahko v Sloveniji zahteval uporabo ugodnosti iz mednarodnega sporazuma. Ko bo
nerezident dohodek dividende vključil v svojo davčno osnovo, bo na podlagi metode za
izogibanje dvojnega obdavčevanja, določene v mednarodnem sporazumu, odpravil
dvojno obdavčevanje.
Kaj pa če je prejemnik dividende rezident druge države članice EU? Poglejmo na
primeru.
Nemška družba N ima že dve leti 85-odstotni delež v slovenski družbi S d.o.o.,
5 odstotkov ima avstrijska družba A, preostalo je lasten delež. Slovenska družba se je
odločila razdeliti dobiček. Pri plačilu dividend z virom v Sloveniji svoji matični družbi
mora družba S kot izplačevalec dohodka, ki ga ta dohodek tudi bremeni, izračunati,
odtegniti in plačati davek.121

120

Opredelitev v skladu s prvo točko 1. odstavka 70. člena ZDDPO-2.
Prirejeno po Pogačnik, A.: Davčni odtegljaj pri izplačilu dividend pravnim osebam - nerezidentom,
Denar, št. 16/2009, str. 20–22.
121
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Za izplačilo dividend med povezanimi osebami iz različnih držav članic EU velja
oprostitev obračunavanja davčnega odtegljaja na viru v skladu z 71. členom ZDDPO-2,
ki velja pod naslednjimi pogoji:122
 udeležba prejemnika v kapitalu izplačevalcu je najmanj 10-odstotna;
 trajanje udeležbe prejemnika v kapitalu izplačevalca je najmanj 24 mesecev ali
pa izplačevalec predloži ob izplačilu bančno garancijo;
 prejemnik pa je:
o oseba, organizirana v eni od oblik, za katere velja skupen sistem
obdavčenja;
o za davčne namene rezident države članice EU;
o zavezanec za enega izmed davkov, za katere se uporablja skupen sistem
obdavčenja, in ni družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
Te določbe se uporabljajo za izplačilo dobička, ki ga odvisne družbe izplačajo matičnim
družbam v druge države članice, ne posegajo pa na področje obračuna davčnega
odtegljaja matičnim družbam v tretje države.123
Pri izplačevanju dividend nerezidentom, rezidentom države članice EU, je pomembna
določba zakona, ki predpisuje oprostitev pod pogoji, da je prejemnik v državi
rezidentstva zavezan za davek od dohodkov, da prejemnik v svoji državi ne more
uveljaviti slovenskega davka (ker velja izvzem dividend iz davčne osnove) ter
transakcija ne pomeni izogibanje davkom.
Če se vrnemo na zgornji primer, slovenska družba S bo matični družbi N izplačala
dividendo in pri tem uveljavljala oprostitev (izpolnjen pogoj o udeležbi in trajanju
udeležbe ter zahtevani pogoji na strani prejemnika), za kar ni potrebno predhodno
dovoljenje davčnega organa. Davčnemu organu mora v določenem roku za vsako
izplačilo predložiti dokazila, s katerimi dokazuje, da so bili pogoji za oprostitev
izpolnjeni.
Prav tako bo slovenska družba S, potem ko mu bo avstrijska družba A izročila izjavo o
izpolnjevanju pogojev, uveljavljala oprostitev pri izplačilu dividend avstrijski družbi A.
Plačnik davka mora dokazila hraniti 10 let in jih na zahtevo davčnega organa tudi
predložiti. V kolikor pa po avstrijski zakonodaji dividende niso izvzete iz davčne osnove,
oprostitev ne velja in se pri obdavčitvi dividend na viru uporabi stopnja po določbah
mednarodnega sporazuma, sklenjenega med Slovenijo in Avstrijo, če je ugodna, sicer
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To so določbe Direktive Sveta EU 90/435/ES o skupnem sistemu obdavčenja, ki veljajo za matične
družbe in odvisne družbe znotraj EU in so prenesene v ZDDPO-2.
123
Pogačnik, A.: Davčni odtegljaj pri izplačilu dividend pravnim osebam - nerezidentom, Denar, št.
16/2009, str. 21.
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pa splošna 15-odstotna davčna stopnja za davčni odtegljaj od dohodkov z virom v
Sloveniji.
2. Predmet obdavčitve so obresti
Vsebinsko so obresti nadomestilo za uporabo denarja. Družbe se poleg posojil
financirajo tudi z izdajo obveznic ali drugih dolžniških vrednostnih papirjev. Obresti so
strošek dolga in so del dolžniškega kapitala. Ker so obresti davčno priznani odhodki,
znižujejo davčno breme podjetja. Obresti so poznane vnaprej in niso odvisne od
uspešnosti poslovanja podjetja. 124
V Vzorčnem sporazumu OECD so obresti opredeljene kot dohodek iz vseh vrst terjatev
ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, in ne glede na to, ali imajo pravico do
udeležbe v dolžnikovem dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih
papirjev ter dohodek iz obveznic in zadolžnic, vključno s premijami in nagradami, ki
pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam in zadolžnicam.125
Predmet obdavčitve z davčnim odtegljajem so na podlagi sedmega odstavka 8. člena
ZDDPO-2 obresti, ki imajo vir v Sloveniji, torej bremenijo rezidenta ali nerezidenta
preko poslovne enote v Sloveniji.126 Oproščene obračuna davčnega odtegljaja so
medbančne obresti in vse obresti, ki jih plačujejo banke nerezidentom - pravnim
osebam. Iz oprostitve davčnega odtegljaja pa na podlagi določil 2 c. točke prvega
odstavka 70. člena, niso izvzete obresti, ki so plačane osebam, ki imajo sedež ali kraj
dejanskega upravljanja v državah, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna
stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu
z 8. členom127 tega zakona.
Poglejmo nekaj primerov.

124

Prijatelj Č., E: Davčni odtegljaj od obresti, koliko in kdaj?, Zbornik referatov 9. Davčne konference,
Portorož, 2009, str. 33–35.
125
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 493.
126
Glej 7 odstavek 8. člena ZDDPO-2.
127
Na podlagi petnajstega odstavka 8. člena ZDDPO-2 minister za finance objavi seznam držav (iz 8., 24.,
25., 30., in 70. člena ZDDPO-2), v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve
dobička družb nižja od 12,5 %, pri tem pa to niso države članice EU. Zadnji objavljeni seznam je z dne
21. 2. 2008, na katerem je 19 držav: Bahami, Barbados, Belize, Brunej, Dominikanska republika,
Kostarika, Liberija, Lihtenštajn, Maldivi, Maršalovi otoki, Mauritius, Oman, Panama, Saint Kitts in Nevis,
Saint Vincent in Grenadines, Samoa, Sejšeli, Urugvaj, Vanuatu. Glej povezavo
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/neposredni_davki/zakon_
o_davku_od_dohodkov_pravnih_oseb/.
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Slovenska družba M d.o.o. je na podlagi prejetega posojila od družbe L, ki je rezident
Lihtenštajna in upravičen lastnik obresti, plačala obresti. Družbi nista kapitalsko
povezani.
Pri plačilu obresti nerezidentu mora slovenski rezident obračunati in odtegniti davčni
odtegljaj. Ker država upravičenega lastnika ni država članica EU, med plačnikom in
prejemnikom obresti ni kapitalske povezave, s to državo Slovenija nima sklenjenega
sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja in je država upravičenega lastnika
obresti, torej Lihtenštajn, na seznamu držav z ugodnejšim davčnim okoljem, bo M
d.o.o. obračunal davčni odtegljaj po splošni 15-odstotni stopnji.
Predpostavimo, da je slovenski rezident dolžan na podlagi izdanih obveznic plačati
obresti nerezidentu v drugo državo članico in nerezidentu v drugo državo, ki ni članica
EU in ni država z ugodnim davčnim okoljem. Kapitalska povezava je več kot 25 % v obeh
primerih in traja 3 leta.
Tudi obresti iz naslova obveznic zapadejo pod obračun davčnega odtegljaja in, ker ne
gre za primere, za katere velja oprostitev na podlagi drugega odstavka 70. člena
zakona, je treba ugotoviti, ali morebiti obstajajo kakšne druge okoliščine na strani
plačnika in prejemnika obresti, ki narekujejo uporabo drugih ugodnejših določb
zakona. Pred tem je treba preveriti obstoj mednarodnega sporazuma med državami in
kakšno obdavčitev določajo.
Vzorčna konvencija OECD določa, da se smejo obresti obdavčiti pri viru, vendar ne več
kot po 10-odstotni stopnji. Že iz navedenega je jasno, da bo v zgornjem primeru
ugodnejša uporaba določb iz mednarodnega sporazuma, v kolikor je sklenjen. Prav
gotovo to velja za plačilo obresti nerezidentu, ki je rezident države, ki ni članica EU. Ob
ustreznem potrdilu o rezidentstvu in potrjenem zahtevku lahko plačnik obresti
izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po stopnji iz mednarodnega sporazuma. Če
pa se izkaže, da Slovenija z državo upravičenega lastnika obresti nima sklenjenega
sporazuma, mora plačnik obresti uporabiti splošno 15-odstotno stopnjo pri izračunu
davčnega odtegljaja in poročati davčnim oblastem.
V primeru, ko je upravičeni prejemnik rezident države članice EU in obstaja kapitalska
povezava med plačnikom in upravičenim lastnikom obresti, veljajo na podlagi Direktive
Sveta EU 2003/49/ES o skupnem sistemu obdavčenja obresti in premoženjskih pravic
med povezanimi družbami v državah članicah EU posebne določbe. Poglejmo, katere.
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Za plačilo obresti med povezanimi osebami iz različnih držav članic EU, če se plačujejo
upravičenemu lastniku128 (družbi države članice EU), velja oprostitev obračunavanja
davčnega odtegljaja na viru v skladu z 72. členom ZDDPO-2129 in sta plačnik in
upravičeni lastnik povezana tako, da:
 je upravičeni lastnik neposredno udeležen v kapitalu plačnika najmanj 25 % ali
 je plačnik neposredno udeležen v kapitalu upravičenega lastnika najmanj 25 %;
 je ista družba neposredno udeležena v kapitalu plačnika in upravičenega
lastnika najmanj 25 %;
 je trajanje udeležbe v kapitalu najmanj 24 mesecev;
 je plačnik ali upravičeni lastnik:
o oseba, organizirana v eni od oblik, za katere velja skupen sistem
obdavčenja;
o za davčne namene rezident države članice EU;
o zavezanec za enega izmed davkov, za katere se uporablja skupen sistem
obdavčenja, in ni družba, ki je davka oproščena.
Oprostitev davčnega odtegljaja se prejemnikom obresti priznajo le pod pogojem, da so
izplačane po priznani obrestni meri, torej tržni obrestni meri, ki veljajo za nepovezane
osebe.
Glede na navedeno bo slovenska družba pri plačilu obresti nerezidentu v drugo državo
članico EU uveljavljala oprostitev, saj so izpolnjeni pogoji tako o kapitalski udeležbi kot
tudi trajanju le te. Zaradi poenostavitve predpostavljamo, da so tudi ostali pogoji
izpolnjeni. Za uveljavljanje oprostitve je treba pridobiti dovoljenje davčnega organa, ki
preveri, če so pogoji izpolnjeni.

128

Upravičeni lastnik obresti in premoženjskih pravic je družba države članice EU, ki ni Slovenija, ki je
prejemnik teh obresti in plačil uporabe premoženjskih pravic v svojo korist. Ne šteje se za upravičenega
lastnika posrednik za drugo osebo, kot predstavnik, pooblaščenec ali pooblaščen podpisnik. 4. odstavek
72. člena ZDDPO-2.
129
72. člen ZDDPO-2 povzema določbe Direktive Sveta EU 2003/49/ES o skupnem sistemu obdavčenja
obresti in premoženjskih pravic med povezanimi družbami v državah članicah EU (Council Directive
2003/49/EC on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made
between associated companies of different Member States). Namen je odpraviti morebitno dvojno
obdavčevanje obresti in plačil za premoženjske pravice. Dohodki so po tej direktivi obdavčeni v državi
prejemnika dohodka in oproščeni v državi članici vira. Po dopolnitvah je direktiva omogočila novim
državam članicam prehodno obdobje, dvojno obdavčevanje obresti pa je mogoče odpraviti z metodo
navadnega odbitka. Direktiva se obvezno izvaja za povezane družbe iz različnih držav članic, ki so
zavezane k plačilu davka pravnih oseb in hkrati niso oproščene plačila tega davka in imajo
pravnoorganizacijsko obliko določeno z Direktivo. Prijatelj Č., E. (2009): že navedeno delo, str. 45.
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3. Dohodki iz premoženjskih pravic
Predmet obdavčitve, ki jih navaja zakon v zvezi s premoženjskimi pravicami, so plačila
za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov,
premoženjskih pravic in plačila drugih podobnih dohodkov, kar nakazuje na to, da so
predmet obdavčitve tudi plačila za druge podobne dohodke, ki jih prejemniki
ustvarjajo na podlagi prenosa drugih vrst premoženjskih pravic. V Sloveniji področje
avtorskih pravic ureja Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah,130 področje
pravic industrijske lastnine pa Zakon o industrijski lastnini.131, 132
Za obdavčitev plačil od premoženjskih pravic med državami članicami EU veljajo enaka
določila in pogoji kot pri plačilu obresti na podlagi Direktive Sveta 2003/49/EC o
skupnem sistemu obdavčenja obresti in premoženjskih pravic med povezanimi
družbami v državah članicah EU. Poglejmo na primeru.
Slovenski rezident plačuje licenčnino za uporabo blagovne znamke lastniku blagovne
znamke v Nemčiji v višini 5.000 d. e. letno. Nemška družba je solastnica slovenskega
rezidenta, in sicer s 40-odstotnim deležem v kapitalu, že več kot dve leti.
Pri plačilu dohodkov od premoženjskih pravic med povezanimi osebami iz različnih
držav članic EU, ki se plačujejo upravičenemu lastniku133 (družbi države članice EU),
velja oprostitev obračunavanja davčnega odtegljaja na viru v skladu z 72. členom
ZDDPO-2134 in sta plačnik in upravičeni lastnik povezana tako, da:
 je upravičeni lastnik neposredno udeležen v kapitalu plačnika najmanj 25 % ali
 je plačnik neposredno udeležen v kapitalu upravičenega lastnika najmanj 25 %;
 je ista družba neposredno udeležena v kapitalu plačnika in upravičenega
lastnika najmanj 25 %;
 je trajanje udeležbe v kapitalu najmanj 24 mesecev;
 je plačnik ali upravičeni lastnik:
o oseba, organizirana v eni od oblik, za katere velja skupen sistem
obdavčenja;
o za davčne namene rezident države članice EU;
o zavezanec za enega izmed davkov, za katere se uporablja skupen sistem
obdavčenja, in ni družba, ki je davka oproščena.
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Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) - Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
68/08, 110/13 in 56/15.
131
Zakon o industrijski lastnini (ZIL) - Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13.
132
Jerman, S.: Dohodki z virom v Sloveniji in davčni odtegljaj, str. 141.
133
Glej opombo 124.
134
Glej opombo 125.
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Najprej ugotovimo, da gre za kapitalsko povezani podjetji iz različnih držav članic EU, za
katere, ob izpolnjevanju pogojev, velja oprostitev pri plačilu davčnega odtegljaja na
viru od dohodkov iz premoženjskih pravic. Izpolnjena sta tako pogoj glede višine
kapitalske udeležbe kot pogoj glede trajanja udeležbe. Upravičenje po 72. členu zakona
se prizna na podlagi dovoljenja davčnega organa, po postopku, ki ga ureja ZDavP-2.
V kolikor prejemnik dohodka ne izpolnjuje pogojev za oprostitev, se pri obračunu
davčnega odtegljaja uporabi splošna stopnja oziroma, v kolikor imata državi sklenjen
sporazum, stopnja iz sporazuma. Če si ne izbori ugodnosti iz sporazuma, in sicer
uporabo nižje davčne stopnje ob izplačilu dohodka, lahko prejemnik dohodka
naknadno zahteva vračilo razlike davka, ki predstavlja razliko med obračunanim
davkom po splošni stopnji in davkom po stopnji iz sporazuma.
4. Zakupnine
ZDDPO-2 ne vsebuje podrobnejše opredelitve izraza zakup, tudi Pravilnik o izvajanju
ZDDPO-2 ne. Opredelitev, ki jo vsebuje OZ v 587. členu, določa, da se zakupodajalec
(najemodajalec) z zakupno (najemno) pogodbo zavezuje, da bo zakupniku (najemniku)
izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno
zakupnino (najemnino). 135 Z davčnim odtegljajem se obdavčujejo plačila nerezidentom
za zakup nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji.136
Določba, ki predpisuje obdavčitev dohodkov iz naslova zakupa nepremičnin z davčnim
odtegljajem le za nepremičnine, ki se nahajajo v Sloveniji, je skladna tudi z
mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojne obdavčitve, ki jih je sklenila Slovenija.
5. Storitve nastopajočih izvajalcev in športnikov
Z davčnim odtegljajem se na podlagi 5. točke prvega odstavka 70. člena ZZDPO-2
obdavčujejo tudi plačila za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, vendar le, če
taka plačila pripadajo drugi osebi, torej pravni osebi, in je vir teh dohodkov mogoče
določiti v Sloveniji, kjer se je dejavnost nastopajočega izvajalca ali športnika izvedla.137

135

Obligacijski zakonik - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
ZDDPO-2 je dohodek, ki je predmet obdavčitve, opredelil ožje kot njegov predhodnik ZDDPO-1, ki je
obdavčeval plačila za zakup nasploh. Prav tako je ZDDPO-2 odpravil nejasnosti glede ureditve v ZDDPO1, saj predmet obdavčitve navezuje le na dohodke iz tistih nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji. Odar,
M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 506. Glej tudi Jerman, S.: Dohodki z virom v Sloveniji in davčni
odtegljaj, str. 145.
137
Merilo za določitev vira dohodka je kraj, kjer so storitve opravljene. Če so opravljene v Sloveniji, je vir
teh dohodkov v Sloveniji in ima po določbi 70. člena ZDDPO-2 Slovenija enostransko pravico do
obdavčite teh dohodkov, v nasprotnem primeru pa storitve nastopajočih izvajalcev in športnikov niso
obdavčene v Sloveniji. Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 507.
136
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Mogoče je trditi, da je pravilo povzeto po drugem odstavku 17. člena Vzorčne
konvencije OECD.138
Vzorčna konvencija OECD v drugem odstavku 17. člena namreč določa, da kadar
dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči izvajalec ali športnik kot tak, ne
priraste samemu nastopajočemu izvajalcu ali športniku osebno, temveč drugi osebi, se
lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri se dejavnosti nastopajočega izvajalca ali
športnika izvajajo ali izvedejo.139
6. Plačila za storitve v države z ugodno davčno ureditvijo
Po ZDDPO-2 so predmet obdavčitve z davčnim odtegljajem plačila za storitve
svetovanja, trženja, raziskav tržišča, kadrovanja in administriranja ter informacijske in
pravne storitve, če so plačila opravljena osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega
delovanja poslovodstva v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma
povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotka in je država
objavljena na seznamu v skladu z 8. členom zakona.140
Pred sprejetjem novele I, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 94/12, vrste
storitev niso bile konkretizirane, določba je vsebovala besedo storitve. Predmet
obdavčitve so tako bile vse storitve, ki se plačujejo v države z ugodnejšo davčno
ureditvijo.
Pri določanju vira dohodka od storitev je pomembno določilo trinajstega odstavka 8.
člena zakona, ki določa, da imajo storitve vir v Sloveniji, če bremenijo rezidenta
Slovenije ali poslovno enoto nerezidenta.
Cilj zakonodajalca je, da se s temi določbami prepreči izogibanje davkom na način, da
se preko plačil storitev v države z nižjo obdavčitvijo, s katerimi ni izmenjave informacij,
ne bi prelivali dobički iz države vira. Plačilo za storitve je pri prejemniku storitve davčno
priznan odhodek pri ugotavljanju davčne osnove v državi prejemnika plačila, če je ta v
državi z nižjo ali ničelno obdavčitvijo. V praksi so se pojavljale situacije, ko je stara
določba, ki ni konkretizirala vrste storitev, zaobjela tudi plačila za storitve, ki so po
naravi in načinu opravljanja takšne, da so njihovo dejansko opravljanje, obstoj in potek
transparentni, utečeni in lahko dokazljivi. Pravila proti izogibanju davkom, ki niso
precizna, imajo lahko negativen učinek na poslovanje posameznih zavezancev oziroma
gospodarskih panog, za kar so lahko postavljeni v slabši položaj in zato nekonkurenčni,
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Povzeto po Jerman, S.: Dohodki z virom v Sloveniji in davčni odtegljaj, str. 146.
17. člen OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: condensed version. Glej tudi
Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 233.
140
Šesta točka 1. odstavka 70. člena ZDDPO-2.
139
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kar lahko tudi vodi do izgube poslov ali celo prenehanja opravljanja dejavnosti. Namen
zakonodajalca je bil določiti dejansko obdavčitev plačil za tiste storitve, ki so lahko z
vidika možnosti izogibanja davku bolj vprašljiva oziroma problematična. 141

141

Povzeto po Zakonu o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2, predlog za obravnavo EVA: 2012-16110112.
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4

OBDAVČITEV POVEZANIH OSEB

Svet je postal globalna vas. Združitve in prevzemi gospodarskih družb ter drugo
podjetniško povezovanje so postali sredstvo za uspešno poslovanje gospodarskih
družb, ki so do včeraj med seboj tekmovale, danes pa usklajeno nastopajo na trgih po
vsem svetu.142 Z globalizacijo se pravzaprav odpirajo nove in nove možnosti, ki vplivajo
na porast mednarodnega ekonomskega sodelovanja, kar se odraža v povečevanju
neposrednih tujih investicij in mednarodne menjave. Nastajajo veliki mednarodni
gospodarski imperiji, skupine povezanih oseb, za katere se je uveljavil izraz
multinacionalne korporacije ali multinacionalke.
Obdavčevanje multinacionalnih podjetij je eno najbolj zapletenih področij mednarodne
obdavčitve, saj podjetja zaradi svoje povezanosti med seboj poslujejo na način,
drugačen kot pri nepovezanih osebah. V njihovih medsebojnih transakcijah se ne
odraža tako imenovano neodvisno tržno načelo. Zaradi tega lahko povezana oseba
neupravičeno ustvari nižji dobiček ali celo izgubo v svoji državi, medtem ko z njo
povezana oseba v drugi državi ustvari višji dobiček, kot bi ga ustvarila, če ne bi bilo
povezave med njima. Takšno ravnanje je nezaželeno, zato se ga v nacionalnih davčnih
zakonodajah skuša preprečiti.143
4.1

OPREDELITEV POVEZANIH OSEB

Ureditev povezanih oseb na davčnem področju se od njihove korporacijskopravne
ureditve razlikuje zlasti v tem, da se davčni predpisi ukvarjajo predvsem z davčnimi
posledicami poslovanja med povezanimi osebami, statusnopravni predpisi pa
vsebujejo pravila o možnih kapitalskih in poslovnih povezavah posameznih
gospodarskih subjektov. Korporacijskopravna zakonodaja je usmerjena bolj na notranji
ustroj povezanih oseb, v smislu dovoljenih povezav med njimi, davčni predpisi pa se
ukvarjajo s tistim delom poslovanja povezanih oseb, ki je navzven morda bolj razvidno
in za nekatere kategorije oseb pomembnejše od organizacijskega ustroja gospodarskih
subjektov.144
Povezovanje poslovnih subjektov ima tako pozitivne kot tudi negativne učinke. S
povezovanjem je omogočeno enotno vodenje vseh povezanih družb, izkoriščanje
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Šešok, K.: Davki: Povezane osebe in problem transfernih cen, Svetovalec - priloga Gospodarskega
vestnika, št. 9/2001, str. 70.
143
Povzeto po DURS: Mednarodno obdavčenje, 2014 str. 3, najdeno na www.furs.si.
144
Oblak, A.: Povezava transfernih cen in obresti med povezanimi osebami s prikritim izplačilom dobička
in njen vpliv na davčno osnovo povezanih oseb, magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
2010, str. 52.
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skupne zmogljivosti vseh družb, kar vodi v večjo ekonomsko uspešnost in večjo
konkurenčnost. Po drugi strani pa družbe v podjetniških povezavah izgubijo
samostojnost, zaradi česar ne morejo stremeti k lastnim interesom, temveč se morajo
le-ti podrediti interesom drugih družb v skupini, praviloma obvladujoče družbe oziroma
krovne družbe.145
Povezane osebe so predvsem večnacionalne, kar pomeni, da poteka njihovo
poslovanje v mednarodnem kontekstu. Posledica mednarodnega povezovanja so tudi
premiki poslovnih učinkov iz enote ene države v enoto druge države, kar povezanim
osebam omogoča maksimiranje poslovnega izida in uspešnost delovanja širše
ekonomske celote v različnih državah.146
Izhajajoč iz slovenske zakonodaje, ugotovimo, da so povezane osebe obravnavane na
različne načine.

