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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava obdavčitev čezmejnih delovnih migrantov iz vidika davčne
diskriminacije v odnosu do rezidentov Slovenije, ki so zaposleni v Sloveniji. Čezmejni
delovni migranti so obdavčeni v državi rezidentstva in v državi vira, pri čemer pa se v
izogib dvojnemu obdavčenju upošteva Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
Problematika dvojen obdavčitve se nanaša na ukinitev posebne davčne olajšave. Jedro
magistrskega dela se začne s poglavjem o čezmejnih delovnih migrantih, kjer je
analiziran izračun dohodka čezmejnega delovnega migranta iz vidika obdavčitve ter
opravljena primerjava dohodka čezmejnih delovnih migrantov v Avstriji in Nemčiji v
luči dvojne obdavčitve. V tretjem poglavju je govora o napotenih delavcih ter njihovo
obdavčitvijo dela v primerjavi z delavci rezidenti, ki so zaposleni v Sloveniji, kjer
ugotovim, da so napoteni delavci davčno bolj obremenjeni. V četrtem poglavju je
opravljena analiza dohodninskih sistemov med Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo, ki je
podala rezultat, da ima Slovenija dohodninski sistem nastavljen tako, da pobere čim več
davka, medtem ko sta sistema Avstrije in Nemčije usmerjena k čim manjšim doplačilom
davka za povprečnega zaposlenega.
Ključne besede: čezmejni delovni migranti, napoteni delavci, dohodnina, Slovenija,
Avstrija, Nemčija, dvojno obdavčevanje.

iv

ABSTRACT

The master's thesis deals with the taxation of cross-border workers from the perspective
of fiscal discrimination towards residents of Slovenia who are employed in Slovenia.
Cross-border workers are taxed in the country of residence and in the source country,
however the avoidance of double taxation is taken off with the Convention on the
avoidance of double taxation. The issue of double taxation is relating the abolition of
special tax alowance for cross border workers. The core of the master's thesis begins
with a chapter on cross-border workers, which is analyzed in the calculation of the
income of cross-border workers from the taxation point of view, and the comparison of
income of cross-border workers in Austria and Germany in the light of double taxation.
In the third chapter it is about posted workers and their taxation compared to resident
workers who are employed in Slovenia, where we discovered that the posted workers
have bigger tax burden. The fourth chapter is an analysis of the income tax systems
between Slovenia, Austria and Germany, which has made the result that Slovenia`s
personal income tax system is configured to collect as much tax, while the system of
Austria and Germany geared towards minimizing surcharge tax for the average
employee.
Keywords: cross-border workers, posted workers, income taxes, Slovenia, Austria,
Germany, double taxation.
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1 UVOD

1.1 Opredelitev področja in opis problema
Z razvojem Evropske unije (v nadaljevanju EU) in njenim širjenjem, so se poleg drugih
sprememb začele tudi migracije prebivalstva članic EU. Od leta 1992 so državljani
držav članic EU državljani EU in hkrati državljani svojih držav članic porekla1.
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) je v EU vstopila 1. maja 2004 in z njenim
vstopom so se tudi na področju delovne zakonodaje pričele mnoge spremembe, ki so
vplivale na nove možnosti zaposlovanja državljanov – rezidentov2 RS v EU.
Ena od štirih svoboščin, ki jih poleg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala
opredeljuje notranji trg EU, je prost pretok oseb oz. delovne sile. Slednji omogoča
pravico do prestopa, zaposlovanja in življenja v katerikoli državi, ki je članica EU. Gre
za možnost zaposlitve izven meja posameznikove rezidenčne države, njihovo prosto
gibanje v okviru EU, njihov vstop, bivanje in delo v drugih državah, priznavanje
poklicnih kvalifikacij in koordinacijo sistemov socialne varnosti, zaradi česar se je
interes za delo v tujini izjemno povečal. S povečanjem zaposlovanja v tujini pa se je
odprlo veliko vprašanj povezanih z obdavčitvijo rezidentov, ki so zaposleni v drugi
članici EU.3

Prva izmed oblik prostega pretoka oseb, ki jo bomo obravnavali v magistrskem delu, in
je v zadnjem času zelo razširjena, je čezmejni delovni migrant. Zakon o dohodnini4 (v
nadaljevanju ZDoh-2) je z novelo zakona ZDoh-2M opredeljeval definicijo čezmejnega
delovnega migranta:

1

COM (2010)0769 konč. Sporočilo komisije Svetu , Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru, Odstranjevanje čezmejnih davčnih ovir za državljane EU; SEC(2010) 1576 konč.
Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0769&from=EN
(14.9.2015).
2
Definicija rezidenta v 6. členu ZDoh-2, Ur. l. RS št. 13/2011.
3
Schmid-Drüner, Marion. 2015. Prosto gibanje delavcev. Dostopno na:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.3.html (14-09-2015).
4
ZDoh-2, Ur.l. RS št. 13/2011.

1

Čezmejni delovni migrant je zavezanec, ki zaradi opravljanja dela v tujini odhaja v
tujino in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko vrača v Slovenijo.
Problematika, ki se pri tem pojavlja je obračun dohodnine za delovne migrante.
Čezmejni delovni migranti so po davčni zakonodaji opredeljeni kot rezidenti RS. To
pomeni, da čezmejne migrante obstoječa zakonodaja postavlja v popolnoma enak
davčni položaj kot zaposlene, ki delajo v Sloveniji pri domačem delodajalcu. Rezident
Slovenije je namreč zavezan plačilu dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v RS in
od vseh dohodkov, ki imajo vir izven RS5. Čezmejnemu migrantu se tako najprej
obračuna davek od dohodka pri viru, torej pri delodajalcu v tujini, nato pa še v državi
rezidentstva. Dohodki iz delovnega razmerja, ki jih rezidenti dosežejo z opravljanjem
dela izven Slovenije, so v skladu z obdavčitvijo rezidentov po načelu svetovnega
dohodka od leta 2005 obdavčeni tudi v RS. S tem pride do dvojne obdavčitve dohodkov
čezmejnih migrantov. V izogib dvojnemu obdavčevanju ima RS s tujimi državami
sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in
premoženja6. V teh pogodbah ima RS določeno metodo za odpravo dvojne obdavčitve.
V RS je uveljavljena metoda odbitka, ki pomeni, da je tuji davek, ki je bil plačan od
dohodka prejetega v tujini, odšteje od domače davčne obveznosti.
Davčna obravnava dohodkov iz delovnega razmerja iz tujine se je izkazala za
problematično, ko je ustavno sodišče z odločbo7 ukinilo posebno davčno olajšavo za
čezmejne delovne migrante, ki je veljala od leta 2009 do leta 2013. Leta 2013 je
posebna davčna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta znašala
7.576,628 evra. Glavni razlog za uvedbo posebne olajšave za čezmejne migrante je bil
5

5. člen ZDoh-2, Ur.l. RS št 13/2011.
Države s katerimi ima RS sklenjene mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja:
Albanija, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper,
Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Indija, Irska, Italija, Islandija, Izrael,
Kanada, Katar, Kitajska, Kuvajt, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldova,
Nemčija, Nizozemska, Norveška, Otok Man, Poljska, Portugalska, Republika Koreja, Romunija, Ruska
federacija, Singapur, Slovaška, Španija, Srbija/Črna gora, Švedska, Švica, Tajska, Turčija, Ukrajina,
Uzbekistan, Velika Britanija in Severna Irska, ZDA, Iran, Kosovo, Luksemburg – protokol, Združeni arabski
emirati.
Dostopno
na
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/
(19.9.2015).
7
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-147/12-18 z dne 29. 5. 2013. Dostopno na: http://odlocitve.usrs.si/sl/odlocitev/US30139 (14.9.2015).
8
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013. Uradni list RS št. 102/2012.
6
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problem doplačevanja dohodnine, ki je nastala zaradi različne davčne zakonodaje med
Slovenijo in državami, v katerih si rezidenti RS iščejo zaposlitev. Običajno so to
razvitejše države z višjimi dohodki in posledično z nižjo stopnjo obdavčitve kot velja v
RS, kar pa za večino zavezancev, ki plačajo dohodnino od dohodka v tujini, pomeni
doplačilo dohodnine v RS.
V letu 2013 je 7.889 rezidentov – čezmejnih delovnih migrantov uveljavljalo posebno
olajšavo za čezmejne migrante v skupnem znesku nekaj manj kot 56 mio evrov. Glede
na leto 2010 se je število zavezancev, ki so uveljavljali navedeno olajšavo, v letu 2011
povečalo za približno 90 %. Povečanje v številu zavezancev, ki so uveljavljali navedeno
olajšavo, je bilo zaznati tudi v letu 2012, ko se je število glede na leto 2011, povečalo za
več kot 2 krat. V obravnavanem letu, torej v letu 2013 pa je še ponovno zaznati
povečanje števila zavezancev, in sicer za okoli 22 %. Iz navedenega bi lahko povzeli, da
je bilo v letu 2013 več kot petkratno povečanje glede na leto 2010, ko je bila uvedena
olajšava za čezmejne delovne migrante.9
Iz tega izhaja, da je država z uvedbo posebne davčne olajšave zavezance - čezmejne
migrante spodbudila, da so dohodke, ki so jih prejeli v tujini, prijavili finančnemu
uradu. Tako je RS imela jasnejšo sliko, koliko državljanov RS – rezidentov, je dejansko
zaposlena v tujini.
Ob ukinitvi le-te je bila čezmejnim migrantom obračunana dohodnina v visokih
vrednostih, kar je predstavljalo velik poseg v njihov družinski proračun, saj takšnih
doplačil niso pričakovali. Problem, ki so ga najpogosteje izpostavljali je, da so si bili
primorani poiskati delo v tujini, saj sicer svojih družin ne bi mogli preživljati.
Tukaj pa se pojavlja vprašanje diskriminacije med davčnimi zavezanci, ki dohodke od
zaposlitve prejemajo doma in tistimi, ki dohodke od zaposlitve prejemajo v tujini.
Posebej se bom osredotočila na dohodke, ki jih rezidenti RS prejemajo v Republiki
Avstriji in njihovo obdavčitvijo v Avstriji in doma.

9

Ministrstvo za finance, Osnovni statistični podatki iz odločb odmere dohodnine za leto 2013. Dostopno
na: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javne_objave/Statisticna_analiza_2013.pdf
(20.9.2015).
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Avstrijska davčna zakonodaja predvideva, da so dohodki do 11.000 EUR
neobdavčljivi10. Prav tako se zaposlenim v Avstriji ne priznajo povračila stroškov za
prehrano med delom, kakor tudi ne povračilo stroškov za prevoz na delo in iz dela.
Slovenska davčna zakonodaja sicer predvideva, da si čezmejni delovni migranti v
obračunu dohodnine od davčne osnove odštejejo stroške malice do višine 6,12 EUR za
vsak dan prisotnosti na delu, kakor tudi 0,18 EUR na kilometer prevoza na delo in iz
dela.
Avstrija je v letu 2015 izvedla davčno reformo, ki je začela veljati s 1.1.2016. Ta
davčna reforma bo sicer za rezidente Avstrije pomenila zmanjšanje plačevanja davkov
in s tem povečala neto dohodek, vendar bo za čezmejnega migranta – rezidenta RS
pomenila višje doplačilo dohodnine v RS.
V magistrskem delu bom tako predstavila obračun plače z enakim bruto zneskom, kot bi
bila obračunana v RS primerjalno z obračunom v Avstriji po novi davčni zakonodaji, ki
je vstopila v veljavo s 1.1.2016.
Prav tako bom v nalogo vključila obravnavo čezmejnih delovnih migrantov v razmerju
med Avstrijo in Nemčijo. Prikazala bom dohodninsko ureditev v Nemčiji, davčni
postopek odmere dohodnine v Nemčiji ter na primeru izračun dohodnine za čezmejnega
delovnega migranta - rezidenta Avstrije.
Druga izmed oblik čezmejnega opravljanja dela oziroma storitev so napotitve delavcev.
Prost pretok storitev so prav tako ena izmed štirih svoboščin, ki jih v 56. členu PDEU11.
Storitvena menjava je med članicami EU neovirana.
Temeljni akt, ki odpravlja ovire za prosti pretok oseb in storitev med državami
članicami EU in zagotavlja minimalne pravice delavcem, ki jih napotujejo podjetja na
delo na območje druge države članice v okviru čezmejnega opravljanja storitev, je
10

Bunderministerium
fuer
Finanzen,
Davčna
brošura
2015,.
Dostopno
https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-Steuerbuch_2015_deutsch.pdf?4ommea
(23.9.2015).
11
Pogodba o delovanju Evropske unije,Uradni list C83 z dne 30.3.2010.
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na:

Direktiva o napotitvi delavcev12 (v nadaljevanju Direktiva 96/71/ES). Delavcem, ki so
napoteni na delo na območje druge države članice EU morajo biti zagotovljeni
minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni z nacionalnimi predpisi ali s
splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, kjer se delo opravlja. To v praksi
pomeni, da delavec, ki je napoten na delo v tujino, za enako delo, kot bi ga bil opravljal
v matični državi, dobi najmanj takšno plačo, kot bi jo za enako delo dobil v državi
napotitve.
Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev13, ki se uporablja od
1.9.2015 opredeljuje pojem napoteni delavec kot:

Napoteni delavec je tujec ali tujka, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu s
sedežem ali prebivališčem izven Republike Slovenije začasno opravlja delo v Republiki
Sloveniji.