4.1.1 Povezane osebe po ZGD-1
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) uporablja izraz povezane družbe
in jih ureja v členih od 527 do 562. Povezane družbe so pravno samostojne družbe, ki
se med seboj povežejo z namenom doseganja določenih skupnih ciljev.147 Obstoj
skupnega cilja ne izključuje, da udeležene družbe uresničujejo tudi svoje individualne
cilje,148 ki niso v nasprotju s skupnim ciljem.149
Bistvena značilnost povezanih družb je, da so pravno samostojne družbe povezane
bodisi s kapitalom, tako da ima ena družba delež v drugi družbi ali več drugih družbah,
bodisi gre za medsebojno kapitalsko udeležbo bodisi z različnimi vrstami podjetniških
pogodb.150
Cilj zakonskega urejanja povezanih družb je določitev mej, v okviru katerih lahko
določena skupina družbenikov oziroma delničarjev v družbah, ki imajo večinsko
kapitalsko udeležbo v drugih družbah, uporabi svoj položaj in vpliv za varstvo svojih
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Povzeto po Kocbek, M., et al.: Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 3. knjiga:
(527. do 709. člen), IUS Software, GV Založba, Ljubljana, 2014, str. 19–20.
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Kovač, M: Problematika transfernih cen pri povezanih družbah z vidika obdavčevanja pravnih oseb,
Davčno finančna praksa št. 6/2001, str. 13
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Ivanjko, Š., Kocbek, M.: Korporacijsko pravo: pravni položaj gospodarskih subjektov, Ljubljana, GV
Založba, 2003, str. 966.
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Kocbek, M., et al.: že navedeno delo, str. 19.
Kocbek, M., et al.: že navedeno delo, str. 23. Podjetniške pogodbe ureja zakon v členih od 533 do
540.
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interesov v škodo interesov drugih družb in njihovih družbenikov oziroma
delničarjev.151
ZGD-1 v 527. členu določa, katere družbe se štejejo za povezane družbe in samo za te
oblike družb veljajo določbe zakona, ki se nanašajo na povezane družbe. Gre za pravno
samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
 ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z
večinskim deležem);
 je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
 so koncernske družbe;
 sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali
 so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Pri družbi v večinski lasti in družbi z večinskim deležem gre za medsebojno povezavo, ki
temelji na večinskem kapitalskem deležu ali glasovalnih pravicah, pri čemer je družba v
večinski lasti praviloma kapitalska družba, družba z večinskim deležem pa ima
katerokoli pravnoorganizacijsko obliko gospodarske družbe.
Obvladujoča družba obvladuje posredno ali neposredno odvisno družbo, ki je pravno
samostojna družba. Predpostavlja se, da je družba v večinski lasti odvisna družba, saj
obvladovanje temelji predvsem na večini deležev oziroma glasovalnih pravicah. Lahko
pa obvladovanje temelji na določilih družbene pogodbe.
Pri koncernskih družbah ZGD-1 razlikuje dejanski koncern, pogodbeni koncern in
koncern z razmerjem enakopravnosti. Dejanski koncern sestavljajo ena obvladujoča
družba in ena ali več odvisnih družb, ki so povezane pod enotnim vodstvom
obvladujoče družbe. Pogodbeni koncern pa sestavljajo družbe, ki so povezane s
pogodbo o obvladovanju. O koncernu z razmerjem enakopravnosti govorimo takrat, ko
so pravno samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, ne da bi bile pri tem
družbe med seboj odvisne. Koncern je najpomembnejša vrsta povezanih družb, je
sistem samostojnih družb pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe.152
Pri vzajemno kapitalsko udeleženih družbah gre za kapitalske družbe s sedežem v
Sloveniji, v sistemu povezanih družb, kjer ni razmerja podrejenosti ali nadrejenosti in
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Kocbek, M., et al.: že navedeno delo, str. 24.
Enotno vodstvo ne pomeni, da obvladujoča družba odvzame organom vodenja odvisnih družb pravico
voditi svojo družbo, ampak da organi vodenja koncernskih družb o poslovnih zadevah ne odločajo več
samostojno in da se zaradi vpetosti v koncern v ravnanju vodstva odvisnih družb kaže volja obvladujoče
družbe. Obvladujoča družba lahko po svoji volji usmerja investicije, finance, proizvodnjo in druga
strateška področja vodenja koncernskih družb. Položaj organov vodenja odvisnih družb je odvisen od
vrste koncerna. Kocbek, M., et al.: že navedeno delo, str. 35.
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ne gre za enotno vodstvo, temveč so družbe povezane tako, da vsaki družbi pripada
več kot četrtina deležev druge družbe.153
Družbe se med seboj povezujejo na podlagi podjetniških pogodb, najpomembnejši
med njimi sta pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička. 154 S prvo družba
podredi vodenje družbe drugi družbi, z drugo se družba obveže, da svoj celotni dobiček
prenese na drugo družbo. Pogodba o obvladovanju je edina podjetniška pogodba, ki je
temelj za nastanek pogodbenega koncerna.155 Pogodba o prenosu dobička se sklene
praviloma skupaj s pogodbo o obvladovanju, saj se družba s prenosom pravice vodenja
na obvladujočo družbo zaveže, da bo tudi svoj celotni dobiček prenesla na obvladujočo
družbo.156

4.1.2 Povezane osebe po ZDDPO-2
Za povezane osebe rezidente se v skladu s 17. členom ZDDPO-2 štejejo:
 rezidenta, ki sta povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima en
rezident neposredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev
v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugem
rezidentu ali obvladuje drugega rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se
razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami, ali
 rezidenta, če imajo iste pravne in fizične osebe ali njihovi družinskimi člani v
dveh rezidentih neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali
števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih
pravic ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij
med nepovezanimi osebami;
 rezidenta in fizično osebo, ki opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba ali
njeni družinski člani157 v rezidentu najmanj 25 % vrednosti števila delnic ali
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Povzeto po Kocbek, M., et al.: že navedeno delo, str. 40–42.
Zakon opredeljuje štiri vrste drugih podjetniških pogodb, in sicer pogodbo o profitni skupnosti,
pogodbo o delnem prenosu dobička, pogodbo o zakupu obrata in pogodbo o prepustitvi obrata. S temi
pogodbami se tudi oblikuje sistem povezanih družb, vendar je povezava bistveno šibkejša. Te pogodbe
so obligacijskopravne narave, za razliko od pogodbe o obvladovanju in pogodbe o prenosu dobička, ki pa
sta korporacijskopravne narave. Kocbek, M., et al.: že navedeno delo, 2014, str. 60.
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Kocbek, M., et al.: že navedeno delo, 2014, str. 63.
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Samostojna pogodba o prenosu dobička ni podlaga za nastanek pogodbenega koncerna. Sklenitev te
pogodbe namreč ne dokazuje, da sta družbi v razmerju odvisnosti. Pogosto pa je družba, ki prenaša
dobiček, že pred sklenitvijo pogodbe odvisna družba. Prav tam str. 57.
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Za družinske člane se po tretjem odstavku 17. člena ZDDPO-2 štejejo zakonec ali oseba, s katero
fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in
družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali partner oziroma partnerica, s
katerim fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo
istospolne partnerske skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero fizična oseba živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,
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deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali
obvladuje rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij
med nepovezanimi osebami.
ZDDPO-2 v prvem odstavku 16. člena določa povezani osebi v mednarodnih
transakcijah, in sicer se za povezani osebi štejeta rezident ali nerezident in tuja pravna
oseba, če:
 je zavezanec neposredno ali posredno udeležen pri upravljanju, nadzoru ali
kapitalu tuje osebe ali obvladuje tujo osebo na podlagi pogodbe ali se pogoji
transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih
okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami,
 je tuja oseba neposredno ali posredno udeležena pri upravljanju, nadzoru ali
kapitalu zavezanca ali obvladuje zavezanca na podlagi pogodbe ali se pogoji
transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih
okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami,
 je ista oseba neposredno ali posredno udeležena pri upravljanju, nadzoru ali
kapitalu zavezanca in tuje osebe ali dveh zavezancih ali ju obvladuje na podlagi
pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih
ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami,
 so iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno ali posredno
udeleženi pri upravljanju, nadzoru ali kapitalu zavezanca in tuje osebe ali dveh
rezidentih ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije
razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah
doseženi med nepovezanimi osebami.
Pri opredeljevanju povezanih oseb je določen 25-odstoten minimalni prag kapitalske
udeležbe ali najmanj 25 odstotkov glasovalnih pravic ali obvladovanje druge osebe na
podlagi pogodbe158 ali obstoj medsebojnih razmerij, zaradi katerih se pogoji transakcije
razlikujejo od pogojev pri nepovezanih osebah.
Pogoji za ugotavljanje povezanosti v skladu z določili ZDDPO-2 obsegajo tako določeno
kapitalsko povezanost kot tudi poslovno povezanost prek obvladovanja na podlagi
pogodbe, ki je lahko podjetniška pogodba, določena v statusni zakonodaji, ali pa druga
pogodba.159 Pomembno je, da govorimo o povezanih osebah tudi na podlagi posredne

enake pravne posledice kot zakonska zveza ali otrok partnerja, s katerim fizična oseba živi v registrirani
istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter starši
in posvojitelji fizične osebe.
158
Gre za poslovno povezanost, ki lahko nastane na podlagi pogodbe v smislu podjetniških pogodb na
podlagi 533. člena ZGD-1 ali pa na podlagi transakcij, ki se razlikujejo od tistih, ki so ali bi bile v enakih ali
primerljivih okoliščinah dosežene med nepovezanimi družbami. Več o tem Kuhar, Š.: Davčna ureditev
transfernih cen pred reformo in po njej, IKS, št. 1-2/2007, str. 278.
159
Oblak, A.: že navedeno delo, str. 55.
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povezanosti. Če predpostavimo, da imamo družbo B, ki je kapitalsko povezana z družbo
A in družbo C, potem sta na podlagi določb ZDDPO-2 posredno kapitalsko povezani
osebi družba A in družba C.
To so osebe, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na poslovanje druge osebe, saj
gre za takšno povezavo, kapitalsko ali poslovno, ki omogoča obvladovanje druge
osebe. Opredelitev povezanih oseb v ZDDPO-2 je pomembna zaradi davčne obravnave
transakcij med povezanimi osebami in preprečevanja prenašanja davčne osnove na
podlagi transfernih cen med poveznimi osebami. Natančna opredelitev omogoča
davčnim zavezancem in davčnim organom ugotavljanje obstoja povezanih oseb in
določanje davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb v skladu s posebnostmi,
ki veljajo pri poslovanju med povezanimi osebami. Zakon je strukturiran tako, da
ločeno obravnava transferne cene pri mednarodnih transakcijah in ločeno transferne
cene pri povezanih osebah rezidentih.160
Pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti zakon predpisuje izjeme oziroma
poenostavitve glede njihovega davčnega obravnavanja v primerjavi z ureditvijo ,ki velja
za transakcije med poveznimi osebami rezidenti in nerezidenti. Razlikovanje je
utemeljeno zaradi vsebinskih razlik. Pri transakcijah znotraj ene davčne jurisdikcije se
dobički prek cen med poveznimi osebami prelivajo lahko zgolj med osebami zavezanci
znotraj te jurisdikcije in razlike glede davčnega učinka ni. Torej je z vidika državnega
proračuna vseeno, kateri davčni zavezanec plača davek, pod pogojem, da oba plačujeta
davek. Glede na navedeno je ureditev, ki ne določa prilagajanja davčne osnove iz
transakcij med zavezanci rezidenti, ki se štejejo za povezane osebe, utemeljena, saj gre
za davčno nevtralno transakcijo. Izjema od tega pravila velja, v kolikor eden od
zavezancev rezidentov izkazuje nepokrito davčno izgubo iz preteklih let ali plačuje
davek po stopnji 0 odstotkov ali pa je oproščen plačila davka po ZDDPO-2. Pri
mednarodnih transakcijah se prek transfernih cen lahko prelivajo dobički iz ene
jurisdikcije v drugo, kar pomeni, da je ena jurisdikcija prikrajšana za obdavčitev dela
dohodka, ki ji pripada, in se na ta način proračunski prihodki iz davkov izgubljajo. 161

160

Povzeto po Andrejasič, I.: že navedeno delo, str. 95.
Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 168 in Andrejasič, I.: že navedeno delo, str.
96.
161
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4.1.3 Povezane osebe po računovodskih standardih
Slovenski računovodski standardi162 so bili pred kratkim že tretjič prenovljeni in kot obe
različici do sedaj tudi SRS (2016)163 temeljijo na določbah ZGD-1164 in v slovenski pravni
red prenašajo vsebino nove računovodske Direktive 2013/34/EU.165
Prav tako je bil v letu 2015 noveliran tudi ZGD-1, ki med drugim implementira Direktivo
2013/34/EU o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in
povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij. S prenosom tako imenovane računovodske
direktive je zagotovljeno poenotenje pravil računovodenja v EU, kar omogoča
primerljivost in enakovrednost informacij iz letnih poročil gospodarskih družb.
ZGD-1 v 56. členu166 določa obveznost sestave konsolidiranega letnega poročila, ki se
izdela na podlagi računovodskih pravil konsolidiranja. Računovodska pravila
konsolidiranja pa ne urejajo SRS-ji, temveč jih gospodarske družbe, ki so zakonsko
zavezane izdelati konsolidirane računovodske izkaze, sestavijo na podlagi Mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (MSRP). SRS-je dopolnjujejo Pravila skrbnega

162

S SRS se urejajo vsa tista vprašanja, za ureditev katerih bi bil (zaradi hitrega razvoja stroke
računovodenja) zakon preveč okoren instrument pravnega urejanja. Ker se SRS sprejemajo v soglasju z
ministroma, pristojnima za finance in gospodarstvo, imajo naravo pravnega (podzakonskega) predpisa,
torej obveznih pravnih pravil. Objavljeni morajo biti tako, kot velja za objavo predpisov, torej v Uradnem
listu Republike Slovenije. Prav tako pa zanje velja splošno pravilo o skladnosti podzakonskih predpisov z
zakonom, torej da ne smejo biti v nasprotju z zakonom. Pravilo pomeni, da posameznih vprašanj ne
smejo urediti drugače, kot so urejena v zakonu. Kocbek, M., et al.(2014): že navedeno delo, str. 312. Glej
tudi 54. člen ZGD-1.
163
Slovenski računovodski standardi (SRS 2016), Uradni list RS, št. 95/2015.
164
Deveti odstavek 54. člena ZGD-1 določa, da morajo SRS prevzemati vsebino Direktive 2013/34/EU in v
zasnovi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
165
Slovenski računovodski standardi 2016, Ljubljana – Slovenski inštitut za revizijo, 2016, str. 7. Direktiva
2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih in
povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43ES Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L št. 182 z dne 29. 6. 2013, str. 19.)
166
Prvi odstavek 56. člena ZGD-1: Družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je obvladujoča eni ali več
družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (odvisne družbe), mora pripraviti tudi
konsolidirano letno poročilo, če je obvladujoča družba ali ena od odvisnih družb organizirana kot
kapitalska družba, kot dvojna družba ali kot druga istovrstna pravnoorganizacijska oblika po pravu
države sedeža družbe. V drugem odstavku 56. člena je določeno, da je obvladujoča družba, tista, ki
izpolnjuje enega od pogojev:
 če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi;
 če ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge
družbe in je hkrati družbenik te družbe;
 če ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali
drugega pravnega temelja;
 če je družbenik v drugi družbi in če na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe
nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi ali
 če ima prevladujoč vpliv nad drugo družbo oziroma ga dejansko izvaja ali si podredi vodenje te
družbe.
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računovodenja (PSR), ki so bila prej sestavni del SRS-jev. PSR 10 – Konsolidiranje,
vsebuje pravila konsolidiranja za organizacije, ki po zakonu niso zavezane k pripravi
konsolidiranih računovodskih izkazov.
V novih SRS (2016) ne zasledimo pojma povezane osebe ali povezane družbe, ampak
pojem skupina organizacij.167 Skupina organizacij je v 9. točki Uvoda SRS (2016)
opredeljena kot gospodarska enota, ki ni pravna enota in niti samostojna nosilka pravic
in dolžnosti. Skupina sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, ki so sestavljeni na
podlagi posamičnih računovodskih izkazov organizacij v skupini. Skupino sestavljajo:
 obvladujoča organizacija;
 organizacije, odvisne od nje zaradi večinskega deleža v kapitalu;
 organizacije, odvisne od nje zaradi prevladujočega vpliva iz drugih razlogov.
Odvisna organizacija je organizacija, ki jo obvladuje druga obvladujoča organizacija.
Pridružena organizacija je organizacija, v kateri ima naložbenica pomemben vpliv in ki
ni niti odvisna organizacija niti naložbenikov skupni dogovor. Če ima naložbenica
neposredno ali posredno prek odvisnih organizacij 20 % ali več glasovalnih pravic v
organizaciji, v katero vlaga, velja predpostavka, da ima pomemben vpliv, razen če je
mogoče nedvoumno dokazati, da takega vpliva nima. Velja tudi obratno, če ima
organizacija naložbenica neposredno ali posredno prek odvisnih organizacij manj kot
20 % glasovalnih pravic v organizaciji, v katero vlaga, velja predpostavka, da nima
pomembnega vpliva, razen če je mogoče tak vpliv nedvoumno dokazati. Dokaz na
naložbeničin pomemben vpliv je običajno eno ali več naslednjih dejstev:168
 zastopstvo v upravnem odboru ali ustreznem odločitvenem organu
organizacije, v katero vlaga;
 sodelovanje pri odločanju;
 bistveni posli med naložbenico in organizacijo, v katero vlaga;
 medsebojno izmenjevanje vodilnega osebja in/ali
 zagotavljanje bistvenih strokovnih informacij.
ZGD-1 določa obveznost sestavljanja konsolidiranega letnega poročila za povezane
družbe, ki mora biti sestavljeno v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja.
Namen pojmovanja povezanih oseb v SRS je ugotavljanje, katere osebe so dolžne
predlagati konsolidirane računovodske izkaze.

167
168

Opredelitev povezanih oseb za namene računovodenja so urejali SRS (2006) v 13. točki Uvoda k SRS.
9. točka Uvoda SRS(2016)
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4.1.4 Povezane osebe po Vzorčni konvenciji OECD
Vzorčna konvencija OECD o izogibanju dvojnega obdavčevanja opredeljuje povezane
osebe v 9. členu, v katerem uporablja izraz povezana podjetja. O povezanih podjetjih
govorimo:169
 kadar podjetje ene države neposredno ali posredno sodeluje pri upravljanju,
nadzoru ali je udeleženo v kapitalu podjetja druge države pogodbenice ali
 kadar iste osebe neposredno ali posredno sodelujejo pri upravljanju, nadzoru ali
so udeležene v kapitalu podjetja ene države in podjetju druge države.
Vzorčna konvencija OECD ne predpisuje višine posredne ali neposredne udeležbe,
potrebne za opredelitev, da se dve ali več podjetij med seboj štejejo za povezana, to je
prepuščeno nacionalnim davčnim predpisom vsake države.170 Namen teh določb je
prilagoditev dobička, kadar povezana podjetja poslujejo med seboj, ob tem pa ne
upoštevajo neodvisnega tržnega načela.
4.2

Ugotavljanje davčne osnove povezanih oseb

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov, ki izhajajo iz poslov med davčnima
zavezancema, ki sta povezani osebi, se poveča davčna osnova zaradi prenizko izkazanih
prihodkov ali previsoko izkazanih odhodkov zavezanca. Korekcija davčne osnove se
med poveznima osebama, ki sta rezidenta opravi le, ko ima en rezident ugodnejši
davčni položaj kot drugi, torej v primeru, ko eden od rezidentov izkazuje nepokrito
davčno izgubo iz preteklih let ali plačuje davek po stopnji 0 odstotkov ali nižji od
splošne stopnje ali je oproščen plačevanja davka.171 V navedenih primerih ni
zagotovljena davčna nevtralnost172 pri transakcijah med poveznimi osebami, zato so te
izjeme potrebne in logične. Zakonodajalec je predvidel, da poseben davčni položaj, v
katerem je ena od povezanih oseb rezidentov, lahko, z uporabo netržnih cen, omogoča
izogibanje davkom oziroma bi pri povezanih osebah rezidentih lahko prišlo do razlik pri
davčnem učinku, kar je v nasprotju z namenom zakona. V primeru nepokrite davčne
izgube iz preteklih let pri eni povezani osebi, bi lahko z medsebojnimi transakcijami
povezani osebi zniževali skupno davčno osnovo iz naslova transfernih cen. Prav tako bi
povezani osebi z načrtno politiko transfernih cen prilagajali davčno osnovo v primeru,

169

Prvi odstavek 9. člena Vzorčne konvencije OECD, OECD (2014), Model Tax Convention on Income and
on Capital: condensed version.
170
Običajno se za ta prag uporablja 25 % lastništva ali glasovalnih pravic.
171
FURS: Davek od dohodkov pravnih oseb, podrobnejši opis, marec 2015, str. 5, najdeno na
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_od_dohodkov_pravn
ih_oseb/Opis/Podrobnejsi_opisi_Splosno_o_DDPO.pdf dne 15.10.2015.
172
Davčno nevtralna transakcija je tista, pri kateri se za enak znesek, kot se pri enem davčnem zavezancu
zaradi uporabe transfernih cen davčna osnova zniža, pri drugem davčnem zavezancu davčna osnova
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ko bi ena povezana oseba plačevala davek od dohodka po stopnji 0 odstotkov oziroma
po določeni stopnji, ki je nižja od splošne davčne stopnje, ali pa bi bila oproščena
plačila davka. V teh primerih je določeno prilagajanje davčne osnove, da se zagotovi
davčno nevtralna transakcija.173

4.2.1 Transferne cene
Transferne cene so tiste cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe za
različne vrste poslov in transakcij. S pomočjo transfernih cen povezane osebe
prenašajo dobičke in izgube z ene na drugo. Običajno se učinki transfernih cen
pokažejo pri transakcijah med povezanimi osebami iz različnih držav.174 Osnovni
namen transfernih cen je prenašanje dobičkov v ugodnejše davčne jurisdikcije. 175 Z
zakonskimi določbami želi država preprečiti prenašanje davčne osnove s transfernimi
cenami med povezanimi osebami. Pravilna določitev transfernih cen pomembno vpliva
na oblikovanje davčne osnove mednarodno povezanih oseb in s tem določa, kolikšen
del dobička bo obdavčila katera država, na drugi strani pa transferne cene vplivajo tudi
na poslovne odločitve in vodenje povezanih oseb.176
Za davčne namene je pomembno vprašanje, ali je takšna cena neprilagojena ali
prilagojena. Transferna cena, ki je podobna ali celo enaka tržni ceni, je neprilagojena in
neproblematična z davčnega vidika. Nasprotno, transferni ceni, ki ni podobna tržni
ceni, pravimo prilagojena cena. Z izrazom transferna cena običajno mislimo prilagojeno
transferno ceno. Transferna cena ni ekonomsko oblikovana, ampak je administrativno
določena s strani vodstva multinacionalke ali obvladujoče družbe, na katero druge
odvisne družbe nimajo vpliva.177 Cilj, ki ga zasledujejo mednarodna podjetja pri
oblikovanju politike transfernih cen, je optimiranje dobička mednarodnega podjetja
kot celote, kar lahko pripišemo poslovnemu vidiku transfernih cen. Davčni vidik, ki ga
pri tem zasledujejo, pa je optimiranje efektivne davčne stopnje obdavčitve dobička
povezanih oseb kot skupine. To mednarodno povezane osebe uspešno dosegajo s
prelivanjem dobičkov v tujino,178 kar prikazuje spodnji primer.179

173

Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 168-172.
Transferne cene med povezanimi osebami znotraj ene države nimajo enakih davčnih posledic
oziroma učinkov. Pod določenimi pogoji se niti ne ugotavljajo. Oblak, A.: že navedeno delo, str. 16.
175
Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 144.
176
Oblak, A.: že navedeno delo, str. 16.
177
Rožič, U.: Nekateri praktični vidiki uporabe transfernih cen, Davčno finančna-praksa, Davčni inštitut,
Maribor, št. 7-8/2001, str. 20. Glej tudi Oblak, A.: že navedeno delo, str. 16-17.
178
Na odločitev mednarodnih podjetij, v katero državo prenašati dobičke preko transfernih cen, vplivajo
različni dejavniki, kot so davčna stopnja, način ugotavljanja davčne osnove, sistem davčnih olajšav,
ustreznost zakonodaje ipd.
179
Primer povzet po Guzina. B.: Transferne cene in odliv dobička, najdeno dne 29. 2. 2016 na
http://www.finance.si/34010/.
174
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Predpostavimo, da imamo dve povezani osebi, ki poslujeta v različnih državah: matično
družbo M in hčerinsko družbo H. Družba M kupuje od hčerinske družbe H blago, ki ga
ta nabavi na trgu od nepovezanih oseb po ceni 500 d. e. Matična družba M to blago
naprej proda končnim kupcem po ceni 1000 d. e. Matična družba M ima sedež v državi,
kjer je davčna stopnja obdavčitve dobička 40-odstotna, medtem ko je v državi
hčerinske družbe H davčna stopnja obdavčitve dobička 20-odstotna.
Tabela 6: Dobiček pri transferni ceni 600 d. e.
Stroški
Prihodki
Davčna osnova
Davčna stopnja
Davek
Dobiček

Družba H
500
600
100
20 %
20
80

Družba M
600
1000
400
40 %
160
240

Skupaj

500
180
320

Vir: lasten izračun
Tabela 7: Dobiček pri transferni ceni 900 d. e.
Stroški
Prihodki
Davčna osnova
Davčna stopnja
Davek
Dobiček

Družba H
500
900
400
20 %
80
320

Družba M
900
1000
100
40 %
40
60

Skupaj

500
120
380

Vir: lasten izračun
Iz primera je razvidno, da je skupna davčna osnova pri obeh višinah transferne cene
enaka. Z višanjem transferne cene se skupni davek znižuje in se skupni dobiček po
obdavčitvi zvišuje. Z dvigom transferne cene za 50 odstotkov se skupni dobiček poveča
za 18,75 odstotkov. Z načrtnim oblikovanjem transfernih cen povezane osebe dosegajo
prelivanje dobičkov k tisti družbi v skupini, kjer je jurisdikcija obdavčitve dobička
ugodnejša. V praksi se je uveljavilo več načinov, kako prenesti del dobička iz davčno
manj ugodne države v bolj ugodno. Velikokrat se zgodi, da matična družba zaračuna
hčerinskim tudi storitve, ki jih slednja ne potrebuje in dejansko tudi niso bile
izvedene.180

180

Na primer pogodba o opravljanju raznovrstnih storitev matične družbe za hčerinsko, v okviru katere
se zaračunava letni pavšal za računovodske storitve kljub temu, da ima hčerinska družba svoj finančnoračunovodski oddelek. Na mestu je vprašanje, ali je matična družba res opravila računovodske storitve in
kakšne in ali bi bila hčerinska družba dejansko pripravljena plačati omenjene storitve nepovezani osebi.
Lukač, S: Davčni in korporacijski učinki transfernih cen z vidika prikritega izplačila dobička, Davčno
finančna praksa, št. 7-8/2013, str. 11.
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Prav gotovo predstavljajo transferne cene enega izmed zahtevnejših davčnih
problemov sodobnega časa, saj se več kot 70 % svetovne trgovine odvija v
mednarodno povezanih osebah.181 Da gre za pomembno vprašanje, priča tudi
angažiranost OECD na tem področju, ki je sprejela Smernice OECD o transfernih cenah
za multinacionalke in davčne uprave,182 na podlagi katerih so države članice OECD
svojo nacionalno davčno zakonodajo smiselno uskladile in prilagodile.183
Osnovno načelo ali temeljni standard, ki se uporablja pri ugotavljanju transfernih cen
(tudi obresti), je neodvisno tržno načelo (ang. arm's length principle), ki je vsebovano v
9. členu Vzorčne konvencije OECD in določa: »Kadar se med dvema povezanima
podjetjema v komercialnih ali finančnih odnosih vzpostavijo ali določijo pogoji,
drugačni od tistih, ki bi se vzpostavili med neodvisnimi podjetji, se lahko kakršen koli
dobiček, ki bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi bilo, vendar prav
zaradi takih pogojev ni prirastel, vključi v dobiček tega podjetja in ustrezno obdavči.« 184
S tem načelom se pravzaprav določajo pogoji, ki veljajo pri poslovanju med
nepovezanimi osebami, kjer se predpostavlja, da veljajo tržni pogoji. Transferne cene,
ki niso določene z upoštevanjem neodvisnega tržnega načela, lahko povzročijo nižje
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Oblak, A.: že navedeno delo, str. 16.
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD, Paris 2010.
Sicer pa sta v svetu na področju urejanja transfernih cen poleg sistema OECD poznana še ameriški
sistem, ki je najstarejši in v določenih delih drugačen od sistema OECD, in nemški, ki je bil v bistvu
podlaga za pripravo Smernic OECD in je zato precej podoben sistemu OECD. Medtem ko Nemčija, po
sprejetju Smernic OECD leta 1995, še vedno uporablja svoj sistem, večina ostalih držav uporablja sistem
OECD. Rožič, U.: že navedeno delo, str. 20. Smernice OECD so razdeljene na devet poglavij, ki
obravnavajo naslednja področja:
I. Neodvisno tržno načelo
II. Metode določanja transfernih cen
III. Primerjalna analiza
IV. Upravne rešitve za preprečevanje in reševanje sporov pri določanju transfernih cen
V. Dokumentacija
VI. Posebni preudarki glede neopredmetenih sredstev
VII. Posebni preudarki glede storitev v skupini
VIII. Dogovori o delitvi stroškov
IX. Vidik določanja transfernih cen pri preoblikovanju poslovanja
Smernice vsebujejo tudi dva dodatka: prvi so Smernice za spremljanje izvajanja postopkov po smernicah
OECD za določanje transfernih cen in vključevanje poslovne skupnosti, drugi pa Priporočilo Sveta o
določanju transfernih cen med povezanimi podjetji. Smernice OECD za določanje transfernih cen za
mednarodna podjetja in davčne uprave 2010, Ministrstvo za finance RS 2012, str. 3–29.
183
Namen Smernic OECD je pomagati davčnim oblastem in multinacionalkam pri iskanju rešitev v
primeru transfernih cen, pri čemer temeljni princip ovrednotenja cen leži v neodvisnem tržnem načelu.
Smernice OECD niso zavezujoče, so le svetovalnega značaja. Oblak, A.: že navedeno delo, str. 20.
184
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave 2010,
Ministrstvo za finance RS, 2012, str 32.
182
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izkazane dobičke in s tem nižje prihodke v državni blagajni, kot bi jih lahko
pričakovali.185
Metode za določanje primerljivih tržnih cen, ki jih predvideva ZDDPO-2, temeljijo na
Smernicah OECD, te pa so:186
1. metoda primerljivih prostih cen;
2. metoda preprodajnih cen;
3. metoda dodatka na stroške;
4. metoda porazdelitve dobička;
5. metoda stopnje čistega dobička.
Prve tri metode spadajo med tradicionalne transakcijske metode, zadnji dve pa med
druge metode, ki temeljijo na transakcijskem dobičku.187 Pri določitvi primerljivih
tržnih cen se uporablja ena od metod ali kombinacija navedenih metod. Natančnejše
določbe o določanju primerljivih cen z uporabo teh metod najdemo v Pravilniku o
transfernih cenah.
Cilj metod za določanje transfernih cen je ugotoviti, ali so pogoji, ki določajo poslovna
in delno tudi finančna razmerja med poveznimi osebami, drugačni od tistih, ki veljajo
za nepovezane osebe. Ugotavlja se torej, ali so posli med povezanimi osebami sklenjeni
z upoštevanjem neodvisnega tržnega načela.188
Pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti in nerezidenti se upoštevajo
transferne cene, kar pomeni, da se prihodki upoštevajo najmanj do višine, ugotovljene
z upoštevanjem primerljivih tržnih cen med nepovezanimi osebami, odhodki pa največ
do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen.189
V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je treba povezanim osebam prilagoditi
prihodke zaradi transfernih cen iz medsebojnih transakcij na vrednost primerljivih
tržnih cen. Prihodki se povečajo, če so cene, ki jih zavezanec zaračunava povezanim
osebam, nižje od tržnih primerljivih cen, ki bi bile dosežene v primerljivih okoliščinah
med nepovezanimi osebami. Razlika med tržno primerljivo ceno in transferno ceno,
predstavlja vrednost, za katero je treba povečati prihodke.
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Pomanjkljivost, ki se jo neodvisnemu tržnemu načelu najpogosteje pripisuje, je neobstoj primerljivih
transakcij pri nepovezanih osebah. Oblak, A.: že navedeno delo, str. 33.
186
Peti odstavek 16. člena ZDDPO-2. Več o tem Oblak, A.: že navedeno delo, str. 33-40.
187
Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 158.
188
Prav tam, str. 150.
189
FURS: Davek od dohodkov pravnih oseb: že navedeno delo str. 5.
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4.2.2 Obdavčitev obresti med povezanimi osebami
Pri ugotavljanju davčno priznanih prihodkov oziroma odhodkov za obresti od posojil
med povezanimi osebami se prihodki upoštevajo najmanj, odhodki pa največ do višine,
obračunane ob upoštevanju priznane obrestne mere, razen če zavezanec dokaže, da bi
v enakih ali primerljivih okoliščinah dal oziroma dobil posojilo po obrestni meri, ki je
nižja oziroma višja od priznane obrestne mere, tudi posojilojemalcu oziroma od
posojilojemalca, ki je nepovezana oseba.190
V skladu s prvim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 se med prihodki upoštevajo obresti na
dana posojila povezanim osebam, vendar najmanj v višini zadnje objavljene, v času
odobritve posojila priznane obrestne mere, razen če zavezanec dokaže, da bi lahko v
enakih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je nižja od priznane obrestne mere
tudi posojilojemalcu, ki ni povezana oseba. Nasprotno velja za odhodke od obresti na
prejeta posojila od povezanih oseb, ki se priznajo največ do višine priznane obrestne
mere. Fizična oseba se ne šteje za povezano osebo po ZDDPO-2, tako da obresti za
prejeta posojila, prejete od fizične osebe, niso predmet korekcij v davčnem obračunu,
razen v primeru prikritega izplačila dobička ali v primeru tanke kapitalizacije.
Če je pogodbena obrestna mera nižja od zadnje objavljene priznane obrestne mere,
znane ob času odobritve posojila, mora posojilodajalec povečati prihodke in s tem
davčno osnovo za razliko med obrestmi po priznani meri in pogodbeno obračunanimi
obrestmi. To pravilo velja pri povezanih osebah rezidentih le, če ena od njiju izkazuje
nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij,191 plačuje davek po stopnji 0 % ali je
oproščena davka.192
Priznana obrestna mera se izračuna na podlagi določil Pravilnika o priznani obrestni
meri,193 in sicer kot vsota variabilnega dela, izraženega v odstotkih in pribitka v bazičnih
točkah, pri čemer znaša ena bazična točka 0,01 odstotka. Pribitek je sestavljen iz dveh
delov, in sicer dela, ki se nanaša na ročnost zadolžitve, in dela, ki je odvisen od kreditne
ocene zavezanca, ki prejema posojilo.
Variabilnemu delu obrestne mere194 prištejemo še pribitek, pri čemer se pribitek za
ročnost posojil manj kot eno leto ne upošteva. Pribitek je sestavljen iz:195

190

Prav tam. Glej tudi Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 184.
V zvezi s tem je DURS podal pojasnilo, v skladu s katerim v primeru, ko obe povezani osebi rezidentki
v davčnem obračunu izkazujeta preteklo nepokrito davčno izgubo, davčne osnove ni treba prilagajati.
Pojasnilo DURS 4200-45/2010 z dne 21.7.2008..
192
Hieng, R.: Obračun davka od dohodkov, IKS 2/2016 str. 49.
193
Uradni list RS št. 141/06 in 52/07.
194
Variabilni del je odvisen od valute posojila. Če je valuta posojila med povezanima osebama različna
od naštetih valut v tabeli, ki jo najdemo na spletni strani FURS, to je EURIBOR za evro, LIBOR-GPB za
191
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dela za ročnost (do 1 leta 0 točk, do vključno 5 let 3 bazične točke, do vključno
10 let 5 bazičnih točk in nad 10 leti 6 bazičnih točk) in
dela za kreditno oceno posojilojemalca.

Za posojilojemalce s kreditno oceno po metodologiji Standard & Poor’s znaša pribitek
za oceno:196
 od AAA do A– minus 5 bazičnih točk,
 od BBB+ do B– minus 20 bazičnih točk,
 pod B– minus 200 bazičnih točk,
 če posojilojemalec, ki ni fizična oseba, nima kreditne ocene (brez ocene) - 100
bazičnih točk
 če je posojilojemalec fizična oseba - 75 bazičnih točk.
Poglejmo na primeru. Predpostavimo, da je slovenska družba A, ki nima kreditne
ocene, najela v začetku leta 2015 posojilo v višini 10.000 EUR pri italijanski povezani
družbi B za dobo dveh let po 3-odstotni letni obrestni meri.
Izračunamo priznano obrestno mero:




variabilni del: 0,323 odstotka,
pribitek za ročnost: 0,03 odstotka,
pribitek za kreditno oceno: 1,00 odstotka.

Priznana obrestna mera torej znaša 1,353 odstotka. Priznane obresti za leto 2015
znašajo 135,30 EUR, medtem ko obresti po poslovnih knjigah znašajo 300 EUR. Družba
A, ki izkazuje odhodke iz naslova obresti, bo morala v obračunu davka od dohodkov za
leto 2015 korigirati odhodke za razliko med obrestmi, obračunanimi po pogodbeni
obrestni meri in po priznani obrestni meri, pri čemer se bo davčna osnova povečala za
znesek popravka. V skladu z mednarodnim sporazumom med Slovenijo in Italijo, bo
Italija omogočila italijanski povezni družbi opraviti ustrezno prilagoditev davčne osnove
na podlagi postopka skupnega dogovora. Prilagoditev davčne osnove se torej opravi
obojestransko in se s tem preprečuje dvojna obdavčitev.

angleški funt, LIBOR-CHF za švicarski frank, LIBOR-USD za ameriški dolar, LIBOR-JPY za japonski jen, je
variabilni del POM obrestna mera za evro, ki se ji prišteje dvakratnik ustreznega pribitka na kreditno
oceno. Že od lanskega leta beležimo negativen EURIBOR, kar pomeni, da je za posojila v evrih pri
računanju priznane obrestne mere variabilni del obrestne mere negativen. Menim, da če bo EURIBOR
presegel pribitek, bi se upošteval le v taki višini, da bi bila skupna priznana obrestna mera 0.
195
Drugi odstavek 5. člena Pravilnika o priznani obrestni meri.
196
Tretji odstavek 5. člena Pravilnika o priznani obrestni meri.
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Če je zaradi posebnega položaja ene povezane osebe, pri poslovanju med povezanima
osebama rezidentoma, potrebna prilagoditev davčne osnove, se ta opravi enostransko.
Prilagoditev je določena tako, da se prihodki od obresti na dana posojila upoštevajo v
dejansko obračunanem znesku, korigirajo pa se le v primeru, da so bila posojila dana
po nižji obrestni meri od priznane obrestne mere. In nasprotno, odhodki od obresti na
prejeta posojila se upoštevajo v dejansko obračunanem znesku, korigirajo pa se le v
primeru, ko so bila posojila dana po višji obrestni meri od priznane obrestne mere. Po
veljavni ureditvi se prilagoditev prihodkov in odhodkov opravi pri enem rezidentu,
odvisno od primera, kot povečanje prihodkov ali kot zmanjšanje odhodkov. 197
Obresti, ki se jih ne sme upoštevati kot davčno priznani odhodek, so še obresti po
pravilih tanke kapitalizacije, prikritega izplačila dobička in v primerih izplačil obresti od
posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali
prebivališče v državah z ugodnejšo davčno obravnavo in so na seznamu, ki ga objavi
Ministrstvo za finance v skladu z 8. členom ZDDPO-2.
4.2.3 Tanka kapitalizacija
Gospodarske družbe se financirajo tako z lastniškim kot dolžniškim kapitalom, vendar
se vedno ukvarjajo z vprašanjem, v kakšnem razmerju naj bodo lastniški in dolžniški viri
financiranja. Vsaka od oblik financiranja ima po eni strani svoje prednosti, po drugi
strani pa predstavlja določena tveganja. Lastniški viri financiranja so v prednosti pred
dolžniškimi predvsem v smislu varnosti poslovanja, dolžniški viri financiranja pa
omogočajo predvsem izkoriščanje davčnih sistemov s tako imenovanim davčnim
ščitom. Davčnim oblastem to ni všeč, zato so v svoje davčne predpise vnesle pravila
tanke kapitalizacije. S temi pravili se ureja presežno zadolževanje pravne osebe, ki ima
za posledico davčno nepriznavanje odhodkov iz naslova obresti od presežka posojil.
Z institutom tanke kapitalizacije se urejajo davčne posledice prekomernega
financiranja zavezanca z dolžniškim kapitalom s strani kvalificiranega delničarja
oziroma družbenika. To pomeni, da ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 %
delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu. ZDDPO-2 določa, da se v
tem primeru davčno ne priznajo obresti od dela posojila, ki presega štirikratnik deleža
tega družbenika v kapitalu zavezanca.198 Izračun deleža družbenika v kapitalu
prejemnika posojila upošteva vse sestavine kapitala razen čistega poslovnega izida
tekočega poslovnega leta.
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Glej Pojasnilo DURS št. 4200-116/2011 z dne 29.11.2011.
Obresti od presežka posojil se v skladu z Zakonom o dohodnini obravnavajo kot prikrito izplačilo
dobička in obdavčujejo kot dividenda.
198
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Pri tem velja omeniti, da zakon dopušča možnost davčnega priznavanja presežnih
obresti tudi nad zakonsko določenim razmerjem, če zavezanec dokaže, da bi lahko
presežek posojil dobil od nepovezane osebe.199

4.2.4 Prikrito izplačilo dobička
Pravni posli, ki se sklepajo na relaciji matična - hčerinska družba, ne pomenijo le tega,
da se morajo povezane osebe predvsem posvetiti pripravi dokumentacije o transfernih
cenah za davčne namene. Ni pomembno le vprašanje dokazovanja tržne cene.
Izrednega pomena je, da so pravne osebe glede medsebojnih pravnih poslov sposobne
zagotoviti evidence in listine, s katerimi lahko dokažejo obstoj, naravo in obseg
poslovnih dogodkov. Zaradi pomanjkljivih dokazov imajo povezane osebe precej težav
pri dokazovanju okoliščin pravnih poslov pred davčnimi oblastmi. Dogaja se, da se
zaradi pomanjkanja dokazov, ki bi utemeljevali poslovno upravičenost stroškov, ti
opredelijo kot prikrito izplačilo dobička.200
Bistvo prikritega izplačila dobička je v tem, da ne temelji na formalni odločitvi
pristojnega organa upravljanja o delitvi dobička, temveč se izvede prikrito, na temelju
pravnih poslov (ki se ne izvedejo pod neodvisnimi tržnimi pogoji ali so navidezni), ki jih
z delničarjem, družbenikom ali lastnikom sklene pravna oseba.201 Pri tem ni
pomembna višina kapitalske udeležbe, saj se lahko dobiček na prikrit način izplača tako
večinskemu kot tudi manjšinskemu družbeniku. Vsako izplačilo dobička, naj bo odkrito
ali prikrito, ima za posledico zmanjšanje premoženja pravne osebe.
Zakon v 74. členu določa minimalno posredno ali neposredno kapitalsko ali
upravljavsko povezavo prejemnika prikritega izplačila dobička z izplačevalcem, da se
dohodek davčno obravnava kot prikrito izplačilo dobička.202 Izhajajoč iz zakonskega
določila, lahko sklepamo, da je podana predpostavka, da najmanj četrtinski lastniški
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Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 44.
Povzeto po Lukač. S.: že navedeno delo, str. 12.
201
Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo,, str. 559.
202
Kobal opozarja na zgrešeno pogojevanje pri zakonski opredelitvi posameznega izplačila kot prikritega
izplačila dobička v odvisnosti od višine udeležbe prejemnika v kapitalu izplačevalca. Ne glede na
neposrečeno zakonsko opredelitev potencialnih prejemnikov prikritih izplačil dobička je treba kot
prikrito izplačilo dobička opredeliti vsakršno zagotovitev posebne premoženjske koristi družbeniku
družbe, pri čemer višina kapitalske udeležbe prejemnika prikritega izplačila dobička v izplačevalcu ni
pomembna – prejemnik prikritega izplačila dobička je lahko vsak družbenik družbe, izplačila imetniku
kvalificiranega lastniškega deleža pa se lahko obravnavajo zgolj strožje kot pa izplačila preostalim
družbenikom družbe. Tako Kobal, A: Izplačilo družbeniku kot prikrito izplačilo dobička, 29. 9. 2009,
najdeno dne 11. 1. 2016 na
http://www.findinfo.si.eviri.ook.sik.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?ID=9557.
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delež omogoča pomemben vpliv na odločitve organov pravne osebe, tudi glede
uveljavitve prikritega izplačila dobička.203
Osnovni cilj urejanja instituta prikritega izplačila dobička v davčni zakonodaji204 je
zaščita davčne osnove pravnih oseb ali, z drugimi besedami, države želijo z davčno
politiko zagotoviti čim več davčnih prihodkov v proračun in to dosegajo s tem, da z
davčno zakonodajo preprečujejo zmanjševanje davčne osnove.205 Izplačilo dobička,
prikrito ali odkrito, ne zmanjšuje davčne osnove družbe, saj gre za davčno nepriznane
odhodke, kar posledično ne zmanjšuje davčne osnove oziroma davka, ki ga ugotovi
pravna oseba.206
Pravilna kvalifikacija določenega dohodka kot prikritega izplačila dobička je pomembna
za pravilno izvajanje določb o izvzemu dividend in dividendam podobnih dohodkov iz
davčne osnove prejemnika,207 določb o davčno nepriznanih odhodkih v okviru
prikritega izplačila dobička208 in določb o obračunavanju davčnega odtegljaja.209
Davčne posledice prikritih izplačil dobička so:210
1. korekcija davčne osnove za znesek izplačanega prikritega dobička
Dohodki, ki jih družba izplača družbenikom, čeprav ne gre za poslovno potrebne
odhodke, neupravičeno znižujejo davčno osnovo. Prva točka prvega odstavka 30. člena
ZDDPO-2 pravi, da so davčno nepriznani odhodki tisti odhodki, ki so podobni
dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička. Če je družba na prikrit način želela
izplačati dobiček, pri tem pa v svojih poslovnih knjigah evidentirala poslovni dogodek
kot nek drug pravni posel, ki je družbi omogočil upoštevati odhodke tudi za davčne
namene, po vsej verjetnosti ne bo imela namena pri sestavi obračuna davka od
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Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo,, str. 560–561.
Prikrito izplačilo dobička je v prvi vrsti institut davčnega prava, čeprav se je najprej pojavil v
korporacijskopravni zakonski ureditvi. Če je na davčnem področju osnovni namen ščitenje davčne
osnove, je korporacijskopravna ureditev namenjena varstvu premoženja gospodarske družbe v smislu
spoštovanja načela ohranitve kapitala. Oblak, A. (2010): že navedeno delo, str. 83–84.
205
Kobal, A.: Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička (I). Davčno finančna praksa 11/2007,
str. 5.
206
Povzeto po Kobal. A.: Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička (II). Davčno finančna
praksa 2/2008, str. 2.
207
24. člen ZDDPO-2.
208
V skladu s prvo točko prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2.
209
Oblak, A.: že navedeno delo, str. 89.
210
Velja za mednarodne transakcije. Korekcije pri domačih transakcijah se izvedejo le v primeru, če eden
od zavezancev izkazuje nepokrito davčno izgubo ali plačuje davek po ničelni stopnji ali je oproščen
plačila davka. Za davčni odtegljaj pa velja oprostitev, če prejemnik sporoči svojo davčno številko.
Povzeto po Oblak, A.: že navedeno delo, str. 113–114.
204
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dohodka to razkriti davčnim oblastem. V praksi se taka izplačila ugotovijo šele v
davčnem nadzoru, tako da pri nekaterih pravnih osebah, zoper katere ni uveden davčni
nadzor nad pravilnostjo obračunavanja davka od dohodkov pravnih oseb za
posamezno obdobje, do prilagoditve davčne osnove redko pride. Iz že pojasnjenih
razlogov je korekcija davčne osnove na podlagi določb o transfernih cenah ZDDPO-2
relevantna le pri povezanih osebah nerezidentih.
2. izračun davčnega odtegljaja od prikritega izplačila dobička
Izplačila dohodkov, ki jih lahko opredelimo kot prikrita izplačila dobička in imajo vir v
Sloveniji, so podvržena obdavčitvi z davčnim odtegljajem. Praviloma se davčni odtegljaj
obračunava od dohodkov, ki jih prejemajo nerezidenti, saj za prejemnike rezidente
velja, da v kolikor izplačevalcu sporočijo svojo davčno številko, odpade obveznost
obračunavanja davčnega odtegljaja ali z drugimi besedami velja oprostitev. Pri
določitvi davčne stopnje davčnega odtegljaja se lahko upoštevajo določbe
mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi državami, po pravilih
davčnega postopka.
3. korekcije pri prejemniku prikritega izplačila dobička
Prikrito izplačilo dobička se šteje za dohodke, podobne dividendam, ki so bili predmet
obdavčitve že pri izplačevalcu. Za prejemnika dohodka – predpostavimo, da gre za
pravno osebo – pomeni prejeto prikrito izplačilo dobička vselej prihodek, ki bi moral
biti vključen v davčno osnovo. ZDDPO-2 v 24. členu ureja način in pogoje za odpravo
dvojnega obdavčevanja po metodi izvzema posebej za dividende in dohodke, ki so
podobni dividendam. Tehnika izvzema je določena v 4. členu Pravilnika o izvajanju
ZDDPO-2, na podlagi katerega se izvzamejo prihodki iz naslova prikritega izplačila
dobička, ki so bili predhodno vključeni med prihodke. Zakonska ureditev torej zahteva
neposredno povezavo med davčnim virom, ki povečuje davčno osnovo, in pravico do
izvzema tega obdavčljivega vira iz davčne osnove.211 S tem se odpravlja ekonomsko
dvojno obdavčevanje, s katerim se preprečuje, da bi bili istovrstni dohodki obdavčeni
dvakrat, prvič pri izplačevalcu in drugič pri prejemniku.
Pri prikritem izplačilu dobička velja opozoriti, da gre primarno za prikrit način, ki ga
davčni zavezanci ne želijo razkriti, še manj pa samovoljno opraviti potrebne korekcije v
davčnem smislu. Tako pri prilagoditvi davčne osnove in obračunu davčnega odtegljaja
na strani izplačevalca kot tudi izločitve prikritih izplačil dobička iz davčne osnove na
strani prejemnika prikritega izplačila dobička velja poudariti, da gre za naravo
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Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo,, str. 253.
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dohodkov, ki želijo biti in ostati bolj ali manj prikrito na obeh straneh. Vse omenjene
davčne korekcije, tako prilagoditve davčne osnove kot obračun davčnega odtegljaja in
izvzem prihodkov, bodo v večini primerov izvedene na podlagi nadzora, ki ga bo izvršil
davčni organ, seveda, če bo uspel vsebinsko utemeljiti in na tej osnovi prekvalificirati
pravne posle v prikrita izplačila dobička.212