Ta zakon torej opredeljuje napotenega delavca kot tujca, ki je bil napoten na delo v RS.
V praksi pa se izraz napoteni delavec uporablja za delavca, ki je bi s strani podjetja s
sedežem v RS napoten na delo v tujino. Sicer pa Direktiva 96/71/ES o napotitvi
delavcev vsebuje definicijo napotenega delavca:
Napoteni delavec je delavec, ki za omejen čas opravlja delo na ozemlju države članice,
ki ni država članica v kateri običajno opravlja svoje delo.

Pri napotenem delavcu se njegov delodajalec ne spremeni. Spremeni se le pogodba o
zaposlitvi, in sicer v delu, ki opredeljuje, da se delavca za določen čas napoti na delo v
drugo državo članico. Delavec, napoten na delo v tujino, je po pravilih EU še vedno
vključen v sistemu socialnega zavarovanja domače države. Pravna podlaga za

12

Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v
okviru opravljanja storitev.
13
ZZSDT, Ur. l. RS št. 47/2015.
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ohranjanje teh pravic med državami EU je v Uredbi 883/200414 in njeni izvedbeni
Uredbi 987/200915.

Iz vidika podjetja, ki napotuje, je pomembno vedeti, na mora delodajalec svojim
zaposlenim v času napotitve zagotoviti enake pogoje dela, kot veljajo v državi
gostiteljici, in sicer glede:


maksimalni delovni čas in minimalni počitek



minimalni plačani letni dopust



minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo



pogoji za posredovanje dela delavcev, zlasti kadar gre za delavce, ki jih
zagotovijo agencije za začasno delo



zdravje, varnost in higiena pri delu



varnostni ukrepi glede pogojev za delo in zaposlitev za noseče ženske ali ženske,
ki so pred kratkim rodile, za otroke in mlade



enako obravnavanje moških in žensk in druge določbe o nediskriminiranju.16

Pri davčni obravnavi dohodkov delavcev, ki so na delu v tujini, je najprej potrebno
ugotoviti, kdaj gre za napotitev delavca in kdaj za službeno potovanje v tujino. Z
upoštevanjem določb Zakona o delovnih razmerjih17 (v nadaljevanju ZDR-1) v 208. in
209. členu lahko definiramo, da gre za napotitev na delo v tujino takrat, kadar je v novi
pogodbi o zaposlitvi ali aneksu k obstoječi pogodbi razvidno, da gre za napotitev na
delo v tujino in da ta napotitev traja dalj časa. Za službeno potovanje v tujino pa gre
takrat, kadar delodajalec pošlje delavca na delo v tujino na podlagi potnega naloga in ta
službena pot ne traja dlje od treh mesecev. V primeru službene poti je delavec tako

14

Uredba št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov
socialne varnosti. Dostopno na: http://csd-lj-bezigrad.si/wp-content/uploads/2014/04/CELEX02004R0883-20130108-SL-TXT.pdf (15-10-2015).
15
Uredba št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Dostopno na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:sl:PDF (15-10-2015).
16
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Minimalne pravice – napoteni
delavci. Dostopno na:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerj
a/napoteni_delavci_minimalne_pravice/ (15-10-2015).
17
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Uradni list RS št. 21/2013.
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upravičen do povračila stroškov18, ki so mu nastali med službenim potovanjem, medtem
ko napoteni delavec do povračila te vrste stroškov ni upravičen.
Davčno obravnavo slovenskih rezidentov, ki so napoteni na delo v tujino, urejajo
mednarodne pogodbe, ki jih ima RS sklenjeno z drugimi državami. Dohodek iz
zaposlitve posameznega rezidenta se tako prednostno obdavči v tisti državi
pogodbenici, kjer se zaposlitev dejansko izvaja. Pri tem je možno doseči izjemo od tega
splošnega pravila, in sicer le, če so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji:
-

če napoteni delavec prebiva v drugi državi v obdobju

ali obdobjih, ki ne

presegajo skupno 183 dni v kateremkoli dvanajstmesečnem obdobju ali v
koledarskem letu,
-

če se prejemek izplača v imenu delodajalca, ki ni rezident druge države
pogodbenice in

-

če prejemka ne izplačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo ima
delodajalec v drugi državi.19

Če so torej izpolnjeni vsi pogoji iz drugega odstavka 15. člena mednarodne pogodbe, se
plača davek na dohodke iz zaposlitve v državi prebivanja oziroma rezidentstva.

Kadar pa slovensko podjetje napoti na delo v tujino delavca, ki ni rezident Slovenije,
takrat praviloma ti delavci ostajajo davčno obravnavani v svoji matični državi. V tem
primeru se dohodki prav tako obravnavajo v skladu z mednarodnimi pogodbami o
preprečevanju dvojnega obdavčevanja in sicer med državo rezidentstva napotenega
delavca in državo vira dohodka.

18

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96,
96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12) v 3. členu določa, da povračilo stroškov za
službeno potovanje v tujino zajema:
dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,
povračilo stroškov za prenočišče,
povračilo stroškov prevoza,
povračilo parkirnine,
povračilo drugih stroškov, vezanih na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju in z
izkazanim računom.
19
Ministrstvo za finance. Mednarodno obdavčenje. Dostopno na:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/ (16-10-2015).
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V magistrski nalogi bo tako prikazan obračun dohodka rezidenta in obračun
nerezidenta, ki sta napotena v državo članico EU, ter prikaz obračuna dohodka
rezidenta, ki je zaposlen v matični državi in opravlja enako delo kot rezident, napoten na
delo v tujino. S primerjavo bomo skušali potrditi tezo, da je napoten delavec davčno
bolj obremenjen od delavca, ki je zaposlen v matični državi.
V četrtem poglavju bom primerjalno analizirala pravno ureditev za čezmejne delovne
migrante med Avstrijo, Nemčijo in Slovenijo in sicer iz vidika davčne osnove, davčnih
stopenj, davčnih olajšav in postopka odmere dohodnine. S to analizo želimo prikazati
ali je slovenska dohodninska zakonodaja primerljiva z dohodninskima zakonodajama
Avstrije in Nemčije.

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve

Aktualnost teme in problemi, ki se ob tem pojavljajo je botrovalo, da sem se lotila te
magistrske naloge. V strokovni javnosti namreč ni splošno znano, kakšna je razlika med
čezmejnim delovnim migrantom in napotenim delavcem. Čezmejni delovni migranti so
v osnovi bolj prepuščeni samim sebi pri reševanju problematike obdavčevanja
dohodkov iz tujine, medtem ko za napotene delavce praviloma poskrbi podjetje, ki jih
napotuje v tujino. Problematika čezmejnih migrantov je trenutno močno vpeta v
slovenski prostor. Čezmejni delovni migranti se namreč trudijo, da bi pri državi dosegli
ponovno uvedbo olajšave za dnevne migrante, saj je njihova davčna obremenitev zelo
visoka. Prav tako si prizadevajo dvigniti znesek povračila stroškov za prehrano in
prevoz na delo in iz dela.

Teze magistrske naloge:

-

Slovenski čezmejni delovni migranti, ki so zaposleni v Avstriji, so na območju
skupnega evropskega prostora z vidika plačevanja dohodnine diskriminatorno
obravnavani, saj plačujejo dohodnino v dveh državah. Posebej gre poudariti, da
ima čezmejni delovni migrant, ki je od kraja dela bolj oddaljen, boljše izhodišče
pri končnem izračunu dohodnine.
8

-

Napoteni delavci so bolj obremenjeni s plačevanjem davčnih obveznosti od
delavcev, ki so zaposleni v matični državi.

Osnovni cilj magistrskega dela je iz davčnega vidika analizirati razlike med dvema
oblikama dela v tujini. Ob primerjavi slovenske in avstrijske davčne zakonodaje, bom
raziskala problem dvojnega obdavčevanja, raziskala bom vpliv ukinitve posebne davčne
olajšave za čezmejne migrante in na praktičnem primeru prikazala davčni postopek
odmere dohodnine na izvoru dohodka in v domicilni državi.
Natančno bom predstavila pojem napotenega delavca, preučila bom vrste napotitev in
katere so najpogostejše ter na primeru obračuna plače ugotovila, kakšno plačilo pripada
rezidentu in napotenemu delavcu za enako vrsto dela.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavljamo, da bo magistrska naloga teoretično in praktično povzela glavne
značilnosti davčne obravnave čezmejnih delovnih migrantov in napotenih delavcev ter
potrdila zastavljene teze te naloge. Omejitve, ki jih tekom dela pričakujem je dostopnost
do literature in virov, saj je strokovne literature, ki bi sistematično obravnavala
omenjeno problematiko, zelo malo.

1.4 Uporabljene metode raziskovanja
Pri proučevanju teoretične podlage, se bom oprla predvsem na slovensko in
mednarodno zakonsko podlago, sodbe slovenskih sodišč in Sodišča Evropske Unije ter
pojasnila in gradiva, pripravljena s strani Finančne Uprave RS, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje, Zavoda RS za zaposlovanje ter pristojnih ministrstev,
razpoložljive vire in literaturo. Prav tako
pomembna dejstva in ugotovitve.
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pa tudi druge

bom iz strokovnih člankov izluščila

Z metodo deskripcije bom predstavila temeljne pojme, ki so potrebni za lažje
razumevanje nadaljevanja magistrske naloge. S pomočjo komparativne metode bom na
primeru skušala prikazati obračun dohodnine v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji ter s
pomočjo metode sinteze priti do lastnih ugotovitev. S pomočjo komparativne metode
bom primerjala dohodninske sisteme v primerjanih treh državah in skušala ugotoviti,
katera država je davčno najbolj privlačna iz vidika zavezanca za plačilo dohodnine.
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2 ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANTI

2.1 Pregled dohodninske zakonodaje

2.1.1 Dohodninska ureditev v Republiki Sloveniji
Državni zbor RS je na seji 26. oktobra 2006 sprejel nov dopolnjen Zakon o dohodnini20
(ZDoh-2). Sprememba zakona je bila objavljena 16.11.2006 v Uradnem listu RS št.
117., uporabljati pa se je začel 1.1.2007.
Temeljni načeli ZDoh-2 sta načelo splošnosti in načelo enakomernosti davčne
obveznosti, ki ni odvisna od narodnosti, rase, spola, jezika, vere, političnega in drugega
prepričanja, premoženjskega stanja itd. To načelo bi lahko imenovali tudi kot načelo
enakosti v zakonu in pred zakonom21.
Osnovno načelo distribucije dohodninske zakonodaje je obdavčitev po gospodarski in
ekonomski moči, ki izhaja iz načela enakosti, določata pa se na podlagi dohodkov
pridobljenih na trgu. V obdavčitev se šteje le del dohodkov, saj so izdatki, ki nastanejo
za pridobitev dohodkov, izvzeti iz obdavčitve.22
Splošnost obdavčitve bi lahko označili kot dejstvo, da so rezidenti dolžni plačati davek
na svetovni dohodek, medtem ko nerezidenti plačujejo davek samo za dohodke, ki so
bili ustvarjeni na ozemlju določene države. ZDoh-2 je uvedel splošno davčno olajšavo,
ter s tem zagotovil tako imenovani eksistenčni minimum. Olajšava se tako prizna
vsakemu zavezancu za dohodnino, ne glede na njegovo višino letnega dohodka.23

20

Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12,
30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15)
21
Podrobneje o enakosti pred zakonom v 14. členu Ustave RS.
22
Spangenberg, Neuorientierung der Ehebesteuerung: Ehegattensplitting und Lohnsteuerverfahren,
Hans-Boeckler Stiftung, Duesseldorf, 2005, str. 35. Dostopno na: http://boeckler.de/pdf/p_arbp_106.pdf
(29.8.2016).
23
Škof B. in ostali, Davčno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta in Davčno-finančni raziskovalni
inštitut, Maribor, 2007, str. 148.
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2.1.1.1 Načelo splošne in enakomerne davčne obveznosti
Načelo splošne davčne obveznosti je usmerjeno proti davčnim privilegijem in pomeni,
da davčna obveznost velja za vsakogar, ne glede na njegovo raso, veroizpoved,
politično ali kako drugo prepričanje. Splošnost davčne obveznosti pomeni, da so
rezidenti neke države dolžni plačevati davek na svetovni dohodek, nerezidenti pa le na
dohodke, ki so ustvarjeni na ozemlju te države. Načelo pravičnosti pravi, da se more
plačevati z upoštevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, plačevati pa ga
morajo vsi ekonomsko sposobni subjekti. Teoretično načelo pravičnosti zagovarja
pravičen davčni sistem, v katerem davčni zavezanec plačuje davke v sorazmerju s
koristmi, ki jih prejema, omogočeno pa mu je tudi, da plačuje davke glede na njegovo
ekonomsko sposobnost. Načelo splošnosti naj bi zagotavljalo enako obravnavanje vseh
davčnih zavezancev, vendar pa dovoljuje tudi določene davčne oprostitve.24
Sodobno načelo davčne enakomernosti izhaja iz klasične ekonomske teorije. Adam
Smith je tako pri razvoju klasičnih ekonomskih teorij davčno enakomernost razumel
tako, da

naj državljani v proračun plačujejo v sorazmerju s svojo gospodarsko

sposobnostjo, in sicer proporcionalno z dohodkom, ki da ustvarijo »pod zaščito
države«.25
Splošno davčno obveznost delimo na pozitivno in negativno, kjer pozitivna davčna
obveznost pomeni, da so vse fizične in pravne osebe dolžne plačevati davek v državi
kjer so zaposlene, kjer prebivajo ali ustvarjajo dohodek, negativna pa pomeni, da nihče
ni upravičen do oprostitve plačila davka. Davek morajo torej plačevati vsi, ki koristijo
skupne storitve države, ne glede na to, ali tu živijo, posedujejo premoženje ali zgolj
ustvarjajo dohodek. S plačevanjem davkov državljani tako pomagajo obstoju in
funkcioniranju države, zato je plačevanje davkov državljanska obveznost.26

24

Prav tam, str. 150-151.
Prav tam, str. 97.
26
Sudžuka Emir, Pridržavanje principa pravičnosti u provedbi porezne reformes osvrtom na
(ne)pravičnostporeza na dodanu vrijednost, Strategija ekonomskog i socialnog razvoja Bosne i
Hercegovine, Pregled, časopis za društvena pitanja, Sarajevo, 2006, str. 62.
25
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V različnih teorijah se je načelo enakomernosti dohodka različno obravnavalo. Menim,
da lahko o pravičnosti pri obdavčevanju govorimo takrat, ko davkoplačevalec plača
toliko davka, kot ima od države koristiti, predvsem v obliki prejetih davčnih olajšav in
drugih socialnih transferjev.
Problematika načela enakosti in pravičnosti se pojavlja tudi v primeru čezmejnih
delovnih migrantov, kjer jim je bila na osnovi načela enakosti pred zakonom ukinjena
posebna davčna olajšava za čezmejne migrante. Menim, da bi zakonodajalec moral
upoštevati tudi tako imenovane načelo stimulativnosti, saj predvsem v SV Sloveniji, ki
velja za območje z visoko brezposelnostjo, čezmejni migranti rešujejo eksistenčni
položaj sebe, svojih družin in ne nazadnje prispevajo tudi v državni proračun, saj s
svojo potrošnjo polnijo državno blagajno iz naslova DDV. Z davčno ugodnostjo v obliki
olajšave ali kakšne druge »bonitete« bi tako lahko bili spodbujeni, da bi si še več
brezposelnih poiskalo delo v sosednji državi in tako ne bi bili breme države.
2.1.1.2 Sintetična obdavčitev dohodka davčnega zavezanca
Dohodnina je sintetični davek in se nanaša na celoten dohodek davčnega zavezanca, kar
pomeni, da se v davčno osnovo upošteva celota vseh prihodkov davčnega zavezanca. V
skladu s 15. členom ZDoh-2 so z dohodnino obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili
doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Nasprotje sintetične
obdavčitve je analitična obdavčitev, ki jo imenujemo tudi cedularna. Pri cedularni
obdavčitvi gre za sistem obdavčitve posameznih vrst dohodkov fizične osebe z
različnimi, samostojnimi vrstami davkov, kjer se za vsako vrsto davkov uporablja
posebna davčna stopnja.27 V okviru ZDoh-2 zasledimo elemente cedularnega načina
obdavčitve tudi v primeru dohodkov nerezidentov, ki se obdavčujejo po viru in torej
niso zavezani k vložitvi napovedi za odmero dohodnine. Dohodki nerezidentov so tako
podvrženi obdavčitvi s samostojnimi in dokončnimi vrstami davkov, ki zanje pomenijo
dokončno obdavčitev z davčnim odtegljajem.28

27

Cedularna obdavčitev po Zakonu o dohodnini-2 se predvideva za obdavčitev dohodkov iz kapitala,
kamor spadajo obresti, dividende in kapitalski dobički.
28
Kobal Aleš, Dohodnina po novem, Maribor, Davčni inštitut, 2004, str. 26.
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O dohodnini bi v splošnem lahko dejali, da je to prihodek državnega proračuna.
Ugotavlja in izračunava se od dohodkov fizičnih oseb, z ZDoh-2 pa se ureja sistem in
obveznost plačevanja dohodnine. Zavezanec oziroma zavezanka za dohodnino je fizična
oseba. Bistveno je definiranje rezidentov in nerezidentov, saj se na osnovi tega statusa
definira obseg davčne obveznosti. Pojem davčni zavezanec je relativno obsežen, saj se
navezuje na vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz davčnopravnega razmerja. Tako
lahko pojmovno ločimo davčnega dolžnika, davčnega plačnika, davčnega destinatarja in
davčnega poroka.29
Z dohodnino se obdavčuje dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja
v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala in drugi dohodki. Po
ZDoh-2 se za dohodke ne štejejo dediščine in volila, darila, prejeta od fizične osebe, ki
ni delodajalec prejemnika ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom30, dobitki
od iger na srečo31, izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za
primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična
oseba na podlagi prenosov sredstev med svojim podjetjem, v katerem samostojno
opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom, ali na podlagi prenehanja opravljanja
dejavnosti ter ugodnosti, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev,
vključno s priložnostnim prejemom blaga ali storitve, če je taka ugodnost dostopna
vsem strankam pod enakimi pogoji.32
Zakon opredeljuje tudi posamezne dohodke, ki so po svoji naravi vključeni v definicijo
obdavčljivega dohodka, vendar so izvzeti iz obdavčitve predvsem zaradi socialnih
interesov. Med oprostitve plačila dohodnine so tako vključeni pomoči in subvencije33,
dohodki, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, dohodki iz
naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti34, dohodki iz
29

Škof in ostali, že navedeno delo, str. 154-155.
Razen daril, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena ZDoh-2)
31
Za dobitke velja cedularna obdavčitev po zakonu, ki ureja igre na srečo.
32
Škof in ostali, že navedeno delo, 155.
33
Nekatere subvencije iz proračuna, subvencije mladim družinam za reševanje stanovanjskega
vprašanja, enkratna solidarnostna pomoč, pomoči prejete od humanitarnih in invalidskih organizacij,
dobrodelnih ustanov, države ali lokalnih skupnosti.
34
Otroški dodatek, starševski dodatek, dodatek za veliko družino, enkratna pomoč ob rojstvu otroka,
denarna pomoč za brezposelnost.
30
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naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja35,
dohodki, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja,dohodki v zvezi z
izobraževanjem36,
odškodnine37,

dohodki,

povezani

s kmetijsko

in gozdarsko dejavnostjo,

vrnitev premoženja po zakonu o denacionalizaciji in po zakonu o

izvrševanju kazenskih sankcij, dohodki, povezani z družinskimi razmerji, drugi dohodki
v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki, dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti38,
drugo39, dohodki nerezidentov40, dohodki iz zaposlitve rezidentov uslužbencev v
institucijah Evropske skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem
inštitutu ali Evropski investicijski banki.41
Ob izplačilu posameznega dohodka plačamo akontacijo dohodnine. Praviloma opravi
plačilo akontacije davka izplačevalec dohodka, v obračunu davčnega odtegljaja 42. V
primerih, ki gre za dohodek iz tujine, akontacijo dohodnine določi finančna uprava na
osnovi napovedi davčnega zavezanca. Napoved vloži davčni zavezanec sam v začetku
leta in tako obračunano akontacijo dohodnine plačuje vsak mesec, do konca davčnega
leta. Dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, se vštevajo v
letno davčno osnovo, pri čemer se med letom plačane akontacije dohodnine odštejejo od
odmerjene dohodnine na letni ravni. Dohodnino na letni ravni ugotovi finančna uprava z
odločbo.43
V primeru dohodkov iz kapitala44 in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se
davek plačuje na osnovi davčnega odtegljaja kot akontacija dohodnine, vendar je tak
davek dokončen, kar pomeni, da se te vrste dohodkov ne vštevajo v letno davčno
35

Invalidnina, invalidski in varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo.
Štipendije iz proračuna, regresiranje študentske prehrane, mesečne vozovnice za učence, dijake in
študente.
37
Neupravičeno priprtim, okuženim z virusom HIV, žrtvam vojnega in povojnega nasilja, na podlagi
sodbe sodišča zaradi osebnih poškodb ali poškodb osebnega premoženja, žrtvam kaznivih dejanj itn.
38
Občasno delo invalidov, za nego in pomoč invalidom, prejemki za delo med prestajanjem pripora,
zapora ali prevzgoje, prejemki rejnikov, denarne nagrade za nekatere medalje
39
Dobiček iz kapitala pri odsvojitvi premičnin, dohodek učencev in dijakov iz naslova prodaje odpadnega
papirja, pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane po zakonu o prvem pokojninskem skladu in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, posmrtnine.
40
Pod določenimi pogoji dobiček iz kapitala, obresti za rezidente druge države članice EU, dohodek iz
zaposlitve pri tujem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, nekateri dohodki iz dejavnosti.
41
ZDoh-2, 20. člen.
42
Akontacijo dohodnine od plače obračuna in plača delodajalec, ki je izplačal plačo.
43
Finančni urad RS, Brošura Odmera dohodnine za leto 2015,2016, Ministrstvo za finance, str. 4.
44
Kapitalski dobički, dividende, obresti.
36
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osnovo za odmero dohodnine. Za dokončni davek velja tudi akontacija dohodnine, ki jo
plača nerezident, ki ni zavezanec za dohodnino.