212

Tako tudi Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo,, str. 248.
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5

5.1

ANALIZA SPORAZUMOV O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
MED SLOVENIJO IN NEMČIJO, ITALIJO IN SRBIJO TER OBRAVNAVA
UNILATERALNIH UKREPOV V IZBRANIH DRŽAVAH
Analiza sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in
Nemčijo, Italijo in Srbijo

Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Italijo je stopil v
veljavo 12. 1. 2010 in se uporablja od 1. 1. 2011.213 Čeprav ga je Slovenija podpisala že
leta 2002, je Italija odlašala z ratifikacijo in je poteklo celo desetletje od sklenitve do
uveljavitve.214
Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Nemčijo je stopil v
veljavo 19. 12. 2006 in se uporablja od 1. 1. 2007.215 Sporazum je bil s Protokolom leta
2011 spremenjen v delu, ki se nanaša na izmenjavo informacij.216
Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenjo in Srbijo in Črno goro217
je stopil v veljavo 31. 12. 2003 in se uporablja od 1. 1. 2004.218
Postopki uveljavljanja mednarodnih sporazumov so določeni v zakonodajah držav
pogodbenic. Vsebino sporazuma oblikujeta državi pogodbenici v postopku pogajanj in
jo potrdita s podpisom. Običajno parlamenta držav pogodbenic z zakonom ratificirata
sporazum. Z ratifikacijo postane sporazum za državi podpisnici zavezujoč. Sledi
izmenjava listin o ratifikaciji. Sporazum velja z dnem, ki je določen v njem, lahko pa že z
213

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/02, oziroma
Mednarodnih pogodbah, št. 8/02 dne 5. 4. 2002.
214
Prislan, B.: Nova konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Italijo. Iks: revija za računovodstvo
in finance, Ljubljana, št. 5/2011, str. 41.
215
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD) je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 126/06, oziroma Mednarodnih pogodbah, št. 22/06 z dne 12. 12. 2006.
216
Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. 5. 2006 med Republiko Slovenijo in
Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja zvezi z davki od dohodka in premoženja
(BDEIDOD-A), Uradni list RS, št. MP št. 14/2011 z dne 18. 11. 2011.
217
Po razpadu SFRJ se Črna gora ni odločila za samostojnost, pač pa je leta 1992 skupaj s Srbijo
oblikovala Zvezno republiko Jugoslavijo, ki se je leta 2003 preimenovala v Državno skupnost Srbije in
Črne gore. 21. maja 2006 je potekal referendum, na katerem se je večina opredelila za samostojno
državo. 3. junija 2006 je Črna gora razglasila neodvisnost in samostojnost, s čimer je Državna skupnost
Srbije
in
Črne
gore
dokončno
propadla.
Najdeno
dne
9. 2. 2016
na
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crna_gora.
218
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore
o izogibanju dvojnega obdavčevanja zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 134/03, oziroma Mednarodnih pogodbah, št. 30/03 dne 30. 12. 2003.
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izmenjavo listin o ratifikaciji. Pomembnejši pa je podatek o začetku uporabe
sporazuma, oboje, začetek veljave in uporabe, urejata 29. oziroma 30. člen sporazuma.
Od pogajanj do začetka uporabe običajno poteče precej let, zato so postopki
sprejemanja sporazuma dolgotrajni. Lep primer je sporazum z Italijo, saj je minilo
posebno veliko časa od objave sporazuma do dejanskega začetka uporabe. Sporazum
preneha veljati z odpovedjo ene od držav pogodbenic, kar podrobneje ureja 31. člen
sporazuma. V nekaterih sporazumih je določen minimalni čas uporabe sporazuma,
preden ga je mogoče odpovedati. Zaradi varstva davčnih zavezancev je določen rok, v
katerem sporazum še velja po objavi obvestila o odpovedi in je mogoče uveljavljati
ugodnosti iz konvencije. Od dneva razglasitve samostojnosti Kosova se je prenehal
uporabljati sporazum s Srbijo in Črno Goro v delu, ki se je nanašal na Kosovo. 219

5.1.1 Osnovne opredelitve
V sporazumu uporabljeni izrazi so opredeljeni v 3. členu in tudi v 4., 5. in 6. členu. Za
namene obdavčitve pravnih oseb so relevantne sledeče opredelitve:
 izraz oseba vključuje posameznika, družbo in katero koli drugo telo, ki združuje
več oseb;
 izraz družba pomeni katero koli pravno osebo ali kateri koli subjekt, ki se za
davčne namene obravnava kot pravna oseba;
 izraza podjetje države pogodbenice in podjetje druge države pogodbenice
pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident države pogodbenice oz. podjetje, ki
ga upravlja rezident druge države pogodbenice;
 izraz mednarodni promet pomeni prevoz z ladjo ali letalom, ki ga opravi
podjetje s sedežem dejanske uprave v državi pogodbenici, razen če se z ladjo ali
letalom ne opravijo prevozi samo med kraji v drugi državi pogodbenici;
 izraz državljan pomeni tudi pravno osebo, osebno družbo in združenje;
 izraz rezident države pogodbenice pomeni osebo, ki je po zakonodaji te države
dolžna plačevati davke zaradi sedeža uprave ali katerega koli drugega merila;
 izraz stalna poslovna enota pomeni stalno mesto poslovanja, prek katerega v
celoti ali delno poteka poslovanje podjetja;
 izraz nepremičnina ima pomen, ki ga ima po pravu države pogodbenice, v kateri
je nepremičnina.220
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Povzeto po Prislan, B.(2012): Dvojna obdavčitev in njeno odpravljanje, Iks: revija za računovodstvo in
finance, Ljubljana, št. 7-8/2012., str. 241-244 in OECD odbor za davčne zadeve: Vzorčni sporazum o
davkih na dohodke in premoženje, MFB Consulting, Ljubljana, 2000, str. 285.
220
Izraz nepremičnina ne glede na nacionalno zakonodajo vedno vključuje:
 premoženje, ki je sestavni del nepremičnin,
 živino in opremo, ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu,
 pravice, za katere se uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino,
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V sporazumih je izraz pristojni organ v Sloveniji Ministrstvo za finance ali pooblaščeni
predstavnik tega ministrstva.
V sporazumu z Italijo izraz pristojni organ pomeni Ministrstvo za ekonomijo in finance.
V sporazumu z Nemčijo izraz pristojni organ pomeni zvezno Ministrstvo za finance ali
pooblaščeni organ tega ministrstva.
V sporazumu s Srbijo izraz pristojni organ pomeni Ministrstvo za mednarodne
ekonomske odnose ali njegov pooblaščeni predstavnik.
Navedba pristojnega organa je pomembna in jasno določa, kateri organ v državi
pogodbenici je pristojen za izvajanje sporazuma, saj ni nujno, da je le-to v izključni
pristojnosti najvišjega državnega organa, ki skrbi za davčne zadeve. V nekaterih
sporazumih so določene pristojnosti v zvezi izvajanjem sporazuma, kot so izmenjava
informacij in zadeve v zvezi s transfernimi cenami, prenesene na druge organe. Naloge,
ki jih pristojni organ po sporazumu opravlja, so primeroma:221
 obvešča pristojni organ druge države pogodbenice o spremembah zakonodaj v
zvezi z davki;
 sodeluje s pristojnim organom druge države pogodbenice v zvezi z razrešitvijo
vprašanja dvojnega rezidentstva davčnega zavezanca;
 sodeluje s pristojnim organom druge države pogodbenice v zvezi z določanjem
prilagoditev davčne osnove pri poslovanju med poveznimi osebami;
 opravlja postopke izmenjave informacij s pristojnim organom druge države
pogodbenice ipd.
Posebnost sporazuma s Srbijo je, da pojem mednarodni prevoz v skladu z 9. točko
prvega odstavka 3. člena zajema tudi prevoze s cestnimi vozili. Prav tako se v
sporazumu v skladu z drugim odstavkom 6. člena posebej izločijo cestna vozila iz
nepremičnin, kar ni običajno, cestne prevoze pa obravnava v okviru mednarodnega
transporta. Ostala sporazuma z Nemčijo in Italijo obravnavata v okviru mednarodnega
transporta prevoze z letali in ladjami, in sicer v 8. členu.
V 1. členu so opredeljene osebe, na katere se nanašajo določbe iz sporazuma, in sicer
so to osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic (dvojni rezidenti). Družba, ki
je rezident obeh držav pogodbenic, se šteje za rezidenta države, v kateri ima sedež




užitek na nepremičninah ter
pravice do spremenljivih in stalnih plačil kot odškodnine za izkoriščenje in pravice do
izkoriščanja nahajališč rude, virov in drugega naravnega bogastva.
Ladje, čolni in letala se ne glede na nacionalno zakonodajo ne štejejo za nepremičnine. Prislan, B.(2012):
Dvojna obdavčitev in njeno odpravljanje, Iks: revija za računovodstvo in finance, Ljubljana, št. 7-8/2012.,
str. 71 in 6. člen Model Tax Convention OECD 2014 (condensed version).
221
Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 142.
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dejanske uprave.222 Sedež dejanske uprave je kraj, od koder je družba dejansko vodena
in upravljana, pri tem statutarni sedež ni pomemben. Kriterije za določanje
rezidentstva določa 4. člen sporazuma.
Dvojno rezidentstvo pravne osebe se pojavi zaradi različnih meril, po katerih države
določajo rezidenčni status pravne osebe za davčne namene. Dve davčni oblasti štejeta
istega davčnega zavezanca za svojega rezidenta, če na primer ena država določa
rezidenčni status na osnovi formalnega sedeža pravne osebe, druga pa na osnovi
sedeža dejanske uprave pravne osebe. Z definiranjem meril za določanje rezidentstva v
sporazumih se rešuje problem dvojnega rezidentstva. Če imata dve državi različna
merila za določanje statusa rezidenta, se tak davčni zavezanec obdavči v obeh državah
in je tako dvojno obdavčen.223
Za dosledno uporabo in pravilno razumevanje sporazumov so nujne opredelitve
osnovnih izrazov in pojmov, ki so uporabljeni v sporazumih. Za razliko od splošnih
opredelitev so pomeni drugih izrazov, ki se nanašajo na posebna področja, opredeljeni
v členih sporazuma, ki obravnavajo ta področja.

5.1.2 Davki, za katere se uporablja sporazum
Davke, za katere se uporablja posamezni sporazum, opredeljuje 2. člen, že iz naziva
konvencije pa izhaja, na kakšne vrste davkov se nanaša. V posameznem sporazumu so
našteti konkretni davki vsake države, ki jih pokriva sporazum, kar je z vidika, da se
davki tudi ukinjajo ali na novo uvajajo, nekoliko problematično. V ta namen vsebuje 2.
člen v četrtem odstavku previdnostno določbo, ki širi področje uporabe tudi na vse
bodoče vsebinsko podobne davke. Sicer pa morata pristojna organa držav pogodbenic
uradno obvestiti drug drugega o teh spremembah. Obstoječi davki, ki so relevantni za
obdavčitev pravnih oseb, ki izhajajo iz obravnavanih sporazumov, so razvidni iz spodnje
preglednice.
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Merilo pri ugotavljanju rezidentskega statusa pravne osebe po ZDDPO-2 je določeno v 5. členu, ki
prav tako določa kraj dejanske uprave. Način ugotavljanja kraja dejanskega delovanja poslovodstva
določa Pravilnik o izvajanju ZDDPO-2. Pri tem pa je upoštevano, da je kraj dejanskega delovanja
poslovodstva kraj, kjer se sprejemajo ključne upravne in poslovne odločitve, ki so potrebne za vodenje
poslovanja, in je običajno kraj, kjer osebe ali skupina oseb na vodstvenih funkcijah, primeroma
poslovodstvo, sprejemajo odločitve, ali kraj, kjer se določajo dejanja, ki jih bo opravila oseba kot celota.
Tako je opredeljeno tudi v komentarju k Vzorčni konvenciji OECD, ki poudarja, da ima pravna oseba
lahko več krajev poslovodenja, vendar je kraj dejanskega poslovodenja pravne osebe le eden, to je kraj,
kjer se sprejemajo najpomembnejše upravne in poslovodne odločitve. Povzeto po Odar, M., Jerman, S.:
že navedeno delo, str. 68–72. Glej tudi 1. do 3. člen Pravilnika o izvajanju ZDDPO-2.
223
Sanders, M.: Remedies for dual residence of companies in tax treaty situations, Weekly Alert Article
najdeno
na
http://www.taxand.com/taxands-take/news/remedies-dual-residence-companies-taxtreaty-situations (10. 4. 2016). Povzeto po Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 69.
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Tabela 8: Razvid davkov po državah, za katere se uporabljajo sporazumi
Država
Slovenija
Nemčija
Italija
Srbija

Davek
- davek od dohodkov pravnih oseb
- davek od dobička pravnih oseb (Körperschaftsteuer)
- davek od dohodka iz poslovanja (Gewerbesteuer)
- davek od dohodka pravnih oseb (IRES)
- regionalni davek od proizvodnih dejavnosti (IRAP)
- davek od dobička (davek na dobit pravnih lica)

Vir: lastna priredba
Sporazum se ne uporablja za posredne davke, vendar se lahko uporaba sporazuma za
potrebe enakega obravnavanja davčnih zavezancev in izmenjave informacij širi tudi na
druge davke. Novejši sporazumi so namenjeni tudi preprečevanju davčnih utaj, za kar
je učinkovit sistem izmenjave informacij ključnega pomena.

5.1.3 Stalna poslovna enota in poslovni dobički
Člena 5 in 7 sta ključna za določanje obstoja stalne poslovne enote in določanje
poslovnih dobičkov. Stalna poslovna enota pomeni stalno mesto poslovanja in v skladu
z drugo točko 5. člena še posebno pa vključuje:
 sedež uprave,
 podružnico,
 pisarno,
 tovarno,
 delavnico,
 rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli drug kraj
pridobivanja naravnih virov,
 gradbišče in projekt gradnje, ki traja več kot 12 mesecev.224
Pri stalni poslovni enoti sta pomembni stalnost poslovanja in trajanje poslovanja, ki je
odvisno od vrste dejavnosti, ki se izvaja preko stalne poslovne enote. Četrti odstavek 5.
člena sporazuma vsebuje dejavnosti, ki se ne štejejo za poslovno enoto in se ne
obdavčujejo po teh pravilih. Te so:

224

Po ZDDPO-2, ki sicer uporablja izraz poslovna enota nerezidenta, se za gradbišče, projekt gradnje,
montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njim v 2. točki drugega odstavka 6. člena določa minimalno
časovno obdobje v trajanju več kot 12 mesecev. Sporazum ne vsebuje določb glede prekinitev trajanja
minimalnega obdobja. Pristojni organi obeh držav pogodbenic podajo stališče, kdaj se sme 12 mesecev
šteti na novo. Ta stališča pa se ne bi smela razlikovati od Vzorčne konvencije OECD, ki začasnih
prekinitev ne šteje za razloge, ki bi pomenili novo štetje določenega obdobja. Prislan, B. (2012): že
navedeno delo, str. 46.
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uporaba prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo dobrin ali
blaga, ki pripada podjetju;
vzdrževanje zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo za skladiščenje,
razstavljanje ali dostavo;
vzdrževanje zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo za predelavo, ki
jo opravi drugo podjetje;
vzdrževanje stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin ali blaga za
podjetje ali zbiranje informacij za podjetje;
vzdrževanje stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje kakršne koli druge
pripravljalne ali pomožne dejavnosti za podjetje;
vzdrževanje stalnega mesta poslovanja samo za kakršno koli kombinacijo zgoraj
navedenih dejavnosti, če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna.

Značilnost poslovne enote je, da je del tuje pravne osebe, ki je krajevno in
organizacijsko ločena od matične pravne osebe in nima statusa pravne osebe.
Pravna oseba lahko v drugi državi posluje preko odvisnega ali neodvisnega zastopnika.
Odvisni zastopnik je ta, ki opravlja določene dejavnosti izključno za tujo pravno osebo,
zanj velja obstoj stalne poslovne enote. V kolikor je to razmerje neodvisno, pa ne gre
za stalno poslovno enoto, saj neodvisni zastopnik opravlja dejavnost za tujo pravno
osebo v okviru svojega rednega poslovanja.
Razlog za takšno določbo je v tem, da posrednik, ki v okviru svoje neodvisne dejavnosti
deluje samo za enega zavezanca in posveti svoje aktivnosti v celoti ali pretežno temu
zavezancu, izgubi svoj neodvisni status. Tak posrednik postane ekonomsko odvisen od
enega davčnega zavezanca.225
Dobički stalne poslovne enote se v skladu s prvim odstavkom 7. člena lahko obdavčijo v
državi vira, vendar le v obsegu, ki se nanaša na poslovanje te stalne poslovne enote v
tej državi. Pravna oseba, ki posluje preko stalne poslovne enote v tujini, se obdavčuje v
rezidenčni državi na način, da upošteva tudi dohodke oziroma dobičke stalne poslovne
enote in odpravlja dvojno obdavčevanje v skladu z načinom, dogovorjenim v
sporazumu.
Pri ugotavljanju dobička stalne poslovne enote sporazum v tretjem odstavku 7. člena
dovoljuje odšteti stroške, ki nastanejo pri poslovanju stalne poslovne enote, kot tudi
poslovodne in splošne upravne stroške, ne glede na to, kje so nastali.
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Povzeto po FURS: Mednarodno obdavčenje, Stalna poslovna enota, str. 5, objavljeno na
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/, najdeno 11.3.2016.
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Država pogodbenica (Italija, Nemčija in tudi Srbija) sme v skladu s 7. členom sporazuma
obdavčiti dobiček stalne poslovne enote, ki jo ima slovenski rezident v drugi državi
pogodbenici (Italiji, Nemčiji ali Srbiji), ob izpolnjevanju pogojev trajanja, če gre za
dejavnost gradbeništva, sicer pa glede na stalnost poslovanja. V državi pogodbenici
(Italiji, Nemčiji ali Srbiji) plačan davek od dobička, ki ga je moč pripisati poslovanju
stalne poslovne enote slovenskega rezidenta v drugi državi pogodbenici (Italiji, Nemčiji
ali Srbiji), se v skladu s 23. členom oziroma 24. členom sporazuma v obračunu davka od
dohodkov slovenskega rezidenta, ki vključuje tudi dohodek, ustvarjen preko stalne
poslovne enote v drugi državi pogodbenici (Italiji, Nemčiji ali Srbiji), zmanjšuje davčna
obveznost kot odbitek v tujini plačanega davka. Težava nastane, kadar slovenski
rezident v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za davčno obdobje ugotovi
izgubo, torej negativno davčno obveznost. V tem primeru ne more uveljavljati v tujini
plačanega davka, saj ni možno na tej podlagi povečevati izgube.
Pri davčni obravnavi nerezidenta, ki opravlja v državi pogodbenici svojo dejavnost, je
potrebno, preden se naloži obveznost za plačilo davka, ugotoviti, ali ima po nacionalni
zakonodaji države pogodbenice tuje podjetje v tej državi poslovno enoto, in če jo ima,
je potrebno določiti, koliko dobička poslovne enote tujega podjetja se lahko obdavči v
državi pogodbenici, kjer opravlja dejavnost preko poslovne enote. Izpolnjevanje
pogojev za obstoj stalne poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, kadar ima Slovenija
sklenjen mednarodni sporazum z državo nerezidenta, se presoja tako po določbah
slovenske zakonodaje kot tudi po določbah sporazuma. Pri tem pa je pomembno, da
sporazum ne more vzpostaviti pravic obdavčenja, ki jih domača zakonodaja ne
predvideva. Z drugimi besedami to pomeni, da država pogodbenica ne more
ugotavljati obstoja poslovne enote nerezidenta, čeprav ji sporazum to dovoljuje, če za
to nima podlage v svoji zakonodaji.226

5.1.4 Dohodki iz nepremičnin
Nepremičnine se v skladu s 6. členom konvencije obdavčujejo po kraju, kjer se
nepremičnina nahaja. Za opredelitev pomena izraza nepremičnine se uporablja
nacionalna zakonodaja države, v kateri se nepremičnina nahaja. Ladje, čolni in letala se
v skladu s 6. členom sporazuma ne štejejo za nepremičnine. Pri dohodkih iz
nepremičnin gre za dohodke dajanja v najem ali uporabo nepremičnin. Najemnine se
obdavčijo le, če nepremičnina ni v isti državi kot njen lastnik.227
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Prav tam, str. 4.
Prislan, B.: Sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med Slovenijo ter Srbijo in Črno goro. Iks:
revija za računovodstvo in finance, Ljubljana, št. 6/2006, str. 47.
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Dohodek iz nepremičnin je ekonomsko tesno povezan z državo, v kateri se
nepremičnina nahaja, in se prednostno obdavčuje v tej državi. Država rezidentstva
prejemnika dohodka še vedno lahko tak dohodek obdavči, vendar je država situsa tista,
ki lahko neomejeno, v skladu z nacionalno zakonodajo, obdavčuje nepremičnine in ima
pri tem prednost pred državo rezidentstva prejemnika dohodka. Država rezidentstva, ki
tak dohodek obdavči, je dolžna zagotoviti odpravo nastale dvojne obdavčitve na način,
določen v sporazumu.228
Italijansko podjetje ima v Sloveniji v lasti proizvodne hale, ki jih neopremljene oddaja
slovenskemu rezidentu. Mesečna zakupnina znaša 1.000 d. e.
V skladu s 70. členom ZDDPO-2 se obračunava davčni odtegljaj za dohodke najema
nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji. Na podlagi mednarodnega sporazuma med
Italijo in Slovenijo se najemnina od nepremičnin lahko obdavči v državi, kjer se
nepremičnina nahaja. Na podlagi navedenega bo slovenski izplačevalec dohodka
obračunal davčni odtegljaj po splošni 15-odstotni stopnji v višini 150 d. e. in izplačal
najemodajalcu najemnino višini 850 d. e.
Sporazum s Srbijo v 6. členu izrecno navaja, da se kot nepremičnine, poleg ladij, letal in
čolnov, ne štejejo cestna vozila. Sicer pa imajo vsi trije sporazumi enake določbe.