Menim, da poznavanje samo zakona o dohodnini ne poda zadostne podlage za pravilno
obračunavanje dohodnine. Poleg tega je potrebno upoštevati še druge zakone in
predpise, ki so neposredno povezani s tem zakonom. To so predvsem Zakon o davku od
dohodkov pravnih oseb45, Zakon o davčnem postopku46 in sporazumi o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka47. Poleg krovnega ZDoh-2, je potrebno upoštevati tudi
številne spremembe zakona, ki jih je do danes bilo kar šestnajst. V Državni zbor pa je
bil v mesecu maju 2016 poslan nov predlog novele ZDoh-2-R48.
2.1.1.3 Obdavčljivi dohodki
V skladu z ZDoh-2 se z dohodnino obdavčujejo dohodki iz zaposlitve, dohodki iz
dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodki iz
prenosa premoženjske pravice in drugi dohodki. Za analizo obravnavane teme v
magistrski nalogi bomo podrobneje povzeli le dohodek iz zaposlitve.
Dohodek iz zaposlitve je najpomembnejša vrsta dohodka z vidika države, saj je število
zavezancev, ki prejemajo to vrsto dohodka, največ. Po svoji naravi predstavlja najbolj
značilno vrsto aktivnih dohodkov, ki izvirajo iz zaposlitve, zaposlitev pa je definirana
kot odvisno pogodbeno razmerje, na podlagi katerega ima fizična oseba pravico do
plačila, pri čemer ni pomembna narava dela in čas trajanja zaposlitve. V dohodek iz
zaposlitve se štejejo dohodki prejeti na osnovi delovnega razmerja in iz drugega
pogodbenega razmerja. Dohodke iz delovnega razmerja je dohodek, ki ga zaposleni
prejme od svojega delodajalca bodisi v obliki plače, nadomestila plače, regresa za letni
dopust, dohodek na podlagi udeležbe pri dobičku, ki je prejet iz delovnega razmerja,
bonitete, jubilejne nagrade, povračila stroškov v zvezi z delom, povračilo stroškov v
45

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Uradni list RS, št. 117/2006.
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/2011.
47
Seznam veljavnih pogodb na:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Z
akonodaja/Seznam_veljavnih_MP.pdf
48
Vložen s strani skupine poslank in poslancev, katerih predlog je, da se splošna davčna olajšava dvigne
na enotno olajšavo za vse, in sicer v višini 7.000 eurov. Gre za ukinitev tako imenovane stopničaste
davčne olajšave, ki je za tiste z višjim dohodkom nižja.
46
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zvezi s službenimi potovanji, odpravninami ob upokojitvi, odpravninami v zvezi s
prekinitvijo delovnega razmerja. Za dohodek iz zaposlitve se štejejo tudi dohodki,
prejetimi za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, dohodki izvoljenih ali
imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne veje oblasti v
Sloveniji ali v organih lokalne skupnosti, če za to funkcijo prejemajo plačo, dohodki
poslancev Evropskega parlamenta, dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela (avtorski
honorar), dohodek prejet za opravljanje malega dela, nadomestila in drugi dohodki iz
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja za primer brezposelnosti in starševskega
varstva, pokojnine in drugi dohodki iz naslova obveznega, dodatnega in prostovoljnega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Davčna osnova je bruto dohodek, zmanjšan
za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi predpisov dolžan
plačevati delojemalec. Zakon posebej opredeljuje tudi dohodke, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo. To so prispevki za socialno varnost49, premije prostovoljnega
dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, povračila stroškov v zvezi z
delom, kot so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in iz dela, in terenski
dodatek, povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, pod pogoji in do višin, kot
jih določa vlada50. Iz davčne osnove so izvzeti tudi nakupi uniform in osebnih zaščitnih
sredstev, nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih
vozil), ki so potrebni za opravljanje dela na delovnem mestu. Izvzeti so tudi jubilejne
nagrade, plačila vajencem in odpravna zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je
izplačana v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, vendar največ do višine desetih
povprečnih mesečnih plač zaposlenega.51

2.1.2 Dohodninska ureditev v Republiki Avstriji
Kot v Sloveniji je tudi v Avstriji izplačevanje osebnih dohodkov in z njimi povezane
dajatve urejeno z nacionalno delovnopravno in davčno zakonodajo. Področje davka od

49

Te urejajo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ ter Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1.
50
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS,
št. 140/06 in 76/08).
51
Kobal, že navedeno delo, str. 60.
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dohodkov fizičnih oseb ureja avstrijski Zakon o dohodnini52 (EStG), ki opredeljuje
davčne zavezance, predmet obdavčitve, davčne osnove in stopnje obdavčevanja.
Delodajalec je pri obračunu plače zavezan k mesečnemu obračunu davkov in
prispevkov iz plače delojemalca, in sicer mora do 15. v mesecu davek odtegniti in
nakazati na pristojno davčno upravo (nem. Finanzamt). Pri tem mora upoštevati vsa
dejstva in okoliščine, ki vplivajo na obračun davka (npr. zakonski stan, bivališče, otroci,
edini hranilec, samohranilec, pavšalni znesek za vozače, odločbo o neobdavčenem
znesku). Po preteku koledarskega leta do konca februarja mora delodajalec posredovati
pristojnemu finančnemu uradu letni plačilni listek, ki predstavlja podlago za izračun
dohodnine za preteklo leto. Delojemalec lahko na predpisanem obrazcu L1 vloži
napoved za odmero dohodnine (nem. ArbeitnehmerInnenveranlagung) za preteklo leto,
kjer lahko uveljavlja tudi z zakonom določene olajšave. Pravna podlaga za izplačevanje
plač v Avstriji je pogodba o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem ter Splošni
zakon o socialnem varstvu (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) in Zakon
o dohodnini (Einkommensteuergesetz – EstG). S prvim zakonom je uzakonjeno
obračunavanje

obveznih

prispevkov

za

pokojninsko

zavarovanje

(nem.

Rentenversicherung), bolniško (nem. Pflegeversicherung), za primer brezposelnosti
(nem. Arbeitslosenversicherung) ter nezgodno in življenjsko zavarovanje (nem. Unfallund Lebensversicherung). S slednjim pa je predpisana podvrženost plač k plačilu davka
od plač ali dohodnina (nem. Lohnsteuer).53

Menim, da je sicer avstrijska dohodninska ureditev na prvi pogled precej podobna
slovenski, predvsem kar se tiče postopka ugotavljanja davčne osnove in možnostjo
uveljavljanja davčnih olajšav. Vendar je Avstrija bolj prijazno naravnana v smislu
obdavčitve, saj je davčna lestvica nastavljena tako, da upošteva minimalni dohodek, ki
ga lahko imenujemo tudi dohodek za eksistenčni minimum.

52

Einkommensteuergesetz EstG, StF: BGBl. Nr. 400/1988 z dopolnitvami
Grah T., Primerjalna analiza dohodkov iz zaposlitve v Avstriji in Nemčiji, diplomsko delo, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za uravo, 2011, str.4.
53
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2.1.2.1 Davčna zavezanost fizičnih oseb
Tako kot v Sloveniji, so dohodki fizičnih oseb tudi v Avstriji predmet obdavčenja z
dohodnino. V avstrijski davčni zakonodaji je posebej opredeljena dva načina davčne
zavezanosti54:


neomejeni davčni zavezanci oziroma rezidenti in omejeni davčni zavezanci
oziroma nerezidenti. Neomejeni davčni zavezanci so osebe, ki imajo v Avstriji
stalno oziroma običajno bivališče. Stalno bivališče imajo osebe, ki imajo na
ozemlju Avstrije stanovanje, ki ga dalj časa uporabljajo (lahko se uporablja
periodično). Običajno bivališče pa imajo osebe, ki se na ozemlju Avstrije ne
zadržujejo le prehodno, temveč tam stanujejo dalj časa. Iz vidika plačevanja
dohodnine je pomembno, da po šestih mesecih bivanja v Avstriji nastopi
neomejena davčna obveznost, za katero velja obdavčitev po svetovnem
dohodku.



Omejeni davčni zavezanci so osebe, ki v Avstriji ustvarjajo dohodke (npr.
delojemalci) ali od Avstrije prejemajo dohodke (npr. pokojnine iz socialnega
zavarovanja), vendar v Avstriji nimajo niti stalnega, niti običajnega bivališča.
Državljani Evropske skupnosti, ki sicer nimajo prebivališča v Avstriji, vendar
tam dosežejo glavni vir svojih dohodkov (v Avstriji realizirajo 90% dohodkov
oziroma dohodki v tujini ne presežejo 11.000 evrov), lahko v napovedi za
odmero dohodnine v Avstriji uveljavijo pravico do neomejene davčne
zavezanosti in so tako upravičeni do vseh davčnih ugodnosti, kot jih imajo njeni
rezidenti.

Avstrijski rezidenti so zavezanci za plačilo davka od osebnega dohodka po načelu
svetovnega dohodka. Če ima posameznik stalno oziroma običajno bivališče v Avstriji,
se šteje za avstrijskega davčnega rezidenta. V primeru dvojnega rezidentstva, je
potrebno upoštevati pravila, ki jih vsebuje Konvencija o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, če tak sporazum med Avstrijo in drugo državo obstaja.55
54
55

Bundesministerium fuer Finanzen, že navedeno delo(2016), str. 8.
Prav tam, str. 9.
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2.1.2.2 Obdavčljivi dohodki
Avstrijska dohodninska zakonodaja v 2. členu EStG sedem vrst dohodkov od katerih se
plačuje davek na dohodek oziroma dohodnina. Pomembno je, da so obdavčljivi samo
tisti dohodki, ki so izrecno našteti v tem zakonu. Ti so56:


Dohodki iz kmetijstva in gozdarstva (nem. Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft), ki jih ustvarjajo kmetje, vrtnarji, gozdarji.



Dohodki iz samozaposlitve (nem. Einkünfte aus selbständiger Arbeit), ki jih
ustvarjajo npr. zdravniki, odvetniki, davčni svetovalci, arhitekti ali novinarji in
direktorji – družbeniki kapitalskih družb (d.o.o.), ki so udeleženi z več kot 25 %.



Dohodki iz obrtnega podjetja (nem. Einkünfte aus Gewerbebetrieb),ki jih
ustvarjajo npr. trgovska podjetja, mizarji, frizerji.



Dohodki iz kapitala (nem. Einkünfte aus Kapitalvermögen). To so obresti od
hranilnih vlog, vrednostnih papirjev, dividende… Če se ti dohodki ustvarijo v
Avstriji, se ta dohodek obdavči s 25% davkom in ta obdavčitev je dokončna.



Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in v zakup (nem. Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung, kot so najemnine od stanovanj ali hiš.



Ostali dohodki (nem. Sonstige Einkünfte). Sem spadajo periodični prejemki, kot
so doživljenjske rente, položajni dodatki, presežki iz odsvojitve osebnega
premoženja, dohodki iz občasnega dajanja premoženja v najem.



Dohodki

iz

odvisnega

delovnega

razmerja

(nem.

Einkünfte

aus

nichtselbständiger Arbeit), ki jih ustvarijo delojemalci in upokojenci.

56

Worldwide Personal Tax Guide-Income tax, social security and immigration 2015–16, Ernst and young
Ltd, 2015, str. 73.
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V skladu s 25. členom EstG se med dohodek iz zaposlitve uvrščajo:


Plača, ki vsebuje vse dohodke in bonitete, ki jih delojemalec prejme s strani
delodajalca.



Pokojnina iz obveznega socialnega zavarovanja: pokojnine, pridobljene na
podlagi preteklih vplačil iz socialnih prispevkov pokojninskih skladov ali
neposredno od delodajalca. Če je bivši zaposlenec v pokojninski sklad vplačeval
sam, je predmet obdavčitve samo 25 % vplačila. Pokojnine iz prostovoljnega
pokojninskega varčevanja so neobdavčljive.