5.1.5 Mednarodni prevoz
Značilnost podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo mednarodnega ladijskega ali letalskega
prevoza, je, da se njihova dejavnost praviloma opravlja v številnih državah oziroma
prek ozemlja številnih držav. Davčna obravnava teh podjetij je v različnih državah zelo
različna, zaradi česar lahko hitro pride do mednarodnega dvojnega ali večkratnega
obdavčevanja njihovega dohodka.229 Izredno težko je namreč natančno določiti, v
kateri državi so nastali dohodki mednarodnega prevoznega podjetja, zato Vzorčni
sporazum in sporazumi, ki temeljijo na njegovi osnovi, določajo v prvem odstavku 8.
člena, da se dohodki takih podjetij obdavčijo v državi sedeža oziroma kraja dejanske
uprave. Bolj problematična je ta določba v primerih, ko je sedež dejanske uprave na
krovu ladje, v ta namen je v drugem odstavku 8. člena sporazuma določilo, da se kot
sedež upošteva kraj, kjer je matično pristanišče ladje, če tega ni, pa se šteje, da je
sedež v državi pogodbenici, v kateri je rezident uporabnik ladje oziroma ladijski
prevoznik.
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Povzeto po FURS: Mednarodno obdavčenje, Dohodek iz nepremičnega premoženja objavljeno na
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/, najdeno 11.3.2016.
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Prislan, B. (2012): str. 83 in Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 125–126.
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Kot prevozi se po sporazumu obravnavajo tako prevozi blaga kot prevozi potnikov. Z
dobičkom, ki ga podjetje ustvari s prevozom potnikov ali blaga, so mišljeni tudi drugi
dobički, ki izvirajo iz opravljanja dodatnih dejavnosti, ki so tesno povezane z
opravljanjem dejavnosti mednarodnih prevozov.230
Sporazum z Nemčijo v drugi točki Protokola določa, da dobiček iz opravljanja ladijskih
ali letalskih prevozov v mednarodnem prometu za namene 8. člena sporazuma
vključuje tudi dobiček od:
 občasnega najema praznih ladij ali letal in
 uporabe ali najema zabojnikov,
če se te dejavnosti nanašajo na opravljanje ladijskih ali letalskih prevozov v
mednarodnem prometu.
Pa tudi sporazum z Italijo v tretji točki dodatnega Protokola določa, da dobiček iz
opravljanja ladijskih ali letalskih prevozov v mednarodnem prometu v zvezi z 8. členom
sporazuma vključuje:
 dohodke iz najema praznih ladij in letal in
 uporabo, vzdrževanje in dajanje zabojnikov z vso opremo v najem.
Posebnost sporazuma s Srbijo pa je, da 8. člen sporazuma v mednarodni prevoz
vključuje tudi promet s cestnimi vozili. V sporazumih, kjer cestni prevoz ni vključen
med mednarodni prevoz, se dohodki iz opravljanja dejavnosti cestnega prevoza
obdavčujejo na podlagi določil 7. člena sporazuma kot drugi dobički. 231
Če na primer slovenski prevoznik opravlja prevoze prek Srbije ali le po njenem ozemlju,
zaradi tega v Srbiji nima stalne poslovne enote, ki bi bila tam obdavčena, ampak se ves
njegov dobiček obdavči tam, kjer ima sedež prevoznik, torej v Sloveniji.232
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Dodatne dejavnosti, ki so bolj ali manj povezane z neposrednim opravljanjem ladijskih in letalskih
prevozov, primeroma so:
 oddajanje v najem polno opremljenih ladij in letal s posadko vred;
 prodaja potniških vozovnic za druga podjetja;
 oglaševanje;
 opravljanje avtobusnega prometa med letališči in mesti;
 transport blaga med skladišči in pristanišči in letališči;
 oddajanje zabojnikov v mednarodnem prometu ipd.
Glej Komentar k 8. členu Vzorčne konvencije OECD in Prislan, B. (2012): že navedeno delo, str. 83.
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Prav tam.
232
Prirejeno po Prislan, B. (2012): že navedeno delo, str. 84.
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5.1.6 Povezana podjetja
9. člen sporazuma opredeljuje povezana podjetja in na poseben način določa odpravo
dvojnega obdavčevanja. Pri povezanih osebah gre za vprašanje spoštovanja
neodvisnega tržnega načela pri medsebojnih transakcijah. Sporazum v prvi točki 9.
člena določa, da se za povezane osebe šteje, kadar:
 je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno udeleženo pri
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge države pogodbenice ali
 so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri upravljanju, nadzoru ali v
kapitalu podjetja države pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice.
Zaradi neupoštevanja neodvisnega tržnega načela lahko povezana oseba
neupravičeno, ne iz ekonomskih razlogov, na podlagi katerih sicer temelji obdavčitev
dohodkov, ustvari nižji dobiček ali celo izgubo v svoji državi, medtem ko z njo povezana
oseba v drugi državi zaradi tega ustvari višji dobiček, do katerega bi bila upravičena na
podlagi ekonomskih razlogov. Države poskušajo takšno ravnanje davčnih zavezancev
preprečiti na način, da v skladu s svojo nacionalno davčno zakonodajo omogočijo
davčnemu organu, da prenizko izkazani dobiček povezane osebe za davčne namene v
svoji državi poveča in ustrezno dodatno obdavči v višini, ki bi morala biti izkazana, če bi
povezni osebi v medsebojnih transakcijah upoštevali neodvisno tržno načelo.
Povečanje dobička povezani osebi v eni državi ne pomeni avtomatičnega ustreznega
zmanjšanja dobička pri povezani osebi v drugi državi. Prav zaradi tega so pomembne
določbe mednarodnega sporazuma, na podlagi katerih je omogočena prilagoditev tudi
pri povezani osebi v drugi državi pogodbenici.233
Sporazum v drugem odstavku namreč določa, da kadar ena država pogodbenica
prilagodi dobiček podjetja, druga država pogodbenica pa se strinja, da je treba opraviti
ustrezno prilagoditev dobička povezanega podjetja v tej drugi državi, ki odraža
upoštevanje neodvisnega tržnega načela, to pomeni, da ima druga država pogodbenica
dejansko obveznost ustrezno prilagoditi davčno obveznost povezanega podjetja. Gre
za ustrezno prilagoditev.234
Sekundarna prilagoditev se opravi v državi pogodbenici, kjer je rezident tista povezana
oseba, ki ima presežni del plačila. V skladu s komentarjem k Vzorčni konvenciji OECD je
državi dovoljeno, da presežni del plačila obravnava v skladu s svojo nacionalno davčno
zakonodajo. S sekundarno prilagoditvijo se vzpostavi stanje, ki je običajno za
nepovezane osebe in se odpravlja oziroma preprečuje ekonomsko dvojno
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Povzeto po FURS: Mednarodno obdavčenje, Povezana podjetja, str. 3, objavljeno na
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/, najdeno 11.3.2016.
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obdavčevanje.235 Če bi bila prilagoditev le enostranska, bi dve državi obdavčili isti
dohodek pri dveh različnih, čeprav povezanih, zavezancih, kar pomeni ekonomsko
dvojno obdavčevanje. Ponazorimo na primeru.236
Srbska družba zaračunava storitve oglaševanja hčerinski družbi v Sloveniji po ceni, ki je
občutno višja, kot se plačuje med nepovezanimi osebami. Slovenski davčni organ zazna,
da je zaračunana cena previsoka, kar se odraža na dobičku hčerinskega družbe v
Sloveniji, in za davčne namene zmanjša odhodke iz naslova storitev oglaševanja, ki jih
plačuje srbski matični družbi.237 Posledično se poveča davčna osnova slovenske družbe.
V Srbija mora v skladu z mednarodno pogodbo opraviti ustrezno prilagoditev, to je
ustrezno znižati davčno osnovo matične družbe.
Glede na ureditev v posameznih nacionalnih zakonodajah se lahko presežki, ki
nastanejo med povezanimi osebami zaradi neupoštevanja neodvisnega tržnega načela,
obravnavajo kot prikrito izplačilo dobička. Če izhajamo iz zgornjega primera,
predpostavljamo, da je slovenska družba s previsokimi zneski za storitve oglaševanja
dejansko izplačevalo srbski družbi dobiček na prikrit način. Davčni organ lahko
presežek dohodka prekvalificira v dividende in obračuna davčni odtegljaj v skladu z
določbami 10. člena sporazuma, ki obravnava dividende.238
Če slovenska zakonodaja ne bi dovoljevala, da se presežni dohodek obravnava kot
dividenda, potem se šteje, da pripada ta presežek matičnemu podjetju in ga je treba
vrniti. Gre za sekundarno prilagoditev, s katero se popolnoma odpravlja dvojno
obdavčevanje.
Ker gre včasih za precej zapletene okoliščine, lahko pri izvajanju tega člena prihaja do
nesporazumov med državama pogodbenicama. Take nesporazume rešujeta državi v
skladu z določilom 25. člena sporazuma v okviru postopka skupnega dogovora.239
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Prav tam, str. 143. Pri prilagoditvi dobička je treba upoštevati tudi druge določbe konvencije. Če je
država pogodbenica izvedla sekundarno prilagoditev in s tem presežni del plačila obresti obravnavala kot
dividende, ki jih hčerinsko podjetje izplačuje matičnemu podjetju v drugi državi, uporabi določbe
sporazuma o izplačilu dividend. Država, kjer ima sedež matično podjetje, ki je prejelo presežek obresti,
mora dovoliti odpravo dvojnega obdavčevanja v skladu z metodo, ki je med državama dogovorjena. Luin,
A.: Prelivanje dobička med povezanimi podjetji iz različnih držav, najdeno dne 13. 12. 2015 na
http://www.finance.si/101154/Prelivanje-dobi%C4%8Dka-med-povezanimi-podjetji-iz-razli%C4%8Dnihdr%C5%BEav.
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Popravek davčne osnove ureja ZDavP-2 v členih 256. do 258. in se smiselno uporabljajo tudi za te
primere.
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Glej Pojasnilo DURS 4217-28/2008 z dne 21. 7. 2008.
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Povzeto po Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 143.
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Postopki skupnega dogovora so običajno dolgotrajni in zahtevni za obe državi
pogodbenici, vendar je to edini način, da se uredijo medsebojna razmerja in interesi.
Sporazum z Italijo vključuje določbo, da se prilagoditev določi samo v skladu s
postopkom skupnega dogovora.

5.1.7

Dividende in obresti

1. Dividende
Dividende so v 10. členu sporazuma opredeljene kot dohodek iz delnic ali drugih pravic
do udeležbe v dobičku, ki niso terjatve, in tudi drugi dohodek iz drugih korporacijskih
pravic, ki se davčno obravnava kot dohodek iz delnic. Obdavčitev dividend je po
sporazumu dovoljena tako državi sedeža prejemnika kakor tudi državi vira. Država vira
lahko obdavči dividendo z davčnim odtegljajem, vendar največ po stopnji iz drugega
odstavka 10. člena sporazuma, ki je določena glede na kapitalsko udeležbo, in sicer:
 5 odstotkov bruto zneska dividend, če ima upravičeni lastnik neposredno v lasti
najmanj 25 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje dividendo, in
 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh ostalih primerih.
S sporazumom je v četrtem odstavku 10. člena določen pridržek uporabe tega člena za
poslovno enoto, saj se za poslovne dobičke uporablja 7. člen in se take dividende
obdavčijo z davčno zakonodajo države, v kateri je poslovna enota.
Tabela 9: Pregled stopenj davčnega odtegljaja od dividend po sporazumih

Sporazum SLO-ITA
Sporazum SLO-NEM
Sporazum SLO-SRB

-

dividende
5 odstotkov bruto zneska dividend (25-odstotna udeležba)
15 odstotkov bruto zneska dividend
5 odstotkov bruto zneska dividend (25-odstotna udeležba)
15 odstotkov bruto zneska dividend
5 odstotkov bruto zneska dividend (25-odstotna udeležba)
10 odstotkov bruto zneska dividend

Vir: lastna priredba
Po določbah sporazumov se pravica obdavčitve dividend deli med državo rezidentstva
prejemnika dividend in državo, v kateri je rezident družba, ki izplačuje dividende. Tak
način delitve pravice do obdavčitve je posebnost v sporazumih o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in velja poleg dividend še za obresti in dohodke iz premoženjskih pravic.
Ostale vrste dohodkov, ki jih obravnava mednarodni sporazum, se obdavči ali v državi
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vira ali v državi rezidentstva v skladu z davčnim sistemom države, ki ima pravico
obdavčiti določen dohodek.240
Država vira dividende obdavčuje v omejenem obsegu, ne glede na to, kakšna stopnja je
predpisana z nacionalno zakonodajo, nima pa država vira izključne pravice do
obdavčitve dividend. Tak koncept bi bil nesprejemljiv, saj nekatere države sploh ne
obdavčujejo dividend na viru, medtem ko večina držav obdavčuje svoje rezidente po
svetovnem dohodku, torej tudi za čezmejne dividende. S sporazumom sta za
obdavčitev dividend običajno določeni dve znižani stopnji, ki sta odvisni od kapitalske
udeležbe upravičenega lastnika v izplačevalcu dividend.
Za rezidente držav članic EU velja oprostitev pri izplačilu dividend med povezanimi
osebami na podlagi 71. člena ZDDPO-2 pri najmanj 10-odstotni kapitalski udeležbi.
Sporazumi, sklenjeni med državami članicami EU, izgubljajo svoj pomen pri obravnavi
dividend, ki si jih izplačujejo davčni zavezanci znotraj EU, saj je zakonodaja, ki temelji
na Direktivi, ugodnejša. Oprostitev velja tudi ob izplačilu dividend pravni osebi
nerezidentki iz druge države članice EU ali EGP, ki v svoji državi ne more uveljaviti v
Sloveniji obračunanega davčnega odtegljaja.241
2. Obresti
Obresti so v četrtem odstavku 11. člena opredeljene kot dohodek iz vseh vrst terjatev
ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko in ali je njihova velikost odvisna od
dolžnikovega dobička, ter še posebej dohodek državnih vrednostih papirjev in dohodek
iz obveznic ali zadolžnic, skupaj s premijami in nagradami od takih vrednostnih papirjev
in obveznic ali zadolžnic. Zamudne obresti se po sporazumu ne štejejo za obresti, te se
v skladu z 22. členom sporazuma uvrščajo v druge dohodke, ki se smejo obdavčiti le v
državi sedeža prejemnika.242
Pri plačilu obresti sporazum v prvem in drugem odstavku 11. člena določa, da ima
država rezidentstva polno pravico, država vira pa, pod določenimi pogoji, omejeno
pravico obdavčevanja.243 Država vira lahko obdavči obresti pod pogojem, da je
prejemnik obresti upravičeni lastnik obresti, pri tem pa davek na viru ne sme presegati
10 odstotkov. Določba glede pridržka za podružnice je standardna, kar pomeni, da se
obresti obdavčijo kot poslovni dobiček stalne poslovne enote.
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Povzeto po Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 147.
Od uporabi tretjega odstavka 70. člena ZDDPO-2.
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Prislan, B.:(2012) že navedeno delo, str. 109–110.
243
Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 161. Pri povezanih osebah se morebitni presežek
obresti obdavči po pravilih nacionalne davčne zakonodaje držav pogodbenic in drugimi določili
sporazuma, del obresti, ki so obračunane v skladu z neodvisnim tržnim načelom, pa se obdavčijo po
določilih sporazuma, torej v državi vira, z največ 10-odstotno obrestno mero.
241

76

Čeprav sporazum z Italijo posebej ne določa (ostala dva sporazuma pa), da se kazni
zaradi zamude pri plačilu, torej zamudne obresti, ne štejejo za obresti, se kljub temu
davčni odtegljaj ne obračunava zaradi določb ZDDPO-2.244 Na podlagi sporazuma se
zamudne obresti štejejo za druge dohodke, ki pa jih v skladu z 22. členom sporazuma
sme obdavčevati le država prejemnika.
Tabela 10: Pregled stopenj davčnega odtegljaja od obresti po sporazumih

Sporazum SLO-ITA
Sporazum SLO-NEM
Sporazum SLO-SRB

obresti
10 odstotkov
5 odstotkov
10 odstotkov

Vir: lastna priredba
Primer
Predpostavimo, da je slovenska družba dobila posojilo od matične družbe iz Nemčije.
Znesek posojila presega štirikratnik zneska deleža, ki ga ima matična družba iz Nemčije
v kapitalu slovenske družbe, obrestna mera pa presega višino zadnje objavljene, ob
času odobritve posojila znane priznane obrestne mere. Matična družba iz Nemčije je
75-odstotna lastnica slovenske družbe, udeležba v kapitalu traja že več kot dve leti,
matična družba ima eno od oblik družbe in je zavezana za enega od davkov, v zvezi s
katerimi se uporablja skupen sistem obdavčevanja v zvezi s plačili obresti in plačili
uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU.
Kakšna je davčna obravnava obresti v skladu s slovensko davčno zakonodajo in z
upoštevanjem določb Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in
Nemčijo?
Primer obravnavamo v treh korakih.
1. Slovenska pravna oseba mora opraviti korekcijo na strani odhodkov, saj so obresti iz
naslova presežka posojil davčno nepriznani odhodki, prav tako se odhodki iz obresti
priznajo le do višine priznane obrestne mere.245 Oba dohodka se štejeta tudi za prikrito
izplačilo dobička, kar je prav tako davčno nepriznan odhodek.
2. V tem primeru gre za obresti z virom v Sloveniji, izplačane povezani osebi, z več kot
25-odstotno kapitalsko udeležbo, v drugo državo članico EU, ki so obračunane po višji
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70. člen ZDDPO-2 ne predpisuje davčnega odtegljaja od zamudnih obresti.
Zavezanec za davek opravi prilagoditev odhodkov v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.
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obrestni meri od priznane obrestne mere, poleg tega pa gre še za obresti od presežka
posojil.
Poglejmo, ali lahko pri davčni obravnavi teh obresti uveljavljamo oprostitev plačila
davčnega odtegljaja v skladu z 72. členom ZDDPO-2, ki v prvem členu določa:
72. člen ZDDPO-2 vsebuje določbe Direktive Sveta 2003/49/ES o skupnem sistemu
obdavčenja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi osebami iz različnih držav članic
EU. Ugotovimo, da slovenska družba kot izplačevalec obresti in tuja družba kot
prejemnik obresti izpolnjujeta formalne pogoje glede višine in trajanja kapitalske
udeležbe kot tudi pogoje glede pravnoorganizacijske oblike, rezidentstva in zavezanosti
za korporacijski davek. Vendar to še ni dovolj, da zaključimo, da se pri izplačilu obresti v
tem primeru lahko uveljavlja oprostitev plačila davčnega odtegljaja.
Oprostitev plačila davčnega odtegljaja od izplačanih obresti se v skladu z 19. členom
ZDDPO-2 prizna le za obračunane obresti do višine zadnje objavljene, ob času
odobritve posojila znane priznane obrestne mere. Lahko pa zavezanec za davek z
verodostojno analitično dokumentacijo in drugimi relevantnimi listinami dokaže, da bi
lahko dobil posojilo pod enakimi pogoji tudi od nepovezane osebe.
Čeprav v splošnem velja za dividende in dividendam podobne dohodke, ki se jih
izplačuje matičnim družbam v drugo državo članico EU, oprostitev, pa to ne velja v
primeru dohodkov, podobnih dividendam, ki se štejejo za prikrito izplačilo dobička in
tak dohodek ni ustvarjen v skladu z neodvisnim tržnim načelom.246
Ugodnost oprostitve plačila davčnega odtegljaja za zneske plačil obresti, ki
predstavljajo prikrito izplačilo dobička, se ne prizna.
3. Kako pa je z uporabo določb Mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega
obdavčevanja med Slovenijo in Nemčijo?
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Zakon prikrita izplačila dobička davčno obravnava enako kot izplačila dividend. Tako se tudi od
prikritih izplačil dobička na podlagi 70. člena ZDDPO-2 obračunava davčni odtegljaj. To pomeni, da je
zakonsko zagotovljeno enako davčno obravnavanje prikritih in odkritih oblik izplačevanja dobička.
Izplačila dobička (dividend in dividendam podobnih dohodkov) med državami članicami EU ureja
Direktiva Sveta 90/435/EGS, s katero se zahteva oprostitev davčnega odtegljaja, če gre za izplačila
matičnim družbam v drugo državo članico. Ureditev v drugem odstavku 72. člena ZDDPO-2 ni
neposredno prenesena iz Direktive, čeprav posega na področje, ki ga direktiva enotno ureja. Pri tem se
zastavi vprašanje, ali ta ureditev pomeni dopusten odstop od davčnih ugodnosti direktive oziroma ali
država članica za prikrita izplačila dobička lahko enostransko določi, da se ne obravnavajo skladno z
direktivo. Tako Odar, M., Jerman, S.: že navedeno delo, str. 519.
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Za obresti, ki glede na posojilo, za katerega se plačujejo, presegajo višino zadnje
priznane objavljene obrestne mere in za katere se ne dokaže, da bi jih bilo mogoče
pridobiti pod enakimi pogoji tudi od nepovezane osebe, ni mogoče uveljavljati
ugodnosti iz Sporazuma glede obresti, ampak se upošteva nacionalna zakonodaja.
Obresti od presežka posojil in obresti na posojila, prejeta po višji obrestni meri v
primerjavi s priznano obrestno mero, se štejejo za prikrito izplačilo dobička v skladu s
7. točko 74. člena ZDDPO-2247 in jih zakon uvršča med dohodke, podobne dividendam.
Od plačil takih obresti je treba obračunati davčni odtegljaj v skladu s 1. b točko prvega
odstavka 70. člena ZDDPO-2, ki predpisuje obveznost davčnega odtegljaja pri izplačilu
dohodkov, podobnih dividendam, po 15-odstotni stopnji.
Sporazum v 10. členu dopušča, da se kot dividende obravnavajo tudi drugi dohodki, ki
se po nacionalni davčni zakonodaji države, kjer je izplačevalec dohodka rezident,
uvrščajo med dohodke iz delnic.
Menimo, da se pri plačilu presežnih obresti na posojila, prejeta po višji obrestni meri v
primerjavi s priznano obrestno mero, ki se po nacionalni davčni zakonodaji štejejo za
prikrito izplačilo dobička, ta pa kot dohodek, podoben dividendam, lahko uveljavljajo
ugodnosti iz Sporazuma, ki veljajo za dividende.

5.1.8 Licenčnine in avtorski honorarji
Določba Vzorčne konvencije OECD daje v prvem odstavku 12. člena izključno pravico
do obdavčitve premoženjskih pravic državi sedeža prejemnika dohodka.248 V praksi
sporazumi odstopajo od določb Vzorčne konvencije OECD in dajejo pravico do
obdavčitve tako državi vira kot državi sedeža prejemnika dohodkov iz premoženjskih
pravic.
Drugi odstavek 12. člena sporazuma opredeljuje dohodke iz premoženjskih pravic, ki
na splošno zajemajo plačila za uporabo ali pravico do uporabe pravic intelektualne
lastnine ter industrijske lastnine, kot so:
 avtorske pravice za literarno, umetniško ali znanstveno delo;
 kinematografski filmi;
 filmi ali trakovi za radijsko in televizijsko predvajanje;
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Za prikrito izplačilo dobička se štejejo tudi obresti na posojila, dana po nižji ali prejeta po višji obrestni
meri, kot znaša priznana obrestna mera iz 19. člena tega zakona, in obresti od presežka posojil iz 32.
člena tega zakona.
248
Slovenija ima samo en tak sporazum, ki ga je nasledila od SFRJ, in sicer s Švedsko, za katerega se
pričakuje, da bo v kratkem nadomeščen z novim. Prislan, B. (2012): že navedeno delo, str. 113–114.
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kateri koli patent, blagovna znamka, vzorec ali model, načrt, tajna formula ali
postopek;
informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.

Prav tako se v skladu šestim odstavkom 12. člena tudi za licenčnine in avtorske
honorarje med povezanimi osebami morebitni presežek plačil obdavči po pravilih
nacionalne davčne zakonodaje držav pogodbenic in drugimi določili sporazuma, del
dohodkov iz premoženjskih pravic, ki so obračunane v skladu z neodvisnim tržnim
načelom, pa se obdavčijo po določilih sporazuma.
Velja tudi pridržek za stalno poslovno enoto, ki se obdavčuje preko poslovnega dobička
v skladu s 7. členom sporazuma.
Sporazuma z Italijo in Nemčijo v drugi točki 12. člena določata, da sme država vira
obdavčiti licenčnine in avtorske honorarje, vendar davek ne sme presegati 5 odstotkov
bruto zneska licenčnin.
Sporazum s Srbijo v drugi točki 12. člena določa, da sme država vira obdavčiti
licenčnine in avtorske honorarje, vendar davek ne sme presegati:
 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev za uporabo ali
pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literaturo, umetniško ali
znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi ali filmi ali trakovi za
radijsko ali televizijsko predvajanje, in
 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev za uporabo ali
pravico do uporabe katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela,
načrta, tajne formule ali postopka ali za uporabo ali pravico do uporabe
industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali za informacije o
industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.
Kar ni zajeto v opredelitvi po sporazumu, ni moč uvrstiti med dohodke iz
premoženjskih pravic, ampak so to drugi dohodki, ki so urejeni v 22. členu sporazuma.
Slovenski davčni zavezanec plačuje licenčnino za uporabo televizijskih programov
pravni osebi - rezidentki Srbije, ki ima hkrati 50-odstotni delež v kapitalu slovenskega
davčnega zavezanca. S pogodbo je določeno, da znaša licenčnina 1.000 d. e. mesečno.
V našem primeru se licenčnina periodično plačuje za pravico do uporabe televizijskih
programov, kar lahko na podlagi določil mednarodnega sporazuma država vira obdavči
po 5-odstotni stopnji. Razumljivo je, da bo prejemnik dohodka izkoristil ugodnosti iz
mednarodnega sporazuma, pridobil potrdilo o rezidentstvu, na podlagi katerega bo
plačnik dohodka lahko zahteval od davčnih oblasti, da se pri davčnem odtegljaju od
80

licenčnine namesto splošne stopnje uporabi nižja stopnje iz mednarodnega
sporazuma, in sicer 5-odstotna.

5.1.9 Umetniki in športniki
17. člen sporazuma določa, da se dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvajajo
nastopajoči umetniki in športniki, ki pripada drugi osebi, ker se na primer zaposlijo ali
drugače pogodbeno vežejo z drugo osebo ali podjetjem, obdavči v državi, kjer se
izvajajo dejavnosti nastopajočega umetnika ali športnika.
Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojega obdavčevanja, ki jih je sklenila Slovenija,
imajo tudi posebno določbo, kar jih razlikuje od standardne določbe Vzorčne
konvencije OECD. Gre za določbo tretjega odstavka 17. člena, ki ureja primere, kadar
se dejavnost nastopajočega umetnika ali športnika financira pretežno z javnimi sredstvi
države, njene politične enote ali lokalne oblasti ene ali druge države ali poteka v okviru
kulturnega sporazuma ali programa športne ali kulturne izmenjave.249 V teh primerih
se dohodek obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je nastopajoči
izvajalec.250

5.1.10 Odprava dvojnega obdavčevanja
Kadar po določbah sporazuma lahko obdavčujeta isti dohodek obe državi, tako vira kot
rezidentstva, je potrebno s sporazumom zagotoviti način za odpravo dvojne
obdavčitve, ki pri tem nastane. Dvojna obdavčitev se odpravlja v državi rezidentstva na
način, ki sta ga državi pogodbenici določili v sporazumu, in sicer ali z metodo izvzetja ali
z metodo odbitka.

249

Slovenija in Rusija sta določili Program sodelovanja na področju kulture, znanosti, izobraževanja in
športa v obdobju 2016–2018, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 99/15 – MP št. 16/15. Program
sodelovanja je pomemben, saj sporazum določa, da je dohodek, ustvarjen z osebnimi dejavnostmi
izvajalca ali športnika, oproščen davka v državi pogodbenici, v kateri se te dejavnosti opravljajo. To velja
pod pogojem, da se te dejavnosti opravljajo po programu kulturnega sodelovanja, ki ga v celoti financira
druga država pogodbenica ali upravna ozemeljska enota ali lokalni organ. Prislan, B.: Konvencije o
izogibanju dvojnega obdavčevanja v letu 2016, Iks: revija za računovodstvo in finance, Ljubljana, št.
2/2016, str. 117.
250
Financiranje iz tretjega odstavka 17. člena se nanaša izključno na fianciranje obiska, gostovanja v
Sloveniji, torej prevoza, nastanitve, prehrane in drugih stroškov, ki so povezani z bivanjem izvajalcev v
Sloveniji, ne pa financiranje priprave predstav, ki se izvajajo v Sloveniji oziroma v katerikoli drugi državi.
FURS:
Mednarodno
obdavčenje,
Umetniki
in
športniki,
str.
4,
objavljeno
na
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/, najdeno 11.3.2016.
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Sporazumi, ki temeljijo na starejši različici vzorčne konvencije, vsebujejo določbe o
načinu odprave dvojnega obdavčevanja v 24. členu, sicer pa so te določbe v 23. členu.
Te določbe ne vsebujejo natančnih pravil o tem, kako se izvzetje ali odbitek izvedeta,
ampak je to prepuščeno nacionalni davčni zakonodaji ali praksi posamezne države.
V sporazumu z Nemčijo je v 23. členu predvidena v Sloveniji izključno metoda odbitka
za vse vrste dohodkov. V Nemčiji pa se metoda odbitka uporablja za naslednje
dohodke:
 dividende z manj kot 10-odstotno kapitalsko udeležbo;
 obresti;
 premoženjske pravice;
 nekateri dohodki poslovne enote.
Za ostale dohodke je predvidena metoda oprostitve.
Sporazum z Italijo v 24. členu določa uporabo metode odbitka tako v Italiji kot v
Sloveniji za vse vrste dohodkov.
Sporazum s Srbijo v 24. členu določa metodo odbitka za obe državi.
5.1.11 Ostale določbe
5.1.11.1 Enako obravnavanje
Sporazum vsebuje v 24. členu še določbe glede enakega obravnavanja, ki vsebujejo
načelo nediskriminacije. V skladu s tem načelom je prepovedano neenako
obravnavanje za davčne namene. Te določbe vsebujejo vsi sporazumi, tudi slovenski.
Sporazumi se razlikujejo po tem, ali se enako obravnavanje nanaša na vse davke ali
samo na tiste iz 2. člena sporazuma in ali se nanaša le na rezidente držav pogodbenic
ali se širi tudi na tretje osebe.
Določbe sporazuma z Italijo in Nemčijo se za potrebe enakega obravnavanja smejo
uporabljati tudi za osebe, ki niso rezidentke ene ali druge države pogodbenice, ter tudi
za davke (posredne), ki niso navedeni v sporazumu.
Sporazum s Srbijo sicer omogoča širitev uporabe za potrebe enakega obravnavanja
tudi na osebe, ki niso rezidenti držav pogodbenic, vendar se uporablja le za davke,
navedene v sporazumu.
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5.1.11.2 Postopek skupnega dogovora
S postopkom skupnega dogovora, ki ga ureja 25. člen sporazuma, se opredeljuje
postopek med dvema državama pogodbenicama, ki je namenjen tako davčnemu
zavezancu, kadar meni, da se določila sporazuma ne uporabljajo pravilno, kot državnim
organom pogodbenic, da z medsebojnim sodelovanjem rešijo nesporazume, ki so
nastali pri uporabi sporazuma, ter odpravijo dvojno obdavčevanje tudi v primerih, ki jih
sporazum ne predvideva.251
Zahteva za sprožitev postopka skupnega dogovora mora biti vložena v roku treh let od
prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je povzročilo obdavčenje, ki ni v skladu s
sporazumom.252 V sporazumu z Italijo je določen dvoletni rok.
Najpogostejši primeri, ki se rešujejo s postopkom skupnega dogovora, se nanašajo na
določanje rezidentskega statusa, obstoja stalne poslovne enote, obdavčitve
presežnega dela dohodkov iz premoženjskih pravic, obresti ali nestrinjanje z uporabo
določb konvencije. Kadar pristojna organa držav pogodbenic ne moreta doseči
dogovora, se lahko sporna vprašanja rešujejo preko arbitražnega postopka, če tako
določbo vsebuje sporazum o izogibanju dvojne obdavčitve, sklenjen med državama,
med katerima je potrebno razrešiti sporno vprašanje.253

5.1.11.3 Izmenjava informacij
Sporazum z določbami 26. člena omogoča izmenjavo informacij med državama
pogodbenicama, ki zajema tako informacije in podatke za potrebe izvajanja določil
sporazuma kot tudi domače zakonodaje držav pogodbenic. Namen izmenjave
informacij je tudi preprečevanje goljufij in davčnih utaj. Obseg izmenjave informacij254
se določa v sporazumu in imajo značaj tajnosti. Izmenjave se izvajajo na tri načine, in
sicer:255

251

Najpogostejši primeri, ki se nanašajo na ugotavljanje rezidentskega statusa, obstoj stalne poslovne
enote, pripisovanje dobička poslovni enoti, obdavčitev presežnega dela licenčnin in avtorskih honorarjev
ter obresti v državi izplačevalca, primeri, ko država uporabi svojo domačo zakonodajo, ki se nanaša na
tanko kapitalizacijo ali nestrinjanje z uporabo ustreznih določb konvencije. FURS: Mednarodno
obdavčevanje, avgust 2015, str. 3, najdeno dne 2. 1. 2016 na www.furs.si.
252
Zahtevo za začetek postopka skupnega dogovora vloži zavezanec pri pristojnem organu države
pogodbenice, katere rezident je; če se zahteva nanaša na enako obravnavanje, pa se vloži pristojnim
organom tiste države, katere državljan je.
253
Povzeto po FURS: Mednarodno obdavčenje, Postopek skupnega dogovora, str. 3-5, objavljeno na
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/, najdeno 11.3.2016.
254
Davki, glede katerih se izmenjujejo informacije, osebe, na katere se izmenjava nanaša, namen
izmenjave … Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 311.
255
Povzeto po Ključanin, E. in Zemljič, M.: že navedeno delo, str. 311–312.
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izmenjava informacij na zahtevo – državi izmenjujeta informacije, ki se
nanašajo na konkreten davčni primer;
avtomatična izmenjava informacij256 – državi brez zahtevka izmenjujeta
podatke o določeni vrsti dohodka, ki ima vir v eni državi, prejemnik dohodka pa
je v drugi državi;
spontana izmenjava informacij – kadar ena država pogodbenica v davčnih
postopkih zazna okoliščine, za katere oceni, da bi utegnile zanimati drugo
državo, lahko te informacije, brez zahteve druge države, pošlje pristojnemu
organu druge države.

Sporazum postavlja tudi omejitve glede izmenjave informacij, tako zaprošena država ni
dolžna posredovati določene informacije, če ji to prepoveduje domača zakonodaja.
Sporazumi Slovenije z izbranimi državami vsebujejo določilo, da se izmenjava podatkov
ne nanaša na vse davke, ampak le na tiste iz drugega člena sporazuma.
5.2

Odprava dvojnega obdavčevanja v izbranih državah

5.2.1 Enostranski ukrepi za odpravo dvojnega obdavčevanja v Nemčiji
Nemčija ponuja konkurenčen davčni sistem, ki je primerljiv z drugimi visoko razvitimi
industrijskimi državami. Po drugi strani pa ima Nemčija zaradi federativne ureditve257
večstopenjski davčni sistem, kar ga naredi precej kompleksnega. Davčna oblast v
Nemčiji se deli na državno, zvezno in lokalno tako pri pobiranju davkov kot pri
razdelitvi davčnih prihodkov. Zaradi mešanega davčnega sistema se nekateri davki
razdelijo na vse tri oblasti, med te sodi tudi davek od dohodka pravnih oseb
(Körperschaftsteuer-KStG ).258 Dohodek pravnih oseb je obdavčen tudi na lokalni ravni
z davkom na dohodek iz poslovanja (Gewerbesteuer - GewStG),259 ki ga lokalna oblast
razdeli tudi zvezni in državni blagajni. Na ta način se zagotavlja enakomerno

256

Pravne podlage za avtomatično izmenjavo informacij, ki jih izvaja FURS, poleg sklenjenih
mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so Direktiva Sveta 2003/48/ES o
obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (Obrestna direktiva), Direktiva Sveta 2011/16/EU
o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in Direktiva Sveta 2014/107/EU o spremembi
Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave na področju obdavčevanja, Memorandum
o soglasju o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčenjem (Uradni list RS, št. 40/12 – MP),
Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni
in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (Uradni list RS, št. 8/14 – MP).
257
Nemčija ima 16 zveznih držav, vsaka s svojo ustavo, parlamentom in vlado. Najvišja državna organa
sta zvezna vlada in zvezni parlament.
258
Körperschaftsteuergesetz različica objavljena 15. 10. 2002 (BGBl. I S. 4144).
259
Gewerbesteuergesetz različica objavljena 15. 10. 2002 (BGBl. I S. 4167).
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financiranje zveznih dežel in lokalnih skupnosti, kar omogoča enakomeren razvoj vseh
zveznih dežel, ne samo najbogatejših.260
Korporacije, kot sta družba z omejeno odgovornostjo (GmbH) in delniška družba (AG) s
sedežem ali s krajem dejanskega upravljanja v Nemčiji, so zavezane k davku od
odhodkov pravnih oseb po načelu svetovnega dohodka. Dividende se izvzamejo iz
obdavčitve v višini 95 odstotkov, pod pogojem, da izvirajo iz najmanj 10-odstotne
kapitalske udeležbe. Za izvzem dividend se od leta 2014 zahteva, da pri izplačevalcu
dividend ne predstavljajo davčno priznanega odhodka. Davek od dohodka pravnih oseb
se obračuna na državni ravni v višini 15 odstotkov davčne osnove, ne glede na to, ali se
dohodek razdeli ali ne. Davčna osnova temelji na poslovnem izidu, ugotovljenem po
računovodskih pravilih z upoštevanjem korekcij v skladu s sistemom davčnih olajšav in
spodbud.261
Nemčija je leta 1995 uvedla solidarnostni prispevek za financiranje nemške združitve,
ki velja za celotno Nemčijo. Davku od dohodkov pravnih oseb se doda solidarnostni
prispevek (SolzG),262 ki znaša 5,5 odstotka davčne stopnje davka od dohodkov, kar
znese skupaj 0,825 odstotka obdavčljivega dohodka. Skupna davčna stopnja davka od
dohodkov pravnih oseb na državni ravni znaša 15,825 odstotka.263
Davčni odtegljaj se obračuna od dividend in obresti po 25-odstotni stopnji, če so
izplačani rezidentom ali nerezidentom v države, s katerimi Nemčija nima sklenjenega
mednarodnega sporazuma, ter od dohodkov iz premoženjskih pravic in najemnin od
premičnin po 15-odstotni stopnji. Petodstotni davčni odtegljaj se odvede od dohodkov
iz premoženjskih pravic, ki jih prejmejo nerezidenti v države, s katerimi Nemčija nima
sklenjenega mednarodnega sporazuma. V ostalih primerih se upoštevajo stopnje,
dogovorjene v mednarodnem sporazumu za posamezno državo. Pri obračunu
davčnega odtegljaja je treba obračunati solidarnostni prispevek po stopnji 5,5
odstotkov od predpisane davčne stopnje za davčni odtegljaj. Dividende, obresti in
dohodki iz premoženjskih pravic, izplačane v drugo državo članico, so na podlagi določb

260

Hillebrand, E.: Distribution of taxes by regional authorities, najdeno dne 15. 4. 2016 na
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/04395-20071107.pdf.
261
Povzeto po EY: Worldwide Corporate Tax Guide 2015, str. 491–507, dostopno na
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_corporate_tax_guide_2015/$FILE/Worldwide
%20Corporate%20Tax%20Guide%202015.pdf najdeno dne 30.3.2016 in PWC: Worldwide Tax
Summaries, Corporate Taxes 2015/16, str. 716–729, dostopno na www.pwc.com/taxsummaries
najdeno dne 30. 3. 2016.
262
Solidaritätszuschlaggesetz različica objavljena 15.10. 2002 (BGBl. I S. 4130). Doplačilo solidarnostnega
prispevka je 5,5 odstotka od zneska davka od dohodka, dobička iz kapitala in davka od dohodkov pravnih
oseb (§ 4 SolzG).
263
Deloitte: Taxation and investment in Germany 2015, str. 13–14, dostopno na
http://www.iberglobal.com/files/2015/germanyguide-deloitte.pdf (30. 3. 2016).
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Direktiv EU oproščene plačila davčnega odtegljaja. Za nerezidente velja omejena
davčna zaveza, in sicer se z davčnim odtegljajem obdavčijo le dohodki z virom v
Nemčiji.264
Nemška davčna zakonodaja dovoljuje odbitek tujega davka na dohodke z virom zunaj
Nemčije, ki je bil dejansko plačan, in so vključeni v davčno osnovo, vendar največ do
višine domačega davka, ki bi ga od tega dohodka obračunal davčni zavezanec v Nemčiji
z upoštevanim solidarnostnim davkom. Morebitni neizkoriščeni znesek tujega davka ni
mogoče prenašati v prihodnja davčna obdobja, niti ga ni možno poračunati z davčno
obveznostjo za davek na dohodek iz poslovanja. Nemška zakonodaja pa dovoljuje, da
se znesek tujega davka namesto odbitka upošteva kot odhodek in na ta način
zagotavlja odpravo dvojnega obdavčevanja v primerih, ko davčni zavezanci poslujejo z
izgubo.
Davek na dohodek iz poslovanja je lokalni ali občinski davek na dohodek pravnih oseb
ne glede na pravno organizacijsko obliko. Višina davčne stopnje sestoji iz osnovne
davčne stopnje v višini 3,5 odstotka, ki velja za celotno Nemčijo, in multiplikatorja, ki je
v domeni vsake občinske oblasti. V povprečju znaša občinski multiplikator med 350 in
400 odstotki, vendar ne more biti nižji od 200 odstotkov. Višji multiplikator je običajno
v večjih mestih in na razvitih področjih, zgornja meja pa ni predpisana. V povprečju
znaša davčna stopnja davka na dohodek iz poslovanja med 7 in 17 odstotki, odvisno od
občine, v kateri je locirano podjetje.265 V Nemčiji je povprečna skupna davčna
obremenitev pravnih oseb približno 30-odstotna.
Tabela 11: Shema obdavčitve dohodkov pravnih oseb v Nemčiji
1. Davek od dohodkov

2. Solidarnostni prispevek
0,825 % za celotno Nemčijo
15 % davčne osnove
(5,5 % od davčne stopnje davka od dohodkov 15 %)
15,825 %
3. Davek na dohodek iz poslovanja
Davčna stopnja določa posamično vsaka občinska oblast. Najnižja stopnja znaša 7 %,
povprečna davčna stopnja je okoli 14 % obdavčljivega dohodka
min 7 %

Vir: Supporting Foreign Investment Projects, str. 14, najdeno na www.gatai.com
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Prav tam.
Overview of German company taxation 2013, najdeno dne 15. 4. 2016
http://www.geanetwork.com/lm-audit-tax-lm-overview-company-taxation-310513.pdf.
265
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Določanje davčne stopnje davka na dohodek iz poslovanja na lokalnem nivoju povzroča
različne stopnje davčnega bremena davčnih zavezancev znotraj Nemčije. Poglejmo na
primeru izračun skupne davčne stopnje davka na dohodek pravnih oseb.
Tabela 12: Izračun skupne davčne stopnje
Primer izračuna za občino Landshut na Bavarskem
Občinski multiplikator davka na trgovino: 420 %
Davčna osnova
Davek na dohodek iz poslovanja (3,5 % x 420 %) 14,7 %
Davek od dohodkov pravnih oseb (15 %)
Solidarnostni prispevek (5,5 % davka od dohodkov pravnih oseb) 0,825 %
Čisti dohodek
Skupna davčna obremenitev pravnih oseb

1.000.000 EUR
- 147.000 EUR
- 150.000 EUR
- 8.250 EUR
694.750 EUR
30,53 %

Vir: Supporting Foreign Investment Projects, str. 15, najdeno na www.gatai.com
5.2.2 Enostranski ukrepi za odpravo dvojnega obdavčevanja v Italiji
Italija je ena izmed tistih držav, kjer se davčne reforme vrstijo ena za drugo brez
pomembnejšega napredka, predvsem v smislu poenostavitve davčnega sistema in
znižanja davčnega bremena davčnih zavezancev.266 Zadnja korekcija davčne
zakonodaje je bila sprejeta z Zakonom o stabilnosti leta 2016 (Legge di stabilità,
2016).267 Poleg zapletenosti italijanskega davčnega sistema je stopnja obdavčitve
dohodkov pravnih oseb, kljub progresivnemu znižanju v zadnjih letih, nad evropskim in
svetovnim povprečjem.268 Povprečna skupna davčna stopnja znaša 31,4 odstotka,
efektivna davčna stopnja pa kar 58 odstotkov, kar je v primerjavi s 43 odstotki v

266

Po obsežnejši fiskalni reformi leta 1973 (reforma Visentini) je Italija po letu 1990 z vsako novo vlado
dobila ali spremenila tudi davčno zakonodajo. Prva vlada Berlusconija leta 1994 je posegla na davčno
področje z Belo knjigo (Il Libro bianco sulla riforma fiscale), sledila je Dinijeva vlada s spremembami na
davčnem področju (1995–1996). Praksi davčnih reform so sledili Prodi (1998), ko je bil uzakonjen
regionalni davek IRAP, ter manjši popravki in dopolnitve davčne zakonodaje v času d'Aleme in Amata
(1998–2001). Leta 2003 je takratni minister Tremonti v času druge Berlusconijeve vlade (2001–2004) v
okviru davčne reforme uvedel IRAS, ki je nadomestil davek od dohodkov pravnih oseb IRPEG (Imposta
sul reddito delle persone giridiche) iz leta 1973. Nekaj sprememb davčne zakonodaje je prinesla
Prodijeva vlada leta 2008 s tako imenovano Biascovo komisijo. Po letu 2008 so bile zaradi vsesplošne
gospodarske in finančne krize, ki je močno ogrozila italijanske javne finance, sprejete korekcije davčne
zakonodaje v sklopu vsakoletnih zakonodajnih ukrepov za javnofinančno vzdržnost (podobno našemu
ZUJF), poimenovano Legge di stabililità. Po padcu Berlusconija je Italija dobila tehnično vlado s
premierjem Montijem, ki je uvedel reforme, usmerjene v varčevanje na vseh področjih. Di Gialluca, A.:
Riforma fiscale: evoluzione e prospettive, LUISS, 2012.
267
Legge di stabilità, 2016, Gazzetta ufficiale št. 302 dne 30. 12. 2015, (Legge n. 208/2015).
268
Povprečna svetovna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znaša 24,47 odstotka, medtem ko
povprečna davčna stopnja držav članic OECD znaša 25,37 odstotka. Weisz, B.: Tasse sulle imprese: l'Italia
nel confronto internazionale.
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Nemčiji ogromno.269 Dohodki pravnih oseb so obdavčeni z državnim davkom od
dohodkov pravnih oseb IRES (imposta sul redito delle società)270 in z regionalnim
davkom od proizvodnih dejavnosti IREP (imposta regionale sulle attivita produttive).271
Davčna osnova za IRES so dohodki pravnih oseb rezidentov po načelu svetovnega
dohodka, ugotovljeni na podlagi računovodskih pravil v določenem časovnem obdobju,
praviloma koledarskem letu, znižani za davčno priznane odhodke. Davčno osnovo je
mogoče znižati z nekaterimi davčnimi spodbudami, poznajo pa tudi tako imenovani
davčni kredit, ki učinkuje na končno višino davčnega bremena, torej na sam davek.
Zakonodaja omogoča odbitek tujega davka, ki je bil plačan od dohodkov v tujini, in je
vključen v davčno osnovo, vendar velja omejitev, kot jo imamo v Sloveniji. Odbitek ne
sme preseči nižjega zneska davka, in sicer zneska davka, plačanega v tujini na viru, ali
zneska davka, ki bi ga bilo treba obračunati po domačih zakonskih določbah od
enakega dohodka.272 Neizkoriščen znesek tujega davka je mogoče prenašati naprej in
nazaj za osem davčnih obdobij. Davčna stopnja znaša 27,4 odstotkov.273
IRAP je pravzaprav davščina na ustvarjeno dodano vrednost v trenutku nastanka
oziroma proizvodnje in ne v trenutku porabe. Predpostavka tega davka je redno
opravljanje proizvodne, trgovske ali storitvene dejavnosti. Izračun davčne osnove je
precej zapleten, saj ne veljajo enotna pravila, nekatere deficitarne dejavnosti imajo
posebne odbitke in olajšave, diverzificiran sistem olajšav je tudi glede na posamezne
regije. Posplošeno predstavlja davčno osnovo razlika med vrednostjo proizvodnje in
določenimi stroški proizvodnje.274 Davčna stopnja je odvisna od poslovne dejavnosti
pravne osebe in od posamezne regije, v kateri pravna oseba izvaja pridobitno
dejavnost. V davčnem letu 2015 so v veljavi davčne stopnje IRAP, kot je razvidno iz
preglednice. Regije imajo pristojnost povečati ali zmanjšati stopnje IRAP do 0,92
odstotne točke.
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Pesole, D.: Tasse record sulle imprese italiane, Il sole 24 ore, z dne 5. 1. 2014, objavljeno na
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-05/tasse-record-imprese-italiane082937.shtml?uuid=ABdbEkn najdeno 30. 3. 2016.
270
TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) aggiornato con le ultime
modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e dalla L. 13 luglio 2015, n. 107.
271
Uveljavljena z zakonskim dekretom 15. 12. 1997 št. 446. Prihodki IRAP so namenjeni financiranju
regij, predvsem se iz tega davka financira javna zdravstvena mreža. Pfösti, E.: Il federalismo fiscale, Apes,
Roma, 2008, str. 77.
272
Credito
per
le
imposte
pagate
all'estero,
najdeno
dne
16. 4. 2016
na
http://www.confindustria.vicenza.it/video/videosp.nsf/e906ee704d466c14c12576e20042fb08/875427f
9f7e9f2aac12579d00037933b/$FILE/Cred%20per%20imposte%20pagate%20all'estero.pdf
273
Za davčno leto 2016 se davčna stopnja zniža za 3,5 odstotne točke in znaša 24 odstotkov.
274
Ne upoštevajo se stroški dela, rezervacije in odpisi terjatev in stalnih sredstev. Z davčnim letom 2015
se po novem pri izračunu davčne osnove upoštevajo stroški dela, v kolikor se nanašajo na zaposlene za
nedoločen čas.

88

Tabela 13: Pregled davčnih stopenj IRAP za leto 2015
v%
Splošna davčna stopnja
Banke in druge finančne inštitucije
Zavarovalnice
Davčni zavezanci, ki opravljajo kmetijsko dejavnost
Davčni zavezancu, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo

3,90
4,20
5,90
1,90
4,20

Vir: Caparello, A.: IRAP, ecco le aliquote 2015 per il calcolo, Investireoggi, z dne
12. 1. 2015 dostopno na http://www.investireoggi.it/fisco/irap-ecco-le-aliquote-2015per-il-calcolo/?refresh_ce
Nerezidenti so zavezani za plačilo IRES le za dohodke, ustvarjene v Italiji, torej na viru.
Dohodki, podvrženi davčnemu odtegljaju v Italiji, so dividende, obresti in dohodki iz
premoženjskih pravic. Splošna stopnja se je leta 2014 zvišala iz 20 na 26 odstotkov in
velja za vse vrste dohodkov razen izjem, kot so obresti na državne obveznice, ki so
obdavčene z 12,5-odstotnim davčnim odtegljajem. Pri izračunu davčnega odtegljaja od
dohodkov iz premoženjskih pravic se upošteva 75 odstotkov dohodka, na katerega se
aplicira 30-odstotni davčni odtegljaj. Drugačna stopnja davčnega odtegljaja velja na
podlagi mednarodnih sporazumov, EU direktiv in drugačnih pravil, ki jih predvideva
domača davčna zakonodaja. V Italiji veljajo mednarodni sporazumi o izogibanju
dvojnega obdavčevanja, sklenjeni s kar 96 državami, po večini pa temeljijo na Vzorčni
konvenciji OECD.275

5.2.3 Enostranski ukrepi za odpravo dvojnega obdavčevanja v Srbiji
Srbija kot edina od obravnavanih držav ni članica EU in niti OECD. Je izjemno zanimiva
država s poslovno ekonomskega vidika v regiji, saj ponuja konkurenčno davčno
ureditev, kvalificirano in konkurenčno delovno silo, moderno infrastrukturo in stabilne
politične razmere. Zaradi širokega nabora sklenjenih sporazumov o prosti trgovini
omogoča brezcarinski dostop do petine svetovnega trga.276 Obdavčitev pravnih oseb
urejata Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Zakon o porezu na dobit pravnih
lica)277 in postopkovni predpis Zakon o davčnem postopku. Pravne osebe rezidentke so
obdavčene po načelu svetovnega dohodka. Nerezidenti in stalne poslovne enote
nerezidentov so podvrženi davku od dobička pravnih oseb le za dohodke, ustvarjene v
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MEF: Dipartimento delle finanze, Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, objavljeno na
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-eaccordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/, najdeno dne 30.3.2016.
276
Srbija je sklenila sporazume o prosti trgovini z Evropsko unijo, ZDA, Rusko federacijo, Kazahstanom,
Turčijo, državami jugovzhodne Evrope, Belorusijo, EFTA in CEFTA. Agencija za strana ulaganja i
promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) Beograd, Srbija najdeno dne 20. 4. 2016 na
http://siepa.gov.rs/sr/.
277
Zakon o porezu na dobit pravnih lica Sl. glasnik RS, št. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004,
18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015 in 112/2015.
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Srbiji, torej po načelu vira dohodka. Davčna osnova se ugotavlja na podlagi
računovodskih izkazov in z upoštevanjem davčno priznanih odhodkov in olajšav za
davčno obdobje. Davčna stopnja znaša 15 odstotkov.
Odprava dvojnega obdavčevanja pravnih oseb se izvaja na podlagi določb Zakona o
davku od dobička pravnih oseb in na podlagi določil mednarodnih sporazumov o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je sklenila Srbija. Srbija, kot nečlanica EU, ima
v svoji zakonodaji drugačne določbe o odpravi dvojnega obdavčevanja. Kot metodo
odprave mednarodnega dvojnega obdavčevanja predpisuje uporabo metode odbitka
tujega davka.278 Odbitek tujega davka od dividend, izplačanih rezidentu Srbije z
najmanj 10-odstotno udeležbo v trajanju vsaj 12 mesecev, se lahko upošteva za
zmanjšanje davčne obveznosti, vendar največ do višine davka, ki bi bil po predpisani
stopnji (15 odstotkov) obračunan od bruto zneska dividend, prejetih iz tujine, in
vključenih v davčno osnovo. Zanimiva je tudi ureditev v skladu z 52. in 53. členom
zakona, ki omogoča prenos neizkoriščenega tujega davka v naslednja davčna obdobja,
vendar ne več kot za pet.279
Domača zakonodaja prav tako dovoljuje odbitek tujega davka od najemnin, obresti in
dividend (lastniški delež manj kot 10 odstotkov), ki je bil davčnemu zavezancu
rezidentu odtegnjen in plačan v drugi državi, vendar le do višine zneska davka,
obračunanega od 40 odstotkov takih tujih dohodkov, vključenih v davčno osnovo
rezidenta po določbah domače zakonodaje.280
Davčni zavezanec, ki v tujini posluje preko stalne poslovne enote in od teh dohodkov
plača v tujini davek, lahko odbije v tujini plačan davek, vendar največ v višini davka, ki
bi ga za ta dohodek obračunal po domači zakonodaji.281
Z davčnim odtegljajem so dividende, obresti, dohodki iz premoženjskih pravic zakup in
kapitalski dobički, ki jih ustvarjajo nerezidenti Srbije, obdavčeni po 20-odstotni stopnji.
Na podlagi določb mednarodnih sporazumov, ki so v veljavi v Srbiji, teh je 54, se za
obračun davčnega odtegljaja lahko uporabi stopnja iz sporazuma. Večina veljavnih
mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja je bila ratificirana še z
nekdanjo SFRJ ali s skupno državo Srbijo in Črno goro. V Srbiji so z davčno reformo leta
2013 uvedli diverzificirano stopnjo davčnega odtegljaja za dohodke, izplačane
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Za domače dividende velja metoda izvzema.
52. in 53. člen Zakon o porezu na dobit pravnih lica.
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EY.com/Global.Tax.Guides, str. 1226.
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51. člen Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
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nerezidentom v države z ugodnejšo davčno ureditvijo oziroma tako imenovane davčne
raje, in sicer v višini 25 odstotkov.282
Srbija ima v primerjavi z Nemčijo in Italijo precej enostavno davčno regulativo in
zagotavlja zadovoljivo odpravo dvojnega obdavčevanja, kar je zagotovo prednost Srbije
v luči privabljanja tujih neposrednih naložb. Skupaj z drugimi strateškimi lastnostmi je
prav gotovo zanimiva destinacija za bodoče gospodarske finančne investicije.