Prejemki funkcionarjev deželne vlade, deželnega zbora, županov, mestnih
svetnikov ali občinskih svetnikov.



Boleznine - Prejemki po Zakonu o prejemkih kot tudi prejemki članov deželne
vlade, deželnega zbora, županov in mestnih ali občinskih svetnikov.



Nedenarna izplačila (bonitete) so obdavčene kot dohodek iz zaposlitve. Med
bonitete se štejejo: službeni avtomobil (1,5% nabavnih stroškov oz. največ
600evrov57), parkirni prostor (15,53 evrov na mesec), posojila delodajalca, ki so
višja od 7.300,00 EUR, stanovanje, počitnice in drugi stroški, ki jih delodajalec
plača delojemalcu. Vendar vse ugodnosti niso predmet obdavčitve. Nekatere
bonitete so neobdavčene v celoti ali pa so obdavčene do z zakonom določene
višine. To velja za uporabo prenosnikov in osebnih računalnikov ter uporabo
mobilnih telefonov).



Zakon določene dohodke izrecno oprošča davka. To so na primer božična darila
do 186 evrov, kolektivni izleti do 365 evrov in prehrana na delovnem mestu.58

Zakon opredeljuje tudi neobdavčljive prejemke, kamor spadajo družinski dodatek,
porodniško nadomestilo in drugi podobni prejemki iz obveznega socialnega
zavarovanja, porodniško nadomestilo, denarna pomoč za čas porodniškega dopusta ter
dodatek za nego otroka, invalidske pokojnine, dodatek za pomoč in postrežbo ter
napitnine. Obstajajo pa tudi določena nadomestila dohodka, ki sicer niso obdavčljiva,
vendar pa zvišujejo davek za preostali dohodek (tako imenovan posebni progresivni
pridržek) in velja za naslednje prejemke:
57

Če delojemalec dokaže, da z osebnim vozilom, ki je last podjetja, letni ne prevozi več kot 500 km v
zasebne namene, lahko za nedenarni prejemek upošteva polovično vrednost, torej 0,75% nabavnih
stroškov oziroma 300 evrov.
58
EStG, 25. člen.
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denarno nadomestilo za brezposelnost ali denarna pomoč za brezposelnost ter
premostitvena pomoč zveznim uslužbencem;



določeni prejemki po Zakonu o vojaških pristojbinah;



določeni prejemki po Zakonu o civilnem služenju vojaškega roka. Posebna
značilnost avstrijskega dohodninskega sistema je ti. »eksistenčni minimum«
(nem. Existenzminimum oder steuerfreier Basiseinkommen), kar pomeni, da je
pri vsakem neomejenem davčnem zavezancu določen osnovni dohodek, ki je
neobdavčljiv. Le-ta znaša za leto 2015 najmanj 12.000 evrov za delojemalce in
11.000 EUR za samozaposlene. Razlog za različno višino neobdavčljivega
osnovnega dohodka je uveljavljanje dodatnih davčnih olajšav pri zavezancih
davka od plače (odbitki za delojemalce in za promet ali za upokojence).59

Dohodki, ki jih čezmejni delovni migranti dosegajo v Avstriji so obdavčeni na osnovi
avstrijskega zakona o dohodnini. Pri izračunu dohodnine se upoštevajo tudi vse davčne
olajšave in odbitke, ki znižujejo davčno osnovo že pri izračunu akontacije dohodnine.

2.2 Obdavčitev dohodkov z virom izven Slovenije
Od leta 2005 je v slovenskem davčnem sistemu predvidena obdavčitev po svetovnem
dohodku. To pomeni, da so dohodki, ki jih rezidenti Slovenije dosegajo tako doma kot v
tujini, obdavčeni v državi rezidentstva. Takšen način obdavčitve velja tudi za večino
držav v evropskem gospodarskem prostoru.
2.2.1 Ugotovitev rezidentskega statusa za davčne namene v RS
Davčna obveznost posameznika v Sloveniji je odvisna od njegovega statusa (rezident,
nerezident). ZDoh-2 v 6. členu določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba, da
se šteje za rezidenta Slovenije. Za rezidenta Slovenije se šteje zavezanec, ki60:


59
60

ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;

Bunderministerium fuer Finanzen, že navedeno delo (2016), str. 15-16.
ZDoh-2, 6. člen.
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biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu,
konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu
Republike Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali
konzularnim statusom, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega
javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;



je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in
biva izven Slovenije zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike
Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji
ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji,
kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji, brez
diplomatskega ali konzularnega statusa;
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne
skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne
šteje za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki,
Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, ali je
zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega
uslužbenca in prebiva s to osebo;



je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in
biva izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem
parlamentu;



ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov
v Sloveniji, ali



je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183
dni.

Za nerezidenta se šteje oseba, ki ne izpolnjuje nobenega izmed kriterijev iz 6. člena
ZDoh-2 oziroma izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev iz 7. člena ZDoh-2:


opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Sloveniji v
diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji skupine tujih
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držav ali tuje države, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član take osebe in
prebiva s to osebo, če ni slovenski državljan;


bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot funkcionar, strokovnjak ali
uslužbenec mednarodne organizacije, če ni slovenski državljan;



bi postal rezident samo zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji tuje države
v Sloveniji kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji brez
diplomatskega ali konzularnega statusa in ni slovenski državljan;
b) kot uslužbenec tuje države v Sloveniji v funkciji, ki ni diplomatska,
konzularna ali mednarodna, pod pogojem, da ta tuja država na podlagi
vzajemnosti podobnega uslužbenca Republike Slovenije ne šteje za svojega
rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki
ali Evropski investicijski banki, v Sloveniji;



je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela,
za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra,
b) ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom v Slovenijo,
c) ni lastnik nepremičnine v Sloveniji, in
d) bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih
letih;



je fizična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi študija ali zdravljenja.61

Iz opredelitve statusa rezidenta izhaja, kje in na kakšen način bo obdavčen delavec.
Menim, da rezidentski status pomembno vpliva na obdavčitev čezmejnega migranta. Če
vzamemo za primer, da rezident in nerezident v enaki jurisdikciji zaslužita enako plačo
za enako delo ugotovimo, da njuno plačilo dohodnine ne bo enako. Rezident bo od
dohodka plačal manj dohodnine, saj mu država kot rezidentu omogoča znižanje davčne
osnove za zneske olajšav in odbitkov.

61

ZDoh-2, 7. člen.
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Vsaka država ima svoj davčni sistem in ker davčno pravo v EU ni harmonizirano, to
pomeni, da se davčne stopnje in davčne olajšave, kakor tudi obdavčitev čezmejnega
dela, razlikujejo od države do države. Razlike med davčnimi sistemi posameznih članic
tako predstavljajo prepreke pri izvajanju temeljnih svoboščin EU, kot so svoboda do
dela in bivanja v katerikoli članici EU.62

V nadaljevanju bom opisala dva primera sodne prakse, ki sta pomembno vplivala na
obdavčitev čezmejnih migrantov. Oba primera se nanašata na ugotavljanje
rezidentskega statusa in v zvezi s tem načina izračuna davčne osnove in plačevanja
davka na dohodek.
Prvi primer je Schumacker63, ki govori o obdavčitvi dohodka nerezidenta. Gre za
obdavčitev na viru. Schumacker je bil rezident Belgije, ki je delal v Nemčiji. Ker ni bil
rezident Nemčije, mu ta ni priznala davčnih olajšav, do katerih so bili upravičeni
rezidenti Nemčije, kot so na primer delitev dohodka pri poročenih parih, davčnih
odbitkov in olajšav in pravice do povračila preveč plačanega davka. Zaradi tega je bil v
manjvrednem položaju od rezidentov. S tem je Nemčija kršila temeljno svoboščino EU,
to je pravico do prostega pretoka delavcev. Evropsko Sodišče je sodbo zaključilo tako,
da mora Nemčija nerezidenta, ki v Nemčiji zasluži pretežen del svojih dohodkov,
obravnavati enako kot svojega rezidenta in mu priznati enake olajšave, kot jih ima
rezident Nemčije.64
Drug primer je primer De Groot65, ki govori o davčnih olajšavah, ki pripadajo rezidentu,
ki prejema dohodke v drugi državi. De Groot je bil rezident Nizozemske in je delal v
različnih državah znotraj EU. Nizozemska mu je iz davčne osnove izvzela ves dohodek,
ki ga je prejel iz tujine, prav tako pa mu je upoštevala samo sorazmeren del davčnih
olajšav, ki so mu pripadale kot rezidentu. Torej v enakem odstotku, kot je bil delež
dohodkov prejetih na Nizozemskem. Evropsko Sodišče je zavrnilo proporcionalno
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metodo dodelitve olajšav Nizozemske z razlago, da je tako dejanje nespodbudno za
zaposlovanje De Groota v tujini.66
Tako imenovano Schumackerjevo pravilo se je implementiralo v davčno zakonodajo
vseh držav EU, zato danes države omogočajo uveljavljane davčnih olajšav v državi
zaposlitve, vendar mora nerezident tam ustvariti pretežen del svojega dohodka. Menim,
da je tudi primer De Groot pomemben za izračun davčne obveznosti za čezmejne
migrante, saj mora država omogočiti spodbudne pogoje za zaposlovanje znotraj EU.
Davčni organ lahko posameznika, kljub izpolnjevanju katerega od pogojev iz 6. člena
ZDoh-2 (npr. prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji) opredeli kot nerezidenta,
vendar mora upoštevati nekatera pravila za ugotavljanje dvojnega rezidentstva za
davčne namene iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
in premoženja. Dejanske okoliščine primera se ugotavljajo v posebnem ugotovitvenem
postopku, t.j. v postopku ugotavljanja rezidentskega statusa. V kolikor torej želijo
slovenski državljani, ki dejansko prebivajo v tujini, v Sloveniji urediti rezidentski status
(v konkretnem primeru: pridobiti status »nerezidenta« za davčne namene), so dolžni pri
davčnem organu sprožiti postopek ugotavljanja rezidentskega statusa. 67
2.2.2 Vrste rezidenčnih vezi
Posameznik postane rezident Slovenije, ko vzpostavi rezidenčno vez s Slovenijo.
Rezidenčne vezi so lahko formalne (uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji)
in dejanske (običajno bivališče v Sloveniji, središče osebnih in ekonomskih interesov v
Sloveniji in navzočnost v Sloveniji v kateremkoli času v davčnem letu skupaj več kot
183 dni). Finančni urad na podlagi vprašalnika68, ki ga izpolni davčni zavezanec,
ugotavlja, ali zavezanec izpolnjuje pogoje za rezidentstvo oziroma nerezidentstvo.69
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Uradno prijavljeno stalno bivališče ima oseba na osnovi Zakona o prijavi bivališča70. Pri
tem ni nujno, da ima oseba slovensko državljanstvo. Če ima oseba stalno bivališče v
Sloveniji, se šteje za rezidenta za davčne namene v Sloveniji. Običajno prebivališče
posameznika v Sloveniji, se ugotavlja z uporabo več dejanskih okoliščin, od katerih
nobena ni odločilna. Te so lokacija stalnega doma (ali več stalnih domov) v katerem
oseba prebiva ali ji je na voljo, kraj prebivanja zakonca (oziroma zunajzakonskega
partnerja), otrok in drugih vzdrževanih družinskih članov ter kraj, kjer oseba dela.71
Posameznik ima običajno prebivališče v Sloveniji, če redno, normalno ali navadno
prebiva v Sloveniji. Dejstvo, da posameznik prebiva v najetem stanovanju oziroma
stanovanjski hiši oziroma stanovanju oziroma stanovanjski hiši, ki je v njegovi lasti, ne
vpliva na presojo, ali ima običajno prebivališče v Sloveniji. Običajnega prebivališča v
Sloveniji pa ne moremo enačiti s prijavljenim začasnim prebivališčem v Sloveniji po
Zakonu o prijavi prebivališča. To ne pomeni, da oseba z začasnim prebivališčem v
Sloveniji nima običajnega prebivališča v Sloveniji, saj se pojma lahko prekrivata.
Običajno prebivališče se presoja, upoštevaje stopnjo dejanske ali načrtovane nastanitve
posameznika v Sloveniji oziroma stopnjo vzdrževanja in centralizacije njegovega
običajnega načina življenja, upoštevajoč, kje posameznik opravlja delo, kje je
nastanjena njegova družina in pripravnost njegove nastanitve v Sloveniji. Posameznik
velja za rezidenta Slovenije od trenutka, ko ima ugotovljeno običajno prebivališče v
Sloveniji. 72
Menim, da ugotavljanje rezidentskega statusa za davčne namene ni vedno ugodno za
davkoplačevalca. Posebej to velja v primeru, ko se rezident – državljan Slovenije z
družino preseli v drugo državo, za daljše časovno obdobje, pri tem pa ohrani stalno
bivališče v Sloveniji z namenom ohranjanja lastnine. V tem primeru ne more spremeniti
rezidentskega statusa za davčne namene, saj izpolnjuje pogoj obstoja stalnega bivališča.
Davkoplačevalec je v tem primeru v diskriminatorno obravnavan iz vidika plačevanja
davka, saj mora dohodek iz tujine prijaviti na slovenski finančni urad.
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V zvezi z določitvijo središča osebnih in ekonomskih interesov se uporabi druga
skupina dejstev, ki vključujejo:
- lokacijo, s katere oseba upravlja svoje finančne in poslovne interese;
- kakršnekoli poslovne vezi v Sloveniji (poslovanje v Sloveniji oziroma opravljanje dela
in nalog v družbah ipd.);
- kraj, kjer ima oseba večino svojih naložb in drugega premoženja;
- lokacijo družine in osebnih interesov.
Pri presoji rezidentstva se upošteva način, kako si posameznik organizira osebni in
ekonomski del življenja, vključno z obsegom in načinom njegovega udejstvovanja v
družabnem življenju, z njegovimi konjički in interesi. Pri presoji rezidentstva po tej
točki se vsa dejstva upoštevajo skupaj, pri tem pa ima eno samo dejstvo omejen pomen
in praviloma ni odločujoče oziroma prevladujoče nad drugimi dejstvi. Teža, ki se
priznava posameznemu dejstvu, je odvisna od konkretnih okoliščin.73
Menim, da večina davčnih zavezancev ne uspe pridobiti ustreznega statusa nerezidenta
za davčne namene, predvsem zaradi obstoja ekonomskih vezi v Sloveniji. Običajno ima
delavec, ki dela v tujini, v Sloveniji družino ali sorodnike, na katere je vezan in tako ne
more pred finančnim uradom dokazati prekinitve vezi z družinskimi člani. Če bi
čezmejni migrant želel spremeniti status rezidenta, bi se moral z družino preseliti v
drugo državo, saj če bi samo on spremenil naslov stalnega bivanja, finančni urad ne bi
odobril spremembe zaradi obstoja osebnih interesov, kot je vez z družino.
Dejstva, ki se upoštevajo od primera do primera so predvsem, ali zakonec ali
zunajzakonski partner, otroci in drugi vzdrževani družinski člani prebivajo Sloveniji, ali
lahko izkaže osebno premoženje in domače živali v Sloveniji, ali ima v Sloveniji
družabne vezi kot npr. članstva v društvih, verskih skupnostih in podobnih ustanovah,
bodisi ima ekonomske vezi s Slovenijo kot npr. zaposlitev pri slovenskem delodajalcu
in aktivna udeležba v slovenskem podjetju, ima odprte račun pri bankah oziroma
hranilnicah v Sloveniji, ima sklenjeno življenjsko, pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, poseduje račune vrednostnih papirjev v Sloveniji
in podobno, ali ima delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, izdano v Sloveniji,
poseduje vozilo, registrirano v Sloveniji, ima sezonsko prebivališče v Sloveniji, ima
73
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slovenski potni list in ali je včlanjen v slovenskih sindikatih ali strokovnih organizacijah
(npr. zbornice).
Pri ugotavljanju posameznikovega rezidentstva v času njegove odsotnosti v Sloveniji se
lahko upoštevajo tudi druga dejstva, kakor na primer ohranitev poštnega naslova ali sefa
v Sloveniji, na poslovnih karticah je prikazan naslov v Sloveniji, ohranitev telefonske
številke v Sloveniji, naročniškega razmerja (časopisi, revije) v Sloveniji.74

Oseba, ki ne izpolnjuje drugih pogojev, da bi bila lahko opredeljena kot rezident, lahko
velja za rezidenta zgolj na podlagi dejstva, da je fizično navzoča v Sloveniji več kakor
pol davčnega leta. Pri tem pa načelo rezidentstva ni pogojeno z državljanstvom
zavezanca. V skladu z ZDoh-2 se kot merilo uporablja stališče, da mora imeti zavezanec
stalno ali začasno bivališče v Sloveniji, ki traja več kot 183 dni. Pri tem gre za
uskladitev z nemško zakonodajo, ki pravi, da ni pomembno, če gre v tem obdobju za
krajše prekinitve bodisi zaradi dopusta ali obiska, prav tako pa ne gre za spremembo
statusa v primeru, če je spremenjeno bivanje posledica zdravljenja in njegovo trajanje
ne preseže enega leta.75
2.2.3 Obdavčitev rezidentov po svetovnem dohodku
ZDoh-2 temelji pri obdavčitvi dohodkov davčnega zavezanca na načelu obdavčitve
svetovnega dohodka, medtem ko se nerezidenti obdavčujejo v skladu z načelom
obdavčitve po viru. Obseg davčne obveznosti je tako določen v 5. členu ZDoh-2, kjer je
navedeno, da so rezidenti Slovenije zavezani plačilu dohodnine od vseh vrst dohodkov,
ki imajo vir v Sloveniji, bodisi od dohodkov, ki imajo vir v drugi državi. Omenjeni
načeli nista namenjeni opredelitvi posameznika kot davčnega zavezanca, temveč služita
določanju obsega davčne obveznosti. Na osnovi domicila posameznika se določi status
rezidenta, to pa je osnova, na podlagi katere se določi obseg obdavčitve. Rezidenti so
tako obdavčeni od dohodkov, ne glede na to, od kod so jih prejeli. Davčni nerezidenti
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pa so, obratno,

obdavčeni zgolj od dohodkov, ki jih prejmejo v Sloveniji. Taka

obdavčitev je za posamezno vrsto dohodka dokončna.76
Z uveljavitvijo obsega davčne obveznosti po svetovnem dohodku, je prišlo do problema
dvojne obdavčitve. Če je na primer rezident Slovenije zaposlen v drugi državi, tam
dobiva plačo in plačuje davek (po enakem principu, nerezident plačuje dokončen davek
na prejet dohodek), za posamezno davčno leto pa mora svoj dohodek, ki ga je prejel v
tujini, prijaviti na finančno upravo, ta pa mu obračuna davek, ki ga je dolžan plačati še v
Sloveniji. Pri tem so lahko rezidenti Slovenije, ki svoj dohodek ustvarijo v tujini, v
slabšem položaju od rezidentov, ki so zaposleni doma, saj morajo prvi dvakrat plačati
davek oziroma dohodnino. Uporaba načela obdavčitve po svetovnem dohodku povzroča
podvajanje davčne obveznosti, zaradi česar prihaja do večkratne davčne obremenitve.
V večini primerov osebna vez z določeno državo prinaša posledico, da se davčna
obveznost nanaša tako na domače, kot tudi na tuje dohodke posameznika. Če pa ima
posameznik v določeni državi le posamezne prihodke in med njim in to državo ne
obstaja osebna vez, se neposredno obdavči samo davčni vir .77

2.2.4 Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja
predstavljajo dvostranski ukrep za izogibanje dvojnega obdavčevanja dohodka in
premoženja. Za rezidente držav, ki sklenejo sporazum, določajo pravila, na podlagi
katerih so obdavčeni njihovi prihodki. Ti meddržavni sporazumi razdeljujejo pravice do
obdavčevanja dohodkov in premoženja med državama pogodbenicama, ob siceršnjem
upoštevanju njunih lastnih davčnih zakonodaj. Mednarodna pogodba lahko omeji
pravico do obdavčitve določene vrste dohodka oziroma premoženja ali pa določi
priznanje dobropisa za davek, ki je bil plačan v drugi državi pogodbenici. S sklepanjem
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja se
tako predvsem omogoča odprava mednarodnega dvojnega obdavčenja istega dohodka in
premoženja, preprečuje davčne utaje in davčna diskriminacija ter omogoča reševanje
76
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davčnih sporov. Tovrstni sporazumi se vedno nanašajo le na neposredne davke in imajo
prednost pred domačo davčno zakonodajo v posamezni državi pogodbenici. Kriterije za
opredelitev posameznika kot rezidenta države, določa nacionalna zakonodaja vsake
posamezne države. Vendar pa se lahko različni pogoji, ki jih države uporabljajo pri
opredeljevanju statusa rezidenta prekrivajo in vodijo k tako imenovanemu dvojnemu
rezidentstvu osebe. V primerih dvojnega rezidentstva, se le-to presoja po kriterijih iz
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja, ki so
običajno vsebovani v 4. členu posamezne mednarodne pogodbe.78
Kadar rezident prejme dohodek iz države, s katero Slovenija nima sklenjene
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (v
nadaljevanju: mednarodna pogodba) in je bil dohodek rezidenta obdavčen v tujini, je z
namenom odprave dvojne obdavčitve v Zakonu o dohodnini določeno, da se lahko od
odmerjene dohodnine odšteje ustrezen znesek odbitka davka, ki je bil plačan od
dohodka z virom izven Slovenije. Višina odbitka se prizna do dejanskega zneska plačila
davka, vendar največ do višine, ki bi jo bilo potrebno plačati po Zakonu o dohodnini.
Če pa ima Slovenija z državo vira dohodka sklenjeno mednarodno pogodbo, je potrebno
upoštevati njene določbe o: dodelitvi pravice do obdavčitve posameznega dohodka,
mejni stopnji obdavčitve posameznega dohodka, če je predpisana in uporabi metod za
odpravo dvojne obdavčitve dohodka. Od vrste doseženega dohodka v tujini je odvisna
pravica do obdavčitve dohodka, glede na določbe posamezne mednarodne pogodbe.79
2.2.5 Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja
Mednarodna dvojna obdavčitev se lahko odpravlja enostransko v določbah domače
nacionalne zakonodaje ali z določbami mednarodne pogodbe. Temeljni metodi za
odpravo dvojnega obdavčevanja sta metoda izvzetja (oprostitve) in metoda odbitka
(dobropisa, kredita). Temeljna razlika med metodama je, da metoda izvzetja deluje na
ravni dohodka, metoda odbitka pa na ravni davka. Obe metodi imata različne izpeljanke
(podmetode). Najpogosteje se uporabljata metoda oprostitve s pridržkom progresije in
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metoda navadnega dobropisa. Podlago za uporabo posamezne metode je najti tako v
nacionalnih davčnih predpisih kakor tudi v mednarodnih sporazumih o izogibanju
dvojnega obdavčevanja. Kadar je sklenjena mednarodna pogodba, njene določbe
prevladajo nad predpisi posamezne države. Izogibanje dvojnemu obdavčevanju in
metode, ki se pri tem uporabljajo, so praviloma določene v samostojnem členu
mednarodne pogodbe80.
23. člen vzorčne konvencije odpravlja dvojno obdavčitev v primeru, ko delavec prejema
plačilo od dohodka v državi, ki ni njegova domicilna država. Ta člen opredeljuje način
preprečevanja dvojne obdavčitve dohodka posameznika v obliki oprostitve plačila ali v
obliki dobropisa za davke, ki so že bili plačani v državi vira.81
Pri metodi izvzetja se dohodek ali premoženje, ki se po določbah mednarodne pogodbe
lahko obdavči v državi vira, ne obdavči v državi rezidentstva. Obstajata dve metodi
izvzetja: metoda polnega izvzetja in metoda izvzetja s progresijo. Pri metodi polnega
izvzetja se dohodek ali premoženje zavezanca, ki se po mednarodni pogodbi lahko
obdavči v državi vira, ne upošteva pri določanju davka od drugega dohodka ali
premoženja davčnega zavezanca v državi rezidentstva, in to ne glede na to, ali država
vira tudi dejansko obdavči ta dohodek ali ne. Pri metodi izvzetja s progresijo pa se
dohodek ali premoženje davčnega zavezanca, ki se po mednarodni pogodbi lahko
obdavči v državi vira, ne obdavči v državi njegovega rezidentstva, vendar ima ta država
pravico, takšen dohodek ali premoženje upoštevati pri določanju davka od drugega
dohodka ali premoženja davčnega zavezanca. Metoda oprostitve s pridržkom progresije
ima pomen samo pri tistih davkih, za katere je stopnja določena progresivno, saj pri
davkih z enotno stopnjo, ne glede na velikost davčne osnove, pridržek progresije nima
pomena. V mednarodnih pogodbah je ta metoda pogostejša. Po metodi odbitka država
rezidentstva izračuna davek od zavezančevega skupnega dohodka ali premoženja,
vključno z dohodkom ali premoženjem iz vira v drugi državi, ki se po mednarodni
pogodbi lahko obdavči v tej drugi državi. Tako izračunani davek se zmanjša za davek,
plačan v drugi državi. Tudi metodi odbitka sta dve: tako imenovana metoda polnega
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odbitka in metoda navadnega odbitka. Pri polnem odbitku država prejemnikovega
sedeža odšteje celotni znesek davka, ki je bil plačan v drugi državi. Nasprotno pa pri
navadnem odbitku država prejemnikovega sedeža odšteje le znesek davka, plačanega v
državi vira, enak davku, ki bi ga sama odmerila od dohodka, doseženega v drugi državi.
Ta podmetoda se uporablja pogosteje od polnega odbitka.82
Najpogostejši metodi za odpravo dvojne obdavčitve, ki se uporabljata v mednarodnih
pogodbah v Sloveniji sta:


Metoda izvzetja s progresijo: dohodek ali premoženje slovenskega rezidenta, ki
se po mednarodni pogodbi lahko obdavči v državi vira, se v Sloveniji ne
obdavči, vendar pa ima Slovenija pravico tak dohodek ali premoženje upoštevati
pri določanju davka od drugega dohodka ali premoženja davčnega zavezanca.
Takšno metodo vsebuje mednarodna pogodba s Švedsko.



Metoda navadnega odbitka: davek v Sloveniji se zmanjša le za znesek davka,
plačanega v državi vira, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od
dohodka, doseženega v drugi državi. Takšno metodo vsebujejo vse ostale
veljavne mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in drugo državo
pogodbenico: Takšno metodo vsebujejo vse ostale veljavne mednarodne
pogodbe: z Albanijo, Armenijo, Avstrijo, Azerbajdžanom, Belgijo, Belorusijo,
Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Ciprom, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko,
Francijo, Grčijo, Gruzijo, Hrvaško, Indijo, Iranom, Irsko, Italijo, Islandijo,
Izraelom, Kanado, Katarjem, Kitajsko, Kosovom, Kuvajtom, Latvijo, Litvo,
Luksemburgom,

Madžarsko,

Makedonijo,

Malto,

Moldavijo,

Nemčijo,

Nizozemsko, Norveško, Otokom Man, Poljsko, Portugalsko, Republiko Korejo,
Romunijo, Rusko federacijo, Singapurjem, Slovaško, Španijo, Srbijo / Črno
goro, Švedsko, Švico, Tajsko, Turčijo, Ukrajino, Uzbekistanom, Veliko
Britanijo in Severno Irsko, Združenimi arabskimi emirati in Združenimi
državami Amerike.83

V praksi se je pojavil primer, ko gre za tako imenovano tristransko razmerje glede
obdavčitve. V Nemčiji je Zvezno fiskalno sodišče (BFH) obravnavalo primer
82
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čezmejnega migranta, ki je bil rezident Francije in se je dnevno vozil na delo v
Nemčijo, njegova družina pa je živela v Avstriji, torej je tam imel center osebnih in
ekonomskih interesov. Ker obstajajo samo dvostranski sporazumi o izogibanju
dvojnega obdavčevanja je BFH določilo, da Nemčija ne sme obdavčiti obravnavanega
primera. Prav tako ga ni bilo mogoče obdavčiti ne v Avstriji, ne v Franciji, saj je bil na
podlagi konvencije rezident obeh držav. V Franciji iz vidika državljanstva, v Avstriji pa
iz vidika centra osebnih in ekonomskih interesov.84
Na osnovi navedenega ocenjujem, da bo v prihodnosti prihajalo do veliko takšnih
primerov, ki jih bo potrebno rešiti na osnovi trojnih sporazumov, da ne bo prihajalo do
tako imenovane »trojne neobdavčitve«. Iz tega vidika je takšen rezident v ugodnejšem
položaju, saj ni zavezan za plačilo dohodnine v nobeni izmed obravnavanih držav.

2.3 Odmera dohodnine čezmejnega delovnega migranta
Ena od štirih svoboščin, ki jih uživajo državljani EU, je prosto gibanje delavcev, ki
obsega pravico do gibanja in stalnega prebivanja delavcev, pravico do vstopa in
stalnega prebivanja za družinske člane ter pravico do dela v drugi državi članici in
enake obravnave kot državljani te države članice. V nekaterih državah veljajo omejitve
za državljane držav članic, ki so v EU vstopile nedavno. Pravila o dostopanju do
socialnih prejemkov trenutno izhajajo zlasti iz sodne prakse Sodišča Evropske unije. 85
Čezmejne migrante lahko definiramo kot osebe, ki pridobivajo dohodek v eni državi,
bivajo pa v drugi in se dnevno vozi na delo v drugo državo. Menim, da ima čezmejno
delo tako prednosti kot slabosti. Prednost čezmejnega dela je ta, da so si rezidenti, ki v
svoji državi niso našli dela, le-tega najdejo preko meje in se dnevno vračajo v državo
domicila. V državi domicila tudi porabijo ves dohodek, ki ga zaslužijo v tujini.86
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Mednarodna konvencija združenih narodov o zaščiti vseh delavcev migrantov in članov
njihovih družin, opredeljuje kot delavca migranta osebo, ki je bila, ki je ali bo vpletena
v plačljivo aktivnost v državi, katere ni državljan. Opredeljuje naslednje kategorije
delavcev migrantov: obmejni delavci, sezonski delavci, delavci na offshore napravah,
potniki oz. terenski delavci, delavci vezani na projekte, samozaposleni delavci,
mornarji. Izvzema pa diplomate, begunce, osebe brez državljanstva, študente in
pripravnike, investitorje.87
Čezmejni delovni migrant je zavezanec, ki zaradi opravljanja dela v tujini odhaja v
tujino in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko vrača v Slovenijo. Definicija
čezmejnega delovnega migranta je bila opredeljena v ZDoh-2, in sicer v petem odstavku
113. člena, kjer je bila določena posebna davčna olajšava za čezmejne migrante. Od leta
2013, ko je Ustavno sodišče olajšavo ukinilo, se je izbrisala tudi definicija čezmejnega
delovnega migranta. V ZDoh-2 je v 5. členu opredelitev rezidenta. Glede na to, da je
definicija delovnega migranta taka, ki pravi, da se delavec dnevno ali najmanj enkrat
tedensko vrača v Slovenijo, ima čezmejni delovni migrant status rezidenta za davčne
namene v Sloveniji. To pomeni, da je njegov dohodek obdavčen po načelu svetovnega
dohodka in se dohodnina od dohodka, ki ga prejme pri tujem delodajalcu obdavči tudi
doma. Dohodek, ki ga doseže v tujini mora slovenski finančni upravi prijaviti sam,
lahko pa to stori z vložitvijo medletne davčne napovedi v začetku davčnega leta. V tem
primeru mu finančna uprava pošlje informativni izračun dohodnine, na katerega lahko
čezmejni migrant vloži ugovor.88
Davčna osnova, ki jo čezmejni migrant, rezident Slovenije, prijavi finančni upravi je
bruto plača, ki jo prejme pri tujem delodajalcu, zmanjšana za socialne prispevke, ki jih
je vplačal v tuj sistem obveznega socialnega zavarovanja. Čezmejni delovni migranti,
rezidenti RS, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu, lahko zmanjšajo svojo davčno
osnovo iz naslova dohodka iz tujine tudi za stroške prehrane na delu in za stroške
prevoza na delo in z dela. Te stroške lahko uveljavljajo samo za čas dejanske prisotnosti
na delu v tujini, in sicer pod pogoji in do višine kot to določa Uredba o davčni
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obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
Strošek za prehrano se prizna do višine 6,12 evra za vsak dan, ko je prisoten na delu
štiri ure ali več in v kolikor je bil na delu prisoten deset ur ali več še dodatno do višine
0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na
delu. Strošek prevoza pa se prizna do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje
med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Ob uveljavljanju teh stroškov
je potrebno predložiti dokazila o njihovem nastanku.89
Problem obdavčitve čezmejnih migrantov se pojavi takrat, ko morajo kot plačniki davka
le-tega plačati v dveh državah in so diskriminatorno obravnavani tudi v primerjavi s
sodelavci rezidenti države zaposlitve.90
Do leta 2013 so čezmejni delovni migranti lahko uveljavljali tudi posebno davčno
olajšavo za čezmejne delovne migrante v višini 7.576,62 evrov, ki pa je bila zaradi
odločitve Ustavnega sodišča, da gre za neustavnost te olajšave, saj neenako obravnava
davčne zavezance, ukinjena.91
Menim, da ukinitev posebne olajšave za čezmejne migrante ni bila argumentirana na
pravi način, saj se čezmejni delovni migranti na delo v tujino odpravljajo z razlogom
pridobitve dohodka za življenje sebe in svoje družine. Z odvzemom olajšave, ki ima za
posledico doplačilo davka v Sloveniji, pomeni da je tako ravnanje nestimulativno za
delo v tujini. Kljub dejstvu, da je Evropsko Sodišče razsodilo že veliko sodb v zvezi s
čezmejnimi migranti, se še vedno pojavljajo številna vprašanja in težave, ki postavljajo
prepreke pri čezmejnem delu, kar pa ni v skladu s temeljnimi svoboščinami EU.

89

Lašič J., Delovni migranti (1.del), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2013. Dostopno na:
http://www.zsss-podravje.si/index.php/strokovna-mnenja/ekonomsko-podrocje/212-delovni-migranti1-del (07-07-16).
90
Nahrsted B., Legal aspect of border commutingin Danish-German border region, University of
Southern Denmark, Esbjerg, 2000, str. 10.
91
Uradni list RS št. 52/2013, U-I-147/12-18.