5.2.4 Analiza uporabe metode odbitka tujega davka kot enostranski ukrep proti
izogibanju dvojnega obdavčevanja v izbranih državah
Metoda odbitka tujega davka kot unilateralni način za odpravo dvojnega obdavčevanja
je uveljavljena v davčnih zakonodajah obravnavanih držav. V osnovi metoda odbitka
zahteva, da davčni zavezanec za davčno obdobje, v katerem pripozna dohodke z virom
v tujini, ugotovi davčno obveznost, od katere izvrši odbitek tujega davka. Če davčni
zavezanec ni v tej poziciji, primeroma zaradi poslovanja z davčno izgubo, odbitek
tujega davka ni možen. Z vidika davčne politike nastalo situacijo teoretično rešujemo
na tri načine. 283
1. Nacionalna zakonodaja takih položajev ne rešuje in prezira neizkoriščen tuj
davek, s tem pa povzroči, da se dvojno obdavčevanje ne povsem odpravi.
2. Zakonodaja omogoča, da se odbitek tujega davka prenaša naprej, tako da se v
prihodnjih davčnih obdobjih znižuje davčna obveznost za znesek odbitka
prenesenega tujega davka.
3. Zakonodaja omogoča, da se na podlagi zahtevka davčnega zavezanca tuj davek
prizna kot strošek poslovanja in kot davčno priznan odhodek zvišuje
ugotovljeno davčno izgubo, ki jo je možno prenašati v naslednja davčna
obdobja.
Nekatere države, na primer Italija, omogočajo prenos odbitka tujega davka tudi nazaj,
v tem primeru lahko pride do vračila preplačanega davka za pretekla davčna obdobja.
Srbija ima podobno ureditev; neizkoriščen del tujega davka se lahko upošteva kot
odbitek v naslednjih davčnih obdobjih. Nemčija ne omogoča prenašanja tujega davka,
omogoča pa znižanje davčne osnove za znesek neizkoriščenega tujega davka. Najbolj
togo ureditev ima Slovenija, saj ne omogoča prenašanja neizkoriščenega davka v
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Povzeto po Kakvi su efekti reforme poreza na dobit preduzeća u Srbiji, najdeno dne 11. 2. 2016 na
http://bif.rs/2013/03/kakvi-su-efekti-reforme-poreza-na-dobit-preduzeca-u-srbiji/.
283
Povzeto po Lüdicke, J.: Exemption and Tax Credit in German Tax Treaties – Policy and Reality, Bulletin
for international taxation, december 2010, IBFD, str. 609–612.
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naslednja davčna obdobja, niti ne dovoljuje, da se znesek davka upošteva kot davčno
priznan odhodek. Praktične učinke različnih ureditev prikazujemo na primeru.
Predpostavimo, da imamo slovenskega davčnega zavezanca, ki ustvarja dohodke iz
premoženjskih pravic v državi, s katero Slovenija nima sklenjenega mednarodnega
sporazuma, v višini 10.000 d. e., od katerega je bil obračunan davčni odtegljaj po
stopnji 20 odstotkov v višini 2.000 d. e. Davčna osnova zavezanca za davek znaša v
obračunskem obdobju, z vključenim tujim dohodkom, 30.000 d. e., davčna stopnja je
17-odstotna.
Tabela 14: Izračun davčne obveznosti z uporabo metode navadnega odbitka
v d. e.
Domači dohodki
Dohodki iz tujine
Davčna osnova
Davek (17 %)
Odbitek tujega davka
V tujini plačan davek
Davčna obveznost
Neizkoriščen v tujini plačan davek

20.000
10.000
30.000
5.100
1.700
2.000
3.400
300

Vir: lasten izračun
Veljavne določbe slovenske zakonodaje omogočajo odbitek tujega davka, ki je bil
dejansko plačan od dohodkov z virom v tujini, vendar je višina dovoljenega odbitka
omejena na nižjega od zneskov, in sicer:
 znesek tujega davka na tuj dohodek, ki je bil končen in dejansko plačan, ali
 znesek davka, ki bi ga bilo treba plačati po pravilih ZDDPO-2 od tujega dohodka,
če odbitek ne bi bil možen.
Formulo za izračun zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati, če odbitek ne bi bil možen,
predpisuje Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. 284 Izračun
se opravi na sledeči način:

skupni znesek dohodkov, od katerih je bil plačan
tuji davek, z virom v posamezni državi
celotni davčno priznani prihodki – celotni davčno priznani odhodki

284

x znesek davka

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, objavljen v Uradnem listu RS, št.
109/13, 83/14 in 101/15. Obračun odbitka tujega davka se opravi na prilogi 10, ki v metodologiji za
izpolnjevanje obrazca določa formulo za izračun zneska davka.
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Na ta način znaša davek, ki je ga lahko odbijemo, 1.700 d. e., medtem ko znaša v tujini
plačan davek 2.000 d. e. Na podlagi določb slovenske zakonodaje je razlika v višini 300
d. e. neizkoriščena in je ni možno izkoristiti oziroma prenašati v druga davčna obdobja.
Predpostavimo še, da je davčni zavezanec rezident vsake od ostalih treh držav, ob
ostalih nespremenjenih okoliščinah. Tudi v Italiji velja omejitev zneska odbitka, pa
vendar ima Italijanski davčni zavezanec možnost prenašanja neizkoriščenega davka za
osem davčnih obdobij nazaj ali naprej. Podobna ureditev je v Srbiji, ki pa ne pozna
prenašanja pravice do odbitka tujega davka nazaj, ampak lahko srbski davčni
zavezanec prenaša neizkoriščen del tujega davka v naslednjih pet davčnih obdobij.
Nemški davčni zavezanec ima možnost izkoristiti ves odbitek tujega davka takoj.
Slovenska ureditev je sporna in ne zagotavlja odprave dvojnega obdavčevanja
slovenskim rezidentom v takšnih in podobnih položajih. Ne gre za slabosti metode
odbitka davka, saj imajo druge države ustrezna vzporedna določila, ki zagotavljajo
izogibanje dvojnega obdavčevanja; gre za togo davčno politiko slovenskega
zakonodajalca.
5.3

Sklepne misli

Harmonizacija neposrednih davkov v EU je poenotila nekatere določbe korporacijskih
davkov, tako v primeru Slovenije, Italije kot Nemčije. Določbe, prenesene na podlagi
Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne
družbe iz različnih držav članic, in Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčenja v
zvezi s plačili obresti in plačili za uporabo premoženjskih pravic, ki veljajo za povezane
družbe iz različnih držav članic, so poenotile ureditev glede obdavčitve plačil dividend,
obresti in premoženjskih pravic kot posledica zagotavljanja temeljnih svoboščin EU,
posredno pa, do določene mere, preprečujejo dvojno obdavčevanje dohodkov,
ustvarjenih na notranjem trgu. Ne glede na to pa imajo države članice EU v sklopu
ukrepov proti dvojnemu obdavčevanju dobro razvito mrežo bilateralnih mednarodnih
sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
Srbija kot tretja država, ki na široko odpira svoja vrata tujim vlagateljem, ima trenutno
status kandidatke za EU. Njena prednost je v nizki davčni stopnji davka na dohodek
pravnih oseb in v številčnosti veljavnih bilateralnih sporazumov z večino evropskih
držav. Srbija ima suvereni korporacijski zakon, v katerem je dobro urejena odprava
dvojnega obdavčevanja na unilateralni ravni. Poleg tega pa ima Srbija dobro mrežo
mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja, čeprav je nekoliko
zastarela, saj je precej sporazumov v veljavi še iz časov SFRJ, medtem ko ima Slovenija
le še en tak sporazum.
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Vsi obravnavani mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja so
osnovani na Vzorčni konvenciji OECD. Sporazumi so sklenjeni v različnih časovnih
obdobjih in temeljijo na v času sklepanja veljavni različici Vzročne konvencije OECD. V
zadnjih letih je OECD opravila revizijo Vzorčne konvencije pogosteje,285 saj se pojavljajo
novi predlogi in pobude na področju mednarodnega obdavčevanja, tako s strani držav
članic OECD kot tudi EU.286
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Vzorčna konvencija OECD je bila posodobljena v letih 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010
in 2014. Najdeno dne 20. 2. 2006 na http://www.oecd.org/ctp/treaties/oecd-model-tax-conventionavailable-products.htm.
286
OECD approves the 2014 update to the OECD Model Tax Convention dostopno na
http://www.oecd.org/tax/2014-update-model-tax-convention.htm najdeno dne 5.2.2016. Novi predlogi
in rešitve na področju mednarodnega obdavčevanja se nanašajo predvsem na omejitev škodljivih
davčnih praks z zaostrovanjem davčnih pravil in vplivajo na davčno konkurenco med posameznimi
državami. Mayr, S.: Prime osservazioni sul decreto sull'internazionalizzazione delle imprese, Bollettino
tributario, 2.2.2016, dostopno na http://www.bollettinotributario.it/wordpress/prime-osservazioni-suldecreto-sullinternazionalizzazione-delle-imprese/, najdeno dne 29.2.2016.
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6

SODNA PRAKSA

6.1

Domača sodna praksa

6.1.1 VSRS Sodba X Ips 1/2014 z dne 16. 4. 2015
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je odločalo o pravici do vračila presežka v tujini
plačanega davka, ki ga davčni zavezanec zaradi predpisane metode navadnega odbitka
ni mogel v celoti uveljavljati v davčnem letu, v katerem je te dohodke vključil v
obdavčitev. Iz dejanskega stanja izhaja, da je davčni zavezanec, ki je slovenski rezident,
prejel obresti z virom v Srbiji, od katerih je bil na viru, v skladu z določili mednarodnega
sporazuma med Slovenijo in Srbijo, odtegnjen davčni odtegljaj po 10-odstotni stopnji.
V obdobju prejema tujih obresti je znašal znesek tujega davka več kot obveznost za
plačilo davka, ugotovljena na podlagi davčnega obračuna za davčno obdobje.
Zavezanec za davek je razliko davka, ki ga ni v celoti uveljavljal kot odbitek, zahteval na
podlagi 383. člena ZDavP-2, sklicujoč se na 24. člen sporazuma med Slovenijo in Srbijo,
ki naj ne bi, po navedbah davčnega zavezanca, omejeval pravice do prenosa odbitka v
naslednja obdobja. Ključno v tem sporu je bilo, ali je določba 24. člena sporazuma
neposredno uporabna ali pa za uporabo potrebuje izvedbene določbe od 62. do 67.
člena ZDDPO-2 in 383. člena ZDavP-2. V skladu s splošnimi načeli mednarodnega prava
se mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno in med take spada tudi mednarodni
sporazum med Slovenijo in Srbijo. Neposredno se določbe mednarodnih sporazumov
uporabljajo le v obsegu kot so navedene, v ostalem se uporabljajo določbe nacionalnih
predpisov. 24. člen sporazuma med Slovenijo in Srbijo določa metodo odbitka za
izogibanje dvojnega obdavčevanja, ne vsebuje pa natančnih pravil o uporabi te
metode, zato je to prepuščeno domači zakonodaji. Ta pa ne dovoljuje prenosa
neizkoriščenega zneska tujega davka in tudi ne vračila tega dela davka.287 Sodišče je
oprlo svojo odločitev na dejstvo, da se konvencija uporablja le toliko, kolikor sta se
državi dogovorili, glede nedogovorjenega pa se za slovenske rezidente uporablja
slovenski zakon.
Iz navedenega primera je razvidno, da kljub konvenciji ni zagotovljena odprava
dvojnega obdavčevanja. V tej zadevi so ključne določbe nacionalne zakonodaje, ki ob
uporabi metode navadnega odbitka ne dovoljuje prenašanja neizkoriščenega davka
naprej ali celo nazaj, lahko pa za to vrednost dopušča zniževanje davčne osnove, česar
slovenska ureditev ne omogoča. Vendar pa ne gre pozabiti, da je bil davek na viru
plačan v srbski proračun in bi kvečjemu davčni zavezanec od te države zahteval
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Glej tudi sodbo X Ips 427/2012 z dne 12. 9. 2013.
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refundacijo davka, ki ga ni mogel odbiti. Če bi slovenski davčni zavezanec prejemal
obresti od rezidenta druge države članice, bi imel zagotovljeno pravico do vračila
presežnega davka, za katerega mu slovenska zakonodaja ne daje pravice do odbitka.
Če ne drugače, bi verjetno to uspel doseči s tožbo na Sodišču EU. Obveznost
zagotavljanja nevtralizacije, v kolikor ni zagotovljena s sporazumom ali enostransko, je
prevaljena na državo vira dohodka, ki je prejela plačilo davčnega odtegljaja.
6.1.2 VSRS Sodba X Ips 113/2013 z dne 20. 3. 2014
Sodišče je v zadevi presojalo, ali so izpolnjeni pogoji za uveljavitev oprostitve davčnega
odtegljaja na viru v skladu z določbami mednarodne konvencije. Akademski državni
balet iz St. Petersburga je gostoval na festivalu v Sloveniji z dvema predstavama.
Slovenska agencija, ki je organizirala dogodek, je storitev plačala in kot plačnik davka v
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, predložila zahtevek za oprostitev davka od
tega dohodka na podlagi 17. člena konvencije med Slovenijo in Rusijo. 288 Plačnik
dohodka je z izjavo dokazoval, da je dogodek financirala Rusija z javnimi sredstvi. V
konkretni zadevi je jasno, da ima dohodek, ki ga je prejel ruski balet za nastope na
festivalu, vir v Sloveniji na podlagi ZDDPO-2.289 Gre za situacijo, ko imata pravico do
obdavčitve ruskega baleta dve davčni oblasti, Slovenija po načelu vira in Rusija po
načelu svetovnega dohodka. Kako sta si državi razdelili davčno pristojnost obdavčitve
dohodka, izhaja iz določb sporazuma, ki sta ga sklenili državi. Državi pogodbenici sta se
dogovorili, da se Slovenija odpove obdavčitvi tovrstnih dohodkov, če so storitve
opravljene po programu kulturnega sodelovanja, ki ga v celoti financira Rusija.290
Davčni organ ni ugodil zahtevku plačnika davka za uveljavitev ugodnosti v skladu s
sporazumom, saj ni štel, da je dogodek gostovanja financiran s strani ruske države.
Bistveno v tem postopku je bilo, da gre za dohodek z virom v Sloveniji in da je ruski
balet, čeprav je bila celotna priprava izvedbe predstave (plače nastopajočih, stroški vaj,
priprava scene in odra, stroški priprave kostumov ipd.) financirana z ruskimi javnimi
sredstvi, prejel plačilo za izvedbo predstav s strani slovenske agencije in ne iz ruskih
javnih sredstev. Odločitev davčnega organa je potrdilo tudi upravno in vrhovno
sodišče.291
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Zakon o ratifikaciji konvencije med vlado Republike Slovenije in vlado Ruske federacije o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (BRUIDO), Uradni list RS, št. 44/96, MP št. 11/96.
289
Dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov, ki pripadajo drugi osebi, imajo vir v
Sloveniji, če so storitve opravljene v Sloveniji – dvanajsti odstavek 8. člena ZDDPO-2.
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17. člen Konvencije med vlado Republike Slovenije in vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka in premoženja.
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Podrobneje v sodba X Ips 113/2013, enako X Ips 122/2013. Primerjaj Sklep X Ips 121/2013.
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6.2

Praksa Sodišča EU

Sodišče EU (SEU) je pristojno za presojo o tem, ali se v davčnih postopkih držav članic
kršijo temeljne svoboščine EU.292 Sodišče predvsem skrbi za spoštovanje prava EU pri
njegovi razlagi in uporabi ter presoja o izpolnjevanju obveznosti iz ustanovitvenih
pogodb s strani držav članic. Sklepanje mednarodnih sporazumov je stvar vsake
posamezne države članice in jih pravo EU pri tem ne omejuje, vendar pa je vloga SEU
presojanje spoštovanja prava EU tudi v primerih, ko gre za odpravo dvojnega
obdavčevanja na podlagi dvostranskih sporazumov in nacionalne davčne
zakonodaje.293
Na podlagi izdanih sodb, kjer je sodišče presojalo o spoštovanju prava EU posamezne
države članice v primerih dvojnega obdavčevanja dohodkov, so pomembna predvsem
sledeča stališča:
 neposredno obdavčevanje spada v pristojnost držav članic in te so dolžne to
pristojnost izvrševati v skladu z ustaljeno sodno prakso ob spoštovanju prava
EU,294
 ob odsotnosti enotnih skupnostnih pravil glede ureditve instituta dvojnega
obdavčevanja,295 so države članice pristojne s konvencijo ali pa enostransko
opredeliti merila za porazdelitev davčne pristojnosti pri odpravi dvojnega
obdavčevanja, pri tem pa naj posežejo zlasti po ukrepih, ki so uveljavljeni v
mednarodni davčni praksi za preprečevanje dvojnega obdavčevanja,296
 dvojno obdavčevanje je posledica razlik med davčnimi sistemi držav članic, ki
čezmejne transakcije obdavčujejo bolj kot domače, in ne pomeni kršitve prava
EU, če ne gre za diskriminatorno izvajanje davčne pristojnosti držav članic,297

292

Sodbe sodišča v odločanju o predhodnem vprašanju so razlagalne narave in je tako odločitev kot
obrazložitev zavezujoča za vse države članice, ne le za državo predlagateljico.
293
Več o tem glej Attardi, C.: Il ruolo della corte europea nel processo tributario, IPSOA Gruppo Wolters
Kluwer, 2008, str. 15-16.
294
Zadeva C-379/05 Amutra SGPS z dne 8. 11. 2007, točka 16, zadeva C-374/04 Test Claimants in Class I
of the ACT Group Litigation z dne 12. 12. 2006, točka 36 in zadeva C-446/03 Marks & Spencer z dne
13.12.2005, točka 29.
295
Razen Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb
in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 225, str. 6), Konvencije z dne 23. julija 1990 o odpravi
dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (UL L 225, str. 10) in Direktive
Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti
(UL L 157, str. 38), ni bil v okviru prava Skupnosti sprejet noben ukrep poenotenja ali usklajevanja, ki bi
skušal odpraviti dvojno obdavčevanje. Zadeva C-194/06 Orange European Smallcap Found z dne
20. 8. 2008, točka 32.
296
Zadeva C-157/10 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA z dne 8. 12. 2011, točka 31, zadeva C-379/05
Amutra SGPS z dne 8. 11. 2007, točka 17 in zadeva C-194/06 Orange European Smallcap Found z dne
20. 8. 2008, točka 32.
297
Sklepni predlogi generalne pravobranilke v zadevi C-540/07 Komisija proti Italiji v točki 56, Zadeva C157/10 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA z dne 8. 12. 2011, točka 38.
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diskriminacija se ne pojavi le z uporabo različnih pravil za primerljive položaje,
temveč tudi z uporabo istega pravila za različne položaje.298

Evropska Komisija299 je preverjala, ali so nacionalne zakonodaje držav članic glede
davčne obravnave dividend združljive s pravom EU.300 V ta namen je posameznim
državam članicam podala opozorila o nezdružljivosti in od njih zahtevala odpravo teh
nezdružljivosti. Komisija je zoper države članice,301 ki na opozorila niso ustrezno
ukrepale, sprožila postopek pred Sodiščem EU, zaradi diskriminatorne davčne
obravnave izhodnih (outbound) dividend, ki se kaže v omejevanju prostega pretoka
kapitala in svobode ustanavljanja. V primeru Italije302 je bil očitek Komisije, da so
dividende izplačane nerezidentom bolj davčno obremenjene v primerjavi z
dividendami, ki jih prejmejo rezidenti, kar je v nasprotju s pravom EU. V sodbi Komisije
proti Italiji je sodišče razsodilo, da manj ugodno obravnavanje, ki ga za dividende,
razdeljene družbam s sedežem v drugih državah članicah, določa italijanska
zakonodaja, pomeni omejitev prostega pretoka kapitala in ni skladna s pravom EU.
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Zadeva C-157/10 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA z dne 8. 12. 2011, točka 41 in zadeva C-311/97
Royal Bank of Scotland z dne 29. 4. 1999, točka 26.
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Slovenija je to neusklajenost odpravila z novelo ZDDPO-2A in z ustrezno ureditvijo v postopkovnem
predpisu, s katerim je bil določen postopek dokazovanja za oprostitev oziroma vračilo davka. Predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Skrajšani postopek,
EVA:
2008-1611-0002
objavljeno
na
http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565D400354E68C125741F0029ACE
F&db=kon_zak&mandat=IV&tip=doc, najdeno dne 16.2.2016.
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Komisija je v letu 2007 sprejela odločitev, da bo na Sodišču EU sprožila spor zoper Belgijo, Španijo,
Italijo, Nizozemsko in Portugalsko, kasneje še zoper Nemčijo zaradi diskriminatorne davčne obravnave
dividend, Direct Taxation: Commission decides to refer Belgium, Spain, Italy, the Netherlands and
Portugal to the Court over discriminatory taxation of outbound dividends and asks Latvia to end such
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Zadeva C-540/07 Komisija proti Italiji z dne 19. 11. 2009. Do enakih zaključkov pride tudi SEU v zadevi
C-487/08 Komisjija poti Španiji z dne 3.6.2010.
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Zatrjevanje Italije, da zaradi uporabe konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja ne
gre za neenako obravnavanje pri razdelitvi dividend rezidentom in nerezidentom, bi to
pomenilo, da Italija izvaja svojo davčno suverenost tudi v drugih državah članicah, saj
se je sklicevala, da vse konvencije omogočajo odbitek davčnega odtegljaja v državi
sedeža prejemnika dividende.303 Kakšna je obdavčitev v drugi državi članici, ni odvisno
od Italije, temveč od pravil obdavčitve, ki si jih ta država sama določi. Neenakega
obravnavanja ne more izničiti abstraktno določeni odbitek davčnega odtegljaja pri viru,
določen s konvencijo, saj se v državi sedeža prejemnika dividende odbije davek po
metodi navadnega odbitka. Poleg tega pa je nevtralizacija pri viru odtegnjenega davka
v državi sedeža prejemnika povsem odvisna od obdavčitve v tej državi in na to Italija
nima nikakršnega vpliva.304 Sodišče je zaključilo, da Italija ne more zatrjevati, da zaradi
uporabe določb konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, dividende, izplačane
družbam s sedežem v drugih državah članicah niso obravnavane drugače kot
dividende, izplačane družbam s sedežem v Italiji.
Sodba je pomembna iz več razlogov:305
 potrjuje dosedanjo sodno prakso Sodišča EU glede pomena, ki ga imajo
sporazumi o izogibanju dvojnega obdvčevanja v davčni regulativi v EU;306
 Sodišče EU potrjuje, da so lahko dividende, izplačane investitorjem iz tretjih
držav, podvržene manj ugodni davčni obravnavi kot dividende izplačane
rezidentom in investitorjem v drugih državah članicah in
 daje velik pomen izmenjavi informacij kot orodju za boj proti davčnim
utajam.307
Tudi v primeru Komisije proti Nemčiji308 je sodišče razsodilo, da nemška ureditev
obdavčitve izplačila dividend, kadar ni dosežen minimalni delež matične družbe v
kapitalu odvisne družbe, za katere se ne uporablja Direktiva 90/435, ki z ekonomskega
vidika obdavči čezmejna izplačila bolj kot domača, pomeni nespoštovanje prava EU.
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Torej bi morale konvencije popolnoma nevtralizirati neenako obravnavanje dividend, ki odtekajo v
tujino.
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Druga država način obdavčitve lahko kadarkoli enostransko spremeni.
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O'Shea, T.: News Analysis: Italian Outbond Dividend Tax Rules Breach EU Law, Tax Analysts, Vo. 57,
No. 3/2010, str. 3, objavljeno na http://www.law.qmul.ac.uk/docs/staff/ccls/oshea/52128.pdf, najdeno
dne 18.6.2016.
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V odsotnosti enotnih oziroma usklajenih pravil na ravni EU glede dvojnega obdavčevanja, imajo
mednarodni sporazumi o izogibanju dovjnega obdavčevanja med državami članicami, pomembno vlogo
v davčnem sistemu EU. Prav tam.
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Italija je svoj položaj utemeljevala, da je različno obravnavo mogoče opravičiti z nujnimi razlogi
splošnega interesa, ki se nanašajo na skladnost davčne ureditve, ohranitev uravnotežene razdelitve
davčne pristojnosti in boj proti davčnim goljufijam, kar so razlogi, za katere je Sodišče priznalo, da je z
njimi mogoče upravičiti take razlike. Glej točko 55 navedene sodbe.
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Zadeva C-284/09 Komisija proti Nemčiji z dne 20. 10. 2011.
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Sodišče sicer poudarja, da so države članice pristojne določati pravila za izogibanje
ekonomskega dvojnega obdavčevanja tudi s sporazumi, vendar sporazumi, ki jih je
sklenila Nemčija, vsebujejo metodo odbitka davčnega odtegljaja in ne omogočajo
vračila morebitnega davčnega presežka, ki izvira iz razlike med davčnim bremenom v
zadevni državi članici in davčnim odtegljajem v Nemčiji. S tem se nerezidentom ne
omogoča doseganja ekonomskega učinka nevtralizacije davka, odtegnjenega pri viru,
kot je zagotovljena nemškim rezidentom.
Odločitev sodišča je bila pričakovana, saj sledi stališčem iz dosedanje sodne prakse
sodišča. Poudariti je potrebno, da gre v sodbah, ki jih sodišče izreče na podlagi
postopka, ki ga sproži Evropska Komisija proti posamezni državi članici, za abstraktni
vidik. Z drugimi besedami, sodišče odloča, ali določbe nekega nacionalnega predpisa
kršijo pravo EU in bi s tega vidika utegnile biti diskriminatorne. Kadar pa sodišče izreče
sodbo v postopku predhodnega odločanja, gre za konkreten primer, v katerem sodišče
presoja morebitno kršitev prava EU v razmerju do nacionalne ureditve, na podlagi
dejanskih okoliščin in pravnega položaja davčnega zavezanca, in le-ta ni primerna za
podajanje splošne ocene neke ureditve.309
SEU se je v dosedanji praksi že večkrat ukvarjalo z obdavčitvijo dividend v postopku
predhodnega odločanja.310 Izpostavimo dva primera, in sicer zadevo Denkavit311 in
zadevo Amurta.312 Denkavit Internationaal BV je nizozemska družba, ki je imela v
Franciji dve hčerinski družbi. V letih 1987 do 1989 sta ti dve družbi izplačali matični
družbi dividende. Na podlagi določb francoske nacionalne zakonodaje in francosko–
nizozemskega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja so bile dividende na viru
obdavčene s 5-odstotnim davčnim odtegljajem. Sodišče je zagovarjalo stališče, da je 5odstotni davčni odtegljaj na dividende, izplačane nerezidentnim družbam,
diskriminatorna obravnava, saj na dividende, izplačane rezidentom, tega davka ni bilo.
Sodišče EU je kot diskriminacijo opredelilo uporabo različnih pravil v primerljivih
položajih in zatrjevalo, da je položaj rezidenta in nerezidenta primerljiv, davčna
obravnava obeh pa različna. Sodišče je odločilo, da je nacionalna zakonodaja v
nasprotju s pravom EU, saj omejuje svobodo ustanavljanja.
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Bottazzi, C.: Doppia imposizione sui redditi transfrontalieri tra ordinamenti tributari e mercato
europeo, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012, str. 130-131.
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Sodišča v državah članicah igrajo zelo pomembno vlogo pri sporih med posameznikom in državo
članico. Da bi se zagotovila učinkovita in enotna uporaba zakonodaje EU, se lahko nacionalni sodniki
obračajo na Sodišče EU, s predlogom za razjasnitev kakega vidika razlage prava EU. Gre za postopek
predhodnega odločanja. Ferčič, A., et. al.: že navedeno delo, str. 108. Več o tem Varanelli, L.: Predhodno
odločanje v evropskem pravu, Uradni list RS, Ljubljana, 2010.
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Zadeva C-170/05 Denkavit z dne 14. 12. 2006.
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Zadeva C-379/05 Amutra SGPS z dne 8. 11. 2007.
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Sporna dejstva v tej zadevi so nastala med letoma 1987 in 1989, še pred sprejetjem
Direktive o matičnih družbah in odvisnih družbah, ki odpravlja davčni odtegljaj na
izplačane dividende družbam z določeno minimalno kapitalsko udeležbo (10 %). Primer
Denkavit je v praksi zmanjšal uporabnost Direktive, za katero so bila potrebna dolga in
naporna usklajevanja in pogajanja, da je ugledala luč sveta. Francija je namreč uvedla
ugodnosti pri izplačilu dividend že pri najmanj 5-odstotni kapitalski udeležbi za
rezidente, kar je nižji prag, kot je določen z Direktivo. Jasno je, da morajo biti deležne
enake davčne obravnave tudi nerezidenčne družbe iz EU.313
V zadevi Amutra je sodišče presojalo, ali nizozemska zakonodaja, s katero so dividende,
izplačane družbam, ki na Nizozemskem nimajo sedeža ali stalne poslovne enote, na
viru obdavčene z davčnim odtegljajem, ki pa ni določen za rezidente, omejuje prost
pretok kapitala. Sodišče je utemeljilo omejitev prostega pretoka kapitala, ki ga je
predstavljalo izvajanje nizozemske zakonodaje, s tem, da je ekonomsko dvojno
obdavčevanje, ki doleti le prejemnika dividend nerezidenta in ne tudi rezidenta,
neugodno obravnavanje, ki lahko družbe s sedežem v drugi državi članici odvrne od
vlaganja na Nizozemskem. Iz sodbe jasno izhaja, da diskriminatornih učinkov
nizozemske zakonodaje, do katerih pride zaradi izvrševanja njene pristojnosti v odnosu
do nerezidenta, ne morejo nevtralizirati ugodnosti enostranskih ukrepov druge države
članice za odpravo dvojnega obdavčevanja. Pomembne pa so določbe mednarodnega
sporazuma med državama, ki odpravljajo diskriminatorno stanje, v kolikor omogočajo
nevtralizirati učinke omejitve prostega pretoka kapitala. Če je sporazum med
Nizozemsko in, v konkretnem primeru, Portugalsko predvideval uveljavitev kreditnega
sistema, potem nizozemski davčni sistem ni diskriminatoren, sicer pa je.314 Če
utemeljitev sodišče posplošimo, v kolikor je država vira zadolžila, z mednarodno
konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, rezidenčno državo, da prejemniku
dohodka prizna polni odbitek za davčni odtegljaj, plačan na viru, je zagotovljena
nediskriminatorna obravnava in kot taka ni v nasprotju s pravom EU. Polni odbitek se
razlikuje od navadnega odbitka, saj prvi, za razliko od drugega, zavezuje državo, v
kateri je prejemnik dohodka rezident, da povrne morebitni presežek davka, plačanega
na viru, v razmerju do davka, obračunanega na dohodek v rezidenčni državi. Vendar je
navedeno »šolski primer«, ki ga ni mogoče zaslediti v mednarodni praksi.315
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Kostanjevec, B.: Pogled na sodno prakso Sodišča EU, Podjetje in delo, GV Založba, Ljubljana, št. 34/2013, str. 619.
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Aramini, F.: Ancora sulla compatibilità della tassazione dei dividendi »in uscita« e »in entrata« da un
punto di vista comunitario, Fiscalita interanzionale, Diritto tributartio internazionale, št. 11-12/2008, str.
475.
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V tej zadevi se različna davčna obravnava šteje za diskriminatorno, vendar to ne bi
smelo postati splošna in absolutna interpretacija, da je vsaka različna obravnava
rezidentov in nerezidentov diskriminatorna.
In če se je že zdelo, da so primeri, kot so predhodno obravnavani, predstavljali glavnino
vprašanj, ki so sporna pri čezmejni obdavčitvi dividend, prihajajo na SEU nove zahteve
za odločanje o obstoju diskriminatorne obravnave pri obdavčitvi dividend.316

6.3

Sklepne misli

Sodna praksa prav gotovo vpliva na oblikovanje davčnega sistema posamezne države.
Sodna praksa Sodišča EU je na podlagi Pogodbe o delovanju EU postala eden bistvenih
dejavnikov pri oblikovanju davčnega sistema držav članic.317 Vendar je treba na EU
gledati kot na prostor, ki državam članicam ponuja številne prednosti v zameno za
določeno pravno podrejenost. Notranji trg EU je pravzaprav temeljni kamen, na
katerem gradijo vsa druga področja delovanja EU, kar pa ne pomeni, da notranji trg
deluje optimalno.318 Vse temeljne svoboščine EU so enakovredne in pomenijo glavno
vodilo Sodišču EU pri presojanju. Kljub temu pa so še vedno prisotna nacionalna
zakonska določila, ki dopuščajo, da so davčni zavezanci v objektivno primerljivem
položaju obravnavani drugače (manj ugodno) – in to le zato, ker so nerezidenti, kar
pomeni diskriminatorno obravnavo. Pri razumevanju sodne prakse SEU je potrebno
upoštevati dejstvo ali pravilo, da je vsak posamezni primer potrebno posebej
obravnavati, saj lahko le ena, na videz mogoče nepomembna okoliščina, vpliva na
drugačno odločitev. Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da ima zasnova
nedeskriminacije v povezavi s pravom EU pred seboj dolgo pot, preden bo dosegla
želeno konsistenco.319 Bilateralne konvencije prvenstveno služijo za odpravo
mednarodnega pravnega dvojnega obdavčevanja, vendar so v luči prava EU določbe
konvencij bistvene pri presoji obstoja ekonomskega dvojnega obdavčevanja, ki je
posledica različnih davčnih sistemov. Harmonizacija neposrednih davkov znotraj EU je
proces, ki poteka. Da bi se davčni sistemi po večini poenotili, je težko pričakovati, saj je
težnja po ohranitvi čim večje davčne suverenosti. Veliko težavo predstavlja neobstoj
enotnih davčnih pravil v EU, saj součinkovanje različnih fiskalnih sistemov povzroča
veliko ovir in stroškov za davčne zavezance ter breme dvojnega obdavčevanja.
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7

ZAKLJUČEK

Namen magistrske naloge je analizirati in oceniti učinkovitost mehanizmov za odpravo
dvojnega obdavčevanja, ki so predvideni tako v domači zakonodaji kot tudi na
mednarodni ravni s sporazumi. Z analizo dvostranskih sporazumov o izogibanju
dvojnega obdavčevanja Slovenije z Nemčijo, Italijo in Srbijo lahko ugotovimo
pomembnost sklepanja takšnih dvostranskih sporazumov in njihov vpliv na končno
davčno breme davčnega zavezanca.
Pri ugotavljanju ustreznosti uveljavljenih načinov za izogibanje dvojnega obdavčevanja
so pomembni tudi enostranski ukrepi, ki jih vsebujejo nacionalni predpisi posameznih
držav. Take določbe zahtevajo spoštovanje davčnih načel, ki izhajajo iz davčne teorije,
predvsem načeli pravičnosti in nediskriminatornosti, ter interesov posamezne države,
ki so usmerjeni v odpiranje gospodarstva za tuje vlagatelje.
Sporazumi ne odpravljajo vseh vprašanj, povezanih z dvojnim obdavčevanjem,
predvsem obstoj sporazuma davčnemu zavezancu ne zagotavlja, da bo lahko
popolnoma nevtraliziral davčno breme in bo ustvarjen dohodek obdavčen le enkrat.
Vzrokov za nastanek dvojnega obdavčevanja nekega dohodka je več, v bistvu gre za
skupek okoliščin, ki privedejo do tega pojava. Prvi razlog je ta, da so davčni sistemi
držav različni, kar je v prvi vrsti vzrok za nastanek dvojnega obdavčevanja na
mednarodni ravni. Najprej gre za različen princip obdavčitve dohodka, ki se uporablja
za rezidente in nerezidente. Zahteva države je jasna, da za delovanje in zagotavljanje
blaginje svojih državljanov potrebuje finančna sredstva, ki jih običajno pridobiva z
uvedbo davkov, in ni naklonjena odrekanju, kaj šele vračanju davkov. Pa vendar
zahtevajo drugi interesi države, da na tem področju sklene kompromis, katerega
rezultat je sklepanje sporazumov. S takim sporazumom pravzaprav država vira omeji
svojo pristojnost pri obdavčevanju za dohodke, ki izvirajo iz njenega ozemlja, in si jo
razdeli z drugo državo pogodbenico, kjer davčni zavezanec kot rezident plačuje davke
na vse dohodke, tudi tiste z virom v tujini. V naslednji fazi je pomemben način odprave
dvojnega obdavčevanja, od katerega je odvisno, kako in v kakšni meri se bo upoštevalo
obdavčevanje v državi vira. Ne glede na to, kakšen je dogovorjeni način odprave v
sporazumu, so pomembne predvsem določbe domače zakonodaje, ki vplivajo na
dejansko stopnjo nevtralizacije dvojnega davka.
S sklepanjem sporazumov se zasledujejo tudi drugi cilji, ki so usmerjeni v vzpodbujanje
mednarodne gospodarske aktivnosti.
Srbija je edina od treh primerjanih držav, ki ni članica EU, pa vendar so opazna
prizadevanja za odpiranje na gospodarskem področju. Srbija je v letu 2010 zvišala
stopnjo davka od dohodka z 10 na 15 odstotkov in s tem dala jasen signal, da se želi
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približati EU in drugim razvitim državam. Nizka davčna stopnja jo je uvrščala v državo z
ugodnejšo davčno jurisdikcijo in pretila ji je nevarnost, da se znajde na nacionalnih
seznamih ali na »črni listi«, kar bi predstavljalo veliko oviro neposrednim investicijam
in mednarodnemu gospodarskemu sodelovanju.
Za Slovenijo je pri obdavčevanju pomembno dejstvo, da je članica EU. Tudi pri
čezmejnih transakcijah znotraj enotnega trga prihaja do dvojnega obdavčevanja, kljub
enotnemu pravu EU. To je posledica interakcije številnih različnih davčnih sistemov.
Notranji trg EU potrebuje, poleg harmonizacije na področju neposrednih davkov,
poenotenje pravil na področju odprave dvojnega obdavčevanja, saj veliko število
bilateralnih sporazumov povzroča zapletenost davčne ureditve na enotnem trgu.
Razumljiva je težnja posamezne države članice po ohranitvi državne suverenosti pri
oblikovanju lastne davčne politike, vendar bi morali biti interesi gospodarstva prav
tako v ospredju, predvsem pri odpravi fiskalnih ovir. Ne gre pozabiti, da je gospodarska
in finančna kriza, ki je zajela globalno gospodarstvo konec prejšnjega desetletja, še
vedno prisotna, kar se pozna tudi v javnih financah posameznih držav. Procesi so med
seboj v tesni korelaciji, okrepitev gospodarstva pa pozitivno vpliva tudi na javne
finance vsake ekonomije. Prav gotovo je predlog direktive o skupni konsolidirani davčni
osnovi – CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base), ki ga je pripravila
Evropska komisija, razmišljanje v pravo smer, čeprav bo to zahteven projekt. Gre za
skupek pravil, ki bi jih pravne osebe, ki na intrakomunitarnem trgu opravljajo poslovno
dejavnost, uporabile pri ugotavljanju skupnega dohodka.320
Slovenija ima v primerjavi z analiziranimi državami enostaven davčni sistem in
konkurenčno nominalno stopnjo obdavčitve davka od dohodkov pravnih oseb, pa
vendar to ni vse, kar vpliva na odločitev tujih vlagateljev glede neposrednega

320

S tem bi se izognile uporabi številnih različnih pravil pri ugotavljanju obdavčljivega dohodka. Ob tem
pa bi države članice obdržale neodvisnost nad določanjem davčnih stopenj, saj predlog ni namenjen
poenotenju davčnih stopenj. Po nekajletnem premoru so leta 2015 ponovno stekla pogajanja o
predlagani direktivi. Koncept CCCTB je izredno ambiciozen in odzivi vlad držav članic na ta predlog so
precej zadržani. Na podlagi prvih odzivov je pričakovati, da je trenutek, ko bo ta predlog dejansko zaživel,
še daleč. Glej Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), najdeno dne 20. 11. 2015 na
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm Lang,
M.: The Principle of Territoriality and its Implementation in the Proposal for a Council Directive on a
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), WU International Taxation Research Paper Series,
No. 2012 – 09, str. 1–3, objavljeno na http://ssrn.com/abstract=2174982, najdeno dne 3. 3. 2016.
European Commission: A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for
Action,
Bruselj
17. 6. 2015,
dostopno
dne
10.3.2016
na
http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:
5e1fd1b0-15b7-11e5-a34201aa75ed71a1.0003.01/DOC_1&format=PDF, najdeno dne 10. 3. 2016. Več o tem v Cerioni, L.: The
European Union and Direct Taxation, Routledge, London, 2015, str. 155-160.
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investiranja v slovensko gospodarstvo. Slovenija ima sistemski problem, ki se kaže na
več področjih – od pravosodnega sistema do razmer na trgu dela, bančnega sistema in
političnih razmer.
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PRILOGA 1: Vsebina Vzorčne konvencije OECD

1. poglavje – PODROČJE UPORABE KONVENCIJE (SCOPE OF CONVENTION)
1. člen – osebe, za katere se uporablja konvencija (Personal covered)
2. člen – davki, za katere se uporablja konvencija (Taxes covered)
2. poglavje – OPREDELITEV POJMOV (DEFINITIONS)
3. člen – splošne definicije (General definitions)
4. člen – rezident (Resident)
5. člen – stalna poslovna enota (Permanent establishment)
3. poglavje – OBDAVČEVANJE DOHODKA (TAXATION OF INCOME)
6. člen – dohodek iz nepremičnega premoženja (Income from immovable property)
7. člen – poslovni dobički (Business profits)
8. člen – ladijski, rečni in zračni prevoz (Shipping, inland waterways transport and air
transport)
9. člen – povezana podjetja (Associated enterprises)
10. člen – dividende (Dividends)
11. člen – obresti (Interest)
12. člen – licenčnine (Royalties)
13. člen – kapitalski dobički (Capital gains)
14. člen – črtan
15. člen – dohodek iz zaposlitve (Income from employment)
16. člen – plačila direktorjem (Directors' fees)
17. člen – umetniki in športniki (Entertainers and sportsmen)
18. člen – pokojnine (Pensions)
19. člen – javni sektor (Government service)
20. člen – študenti (Students)
21. člen – drugi dohodki (Other income)
4. poglavje – OBDAVČEVANJE PREMOŽENJA (TAXATION OF CAPITAL)
22. člen – premoženje (Capital)
5. poglavje – METODE ZA ODPRAVO DVOJNEGA OBDAVČEVANJA (METHODS FOR
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION)
23.a člen – metoda izvzema (exemption method)
23.b člen – metoda odbitka (credit method)
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6. poglavje – POSEBNE DOLOČBE (SPECIAL PROVISIONS)
24. člen – enako obravnavanje (Non-discrimination)
25. člen – postopek skupnega dogovora (Mutual agreement procedure)
26. člen – izmenjava informacij (Exchange of information)
27. člen – pomoč pri pobiranju davkov (Assistance in the collection of taxes)
28. člen – člani diplomatskih in konzularnih predstavništev (Members of diplomatic missions
and consular posts)
29. člen – teritorialna razširitev (Territorial extensions)
7. poglavje – KONČNE DOLOČBE (FINAL PROVISIONS)
30. člen – začetek veljavnosti (Entry into force)
31. člen – prenehanje veljavnosti (Termination)
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PRILOGA 2: Veljavni mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja v Republiki
Sloveniji na dan 1. 1. 2016

Država

Številka MP v UL RS

Država

Številka MP v UL RS

1

Albanija

7/09

2

Armenija

3/11

30

Litva

27/01

31

Luksemburg

6/02, 6/14

3

Avstrija

4/98, 22/06, 6/12

32

Madžarska

16/05

4

Azerbajdžan

8/12

33

Makedonija

6/99

5

Belgija

5/99

34

Malta

9/03

6

Belorusija

3/11

35

Moldavija

19/06

7

Bosna in
Hercegovina

19/06

Nemčija

22/06, 14/11

8

Bolgarija

12/04

37

Nizozemska

4/05

9

Ciper

3/11

38

Norveška

7/09

10

Češka

2/98

39

Otok Man

6/12

11

Danska

6/02

40

Poljska

23/97

12

Estonija

11/06

41

Portugalska

19/03

13

Finska

12/04

42

Republika Koreja

16/05

14

Francija

4/05

43

Romunija

25/02

15

Grčija

6/02

44

Ruska federacija

11/96

16

Gruzija

12/13

45

Singapur

16/10

17

Hrvaška

16/05

46

Slovaška

12/04

18

Indija

13/04

47

Španija

6/02

19

Irska

25/02

48

Srbija/Črna gora

30/03

20

Italija

8/02

49

Švedska

SFRJ 7/81

21

Iran

4/14

50

Švica

15/97, 5/13

22

Islandija

8/12

51

Tajska

12/04

23

Izrael

15/07

52

Turčija

8/02

24

Kanada

6/01

53

Ukrajina

12/04

25

Katar

16/10

54

Uzbekistan

12/13

Kitajska

13/95

55

Velika Britanija in
Severna Irska

12/08

56

ZDA

10/01

57

Združeni arabski
emirati

6/14

26
27
28
29

Kosovo

321

16/13

Kuvajt

16/10

Latvija

25/02

36

Vir: FURS

321

Za Kosovo se je uporabljala konvencija, sklenjena s Srbijo in Črno goro, a se je prenehala uporabljati od
dneva razglasitve samostojnosti Kosova, t. j. 17. februarja 2008. Pojasnilo DURS 4217-277/2008 z dne
24. 9. 2008.
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PRILOGA 3: Pregled stopenj davka na viru na podlagi veljavnih sporazumov , ki jih je sklenila
Republika Slovenija, pri izplačilu dividend, obresti in premoženjskih pravic.

Dividende (%)

Obresti (%)

Dohodki iz
premoženjskih
pravic (%)

1

Albanija

5; 10

7

7

2

Armenija

5; 10

10

5

3

Avstrija

5; 15

5; 0

5

4

Azerbajdžan

8

8

5; 10

5

Belgija

5; 15

10

5

6

Belorusija

5

5

5

7

Bolgarija

5; 10

5

5; 10

8

Bosna in Hercegovina

5; 10

7

5

9

Ciper

10

10

10

10

Češka

5; 15

5

10

11

Danska

5; 15

5

5

12

Estonija

5; 15

10

10

13

Finska

5; 15

5

5

14

Francija

15

5

5

15

Grčija

10

10

10

16

Gruzija

5

5

5

17

Hrvaška

5

5

5

18

Indija

5; 15

10

10

19

Irska

5; 15

5

5

20

Islandija

5; 15

5

5

21

Italija

5; 15

10

5

22

Izrael

5; 10; 15

5

5

23

Kanada

5; 15

10

10

24

Katar

5

5

5

25

Kitajska

5

10

10

26

Koreja

5; 15

5

5

27

Kuvajt

5; 0

5; 0

10

28

Latvija

5; 15

10

10

29

Litva

5; 15

10

10

30

Luksemburg

5; 15

5

5

31

Madžarska

5; 15

5

5

32

Makedonija

5; 15

10

10

33

Malta

5; 15

5

5

34

Moldavija

5; 10

5

5

35

Nemčija

5; 15

5

5

Zap. št.
Država
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36

Nizozemska

5; 15

5

5

37

Norveška

15

0

10

38

Otok Man

39

Poljska

5; 15

10

10

40

Portugalska

5; 15

10

5

41

Romunija

5

5

5

42

Ruska federacija

10

10

10

43

Singapur

5

5

5

44

Slovaška

5; 15

10

10

45

Srbija in Črna gora

5; 10

10

5; 10

46

Španija

5; 15

5

5

47

Švedska

5; 15

0

0

48

Švica

5; 15

5

5

49

Tajska

10

10; 15

10; 15

50

Turčija

10

10

10

51

Ukrajina

5; 15

5

5; 10

52

Uzbekistan

8

8

5

53

Velika Britanija in S. Irska

5; 15

10

10

54

ZDA

5; 15

5

5

Vir: www.pwc.com/taxsummaries
Če je s sporazumom določena več kot ena stopnja davčnega odtegljaja za dividende, velja
običajno pravilo četrtinske kapitalske udeležbe v izplačevalcu. Nižja stopnja davčnega
odtegljaja je predpisana za prejemnike dohodka, ki imajo najmanj 25-odstotno udeležbo v
kapitalu izplačevalca, višja stopnja davčnega odtegljaja pa za prejemnike, ki so udeleženi v
kapitalu izplačevalca manj kot 25 odstotkov.
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