36

2.3.1 Ugotavljanje stroškov v vezi z dohodkom iz delovnega razmerja, ki ga
zavezanec prejme za delo v tujini
Dejstvo je, da v zvezi z dohodki iz zaposlitve nastajajo določeni stroški. To so na primer
stroški prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane med delom, kilometrina, dnevnice in
stroški nočitev. Pravne podlage za uveljavljanje teh stroškov in do katerih višin, so
urejene v ZDoh-2, in sicer za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja v četrtem
odstavku 41. člena ter v 45. členu za zavezance, ki prejemajo dohodke iz tujine ter v
Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja92. Bistveno pri teh stroških je, da se priznajo zavezancu samo v primeru, da
dokaže njihov obstoj. To lahko dokaže z izpisi prisotnosti na delu, s pravilno
izpolnjenimi potnimi nalogi, z računi, ki jih je prejel za parkiranje, gorivo ali nočitve.
Prav tako je pomembno tudi to, da se priznajo le do višine določene v Uredbi. V
nadaljevanju bomo podrobneje preučili ugotavljanje in uveljavljanje stroškov, ki so
vezani na dohodke iz zaposlitve čezmejnega delovnega migranta. Skladno s 45. členom
ZDoh-2 lahko zavezanec, ki prejema dohodke iz delovnega razmerja iz tujine uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na in iz
dela.
2.3.1.1 Uveljavljanje stroškov prehrane med delom
V skladu s 45. členom ZDoh-2 lahko zavezanec, ki prejema dohodke iz zaposlitve iz
tujine, uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za dohodnino za stroške prehrane med
delom. Stroške prehrane lahko zavezanec uveljavlja samo v primeru, da mu tuj
delodajalec ni izplačal teh stroškov, oziroma mu ni nudil prehrane med delom. Če
primerjamo sistem izplačevanja dohodkov v Avstriji in Sloveniji ugotovimo, da
delodajalci v Avstriji svojim zaposlenim ne plačujejo za stroške prehrane med delom.
Uredba o povračilu stroškov med delom tako zavezancu, ki prejema dohodek iz
zaposlitve iz tujine, priznava povračilo stroškov prehrane med delom v višini 6,12 evrov
za vsak dan, ko je bil prisoten na delu štiri ure ali več, ter poleg 6,12 evrov tudi dodatnih
0,76 evra za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti, za vsak dan, ko je bil na
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delu prisoten 10 ur ali več. Zavezancu se prizna zmanjšanje davčne osnove za stroške
prehrane med delom na podlagi predloženih dokazil o dnevni prisotnosti na delovnem
mestu v tujini s plačilno listo, izdano s strani tujega delodajalca, iz katere je razviden
podatek o številu dni dejanske prisotnosti delavca na delovnem mestu v posameznem
mesecu v koledarskem letu, s potrdilom tujega delodajalca o številu dni prisotnosti
delavca na delovnem mestu v določenem mesecu v koledarskem letu ali s predložitvijo
drugega dokumenta, ki nedvoumno dokazuje dejansko prisotnost zavezanca na
delovnem mestu v tujini. Če zavezanec za določen delovni dan uveljavlja zmanjšanje za
dodatni znesek povračila stroškov prehrane (0,76 evra za vsako dopolnjeno uro po
osmih urah prisotnosti), mora predložiti ustrezno dokazilo o številu ur dnevne
prisotnosti na delu, potrjeno s strani delodajalca.93
Menim, da je za povprečnega čezmejnega migranta uveljavljanje stroškov prehrane
administrativno zapleteno, saj mora na podlagi prejetih plačilnih list ugotoviti dneve
prisotnosti in morebitne prisotnosti nad deset ur. Za delojemalca v Sloveniji tovrstna
administracija ni potrebna, saj je to v domeni delodajalca.
2.3.1.2 Uveljavljanje stroškov prevoza na delo in iz dela
Zavezancu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se strošek prevoza na
delo in z dela prizna skladno z osmim odstavkom 3. člena Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer do višine 0,18 evra
za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja
dela. Zavezancu se stroški prevoza na delo in z dela priznajo na podlagi dokazil.94
Nastanek stroškov prevoza na delo in z dela zavezanec pri davčnemu organu dokazuje s
predložitvijo pisne izjave o opravljenem prevozu na delo in z dela z navedbo točnega
števila kilometrov razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela ter
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drugimi dokumenti, ki dokazujejo dejansko opravljen prevoz na delo in z dela (npr.
potrdilo o plačilo za uporabo avtoceste, avtocestnega predora, vozovnico za prevoz z
javnim prevoznim sredstvom). Izjava zavezanca mora vsebovati tudi njegovo
zagotovilo, da so podatki v njej resnični in pravilni. Za zavezančevo običajno
prebivališče se v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja šteje njegovo prebivališče,
ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno
prebivališče le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto
opravljanja dela. Mesto opravljanja dela je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se
začne opravljati. Glede na navedeno se v primeru, če se zavezanec dnevno vozi na delo
iz začasnega prebivališča v tujini, to prebivališče šteje za njegovo običajno prebivališče.
V tem primeru lahko zavezanec uveljavlja le stroške prevoza na delo in z dela med
svojim začasnim prebivališčem v tujini in mestom opravljanja dela. Pri uveljavljanju
stroškov prevoza na delo iz z dela pa mora zavezanec davčnemu organu dokazati tudi
svojo dejansko prisotnost na delovnem mestu s predložitvijo ustreznih dokazil, na
primer s plačilno listo, izdano s strani tujega delodajalca, iz katere je razviden podatek o
številu dni dejanske prisotnosti delavca na delovnem mestu v posameznem mesecu v
koledarskem letu, s potrdilom tujega delodajalca o številu dni prisotnosti delavca na
delovnem mestu v določenem mesecu v koledarskem letu ali s predložitvijo drugega
dokumenta, ki nedvoumno dokazuje dejansko prisotnost zavezanca na delovnem mestu
v tujini.95
V primeru, da čezmejni migrant v tujini opravlja terensko delo in ob svoji redni plači od
delodajalca prejme povračilo stroškov iz naslova kilometrin in dnevnic, se ta izplačila
ne štejejo v osnovo za dohodnino, če so izplačane kilometrine in dnevnice do višine v
Uredbi določenega zneska. Znesek, ki je višji od v Uredbi določenega zneska, bi se po
pravilih moral všteti v davčno osnovo za izračun dohodnine v Sloveniji, vendar menim,
da finančni uradi96 dopuščajo izvzetje vseh dohodkov iz stroška dnevnic in kilometrin.
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2.3.2 Načini uveljavljanja dejanskih stroškov
Čezmejni delovni migranti lahko uveljavljajo stroške prehrane med delom in stroške
prevoza na delo in iz dela na tri načine:

a) v napovedi za odmero akontacije dohodnine za rezidente, kjer lahko navedejo
stroške prehrane in prevoza na in iz dela in si s tem znižajo znesek akontacije
dohodnine. Pri tem pa je potrebno vedeti, da lahko v končnem celoletnem
informativnem izračunu dohodnine pride do razlike med obračunanimi in
dejanskimi stroški, ki jih zavezanec uveljavlja, saj se običajno medletna napoved
za izračun akontacije dohodnine odda v začetku leta, na osnovi katere se potem
vsak mesec plačuje enak znesek akontacije dohodnine. V skladu z ZDavP se
ponovna medletna napoved odda v primeru, če se dohodek, ki ga zavezanec
prejme, spremeni za več kot 10%.97
b) z vlogo pri letni napovedi dohodnine, kadar zavezanec ni poslal medletne
napovedi in ni prejel informativnega izračuna dohodnine s strani Finančne
uprave. Napoved dohodnine mora zavezanec vložiti sam, najkasneje do 31.7. za
preteklo davčno leto.
c) v ugovoru zoper informativni izračun, v kolikor zavezanec v napovedi za
odmero akontacije dohodnine ni navedel ali ni navedel popolnih stroškov, ki jih
lahko uveljavlja pri zmanjševanju davčne osnove.98

Vzemimo primer zaposlenega rezidenta Slovenije, pri avstrijskem delodajalcu. Rezident
se vsak dan vozi iz kraja bivanja v kraj opravljanja dela s svojim osebnim vozilom.
Podatki, ki so potrebni za izpolnitev vloge za uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove
od dohodka iz delovnega razmerja za stroške v zvezi z delom v tujini so:

-

razdalja med krajem bivanja in krajem opravljanja dela v eno smer: 80km

-

dejanska dnevna prisotnosti na delu v davčnem letu 2015: 213

97

288. člen ZDavP-2-NPB14.

98

Finančni urad RS, že navedeno delo (2016), str.9.
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-

število ur, nad 8 ur, ko je bil na delu prisoten 10 ur ali več: 24 (6 x je delal 4 ure
nadur)

Tabela 1: Izračun stroškov v zvezi z delom v tujini

Dejanska dnevna prisotnost na delu
Število kilometrov od kraja bivanja do
kraja opravljanja dela

213 dni
80 km

Izračun stroškov prehrane med delom:
Stroški prehrane iz nadur:
Stroški prevoza na delo in iz dela
SKUPAJ:

213 x 6,12 = 1.303,56 €
24 x 0,76 = 18,24 €
213 x 2 x 80km x 0,18€/km = 6.134,40 €
7.456,20 €

Vir: lasten

Na osnovi izračuna smo ugotovili, da si čezmejni delovni migrant lahko zmanjša
davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja, ki ga je prejel v tujini za 7.456,20
evrov.
V primeru, da čezmejni delovni migrant, ki je zaposlen pri tujem delodajalcu prejema
dohodke iz naslova povračil stroškov v zvezi z delom, kot na primer stroški kilometrine,
dnevnic, nočitev, je možno tako vrsto dohodkov izvzeti iz davčne osnove pri letnem
izračunu. V skladu s 45. členom ZDoh-2 lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz
delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane
med delom ter za stroške prevoza na delo in z dela. Če ta zavezanec od svojega tujega
delodajalca poleg plače prejme tudi izplačila povračil stroškov v zvezi s službenim
potovanjem se mu ta izplačila ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. Navedena povračila
stroškov v zvezi s službenim potovanjem, ki jih izplača tuj delodajalec, so praviloma
tudi na plačilnih listih tujega delodajalca (oziroma na letnih povzetkih izplačanih
dohodkov pri delodajalcu v tujini) ločeno prikazana, in sicer kot neobdavčeni dohodki,
kar pomeni, da niso zajeta v skupnem bruto dohodku zavezanca. Čezmejni delovni
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migrant lahko torej iz davčne osnove izvzame tovrstna povračila stroškov do višine kot
jih določa Uredba o povračilu stroškov iz dela.99
2.4 Primer obdavčitve čezmejnih delovnih migrantov
Davčni sistemi v Sloveniji in Avstriji je nastavljen tako, da je izračun dohodnine
oziroma oddaja davčne napovedi za povprečnega uporabnika enostavna. Slovenski
rezidenti, ki so zaposleni v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu praktično nimajo
nobenega dela z oddajo dohodninske napovedi, saj je ob vsakokratnem izplačilu plače
delodajalec zavezan plačati akontacijo dohodnine in na predpisanem obrazcu dohodek
iz zaposlitve tudi prijaviti finančnemu uradu. Delojemalec pa mora vsak mesec dobiti
plačilno listo, na kateri je razvidno, koliko akontacije dohodnine je bilo plačane. Ob
koncu vsakega koledarskega leta, je delodajalec dolžan finančnemu uradu dostaviti
podatke za odmero dohodnine. Rezident ob prejemu informativnega izračuna pregleda
samo to, ali so mu bile upoštevane pripadajoče davčne olajšave (tu gre predvsem za
olajšavo za vzdrževane družinske člane).100
Tudi v avstrijskem davčnem sistemu je podobno. Že pri obračunu davka na dohodek
delodajalec upošteva morebitne davčne olajšave in davčne ugodnosti. V kolikor
delojemalec svojemu delodajalcu sporoči vse okoliščine in spremembe, ki vplivajo na
obračun davka, potem bo tudi končni letni obračun dohodnine pravilen.101

2.4.1 Dohodek iz zaposlitve v Republiki Avstriji
Delojemalec za opravljeno delo vsak mesec dobi plačo oziroma dohodek iz delovnega
razmerja. Plačilo je lahko na osnovi opravljenih ur, lahko pa je vsak mesec obračunana
enaka bruto plača, pri čemer urna postavka iz meseca v mesec variira. To se zgodi
zaradi različnega števila delovnih dni v posameznem mesecu. Obračun plače mora biti
sestavljen iz bruto plače, odmerne osnove za prispevke za socialno varnost, obvezne

99

Finančni urad RS, Pojasnilo Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih, Ministrstvo za
finance, 2014b. Dostopno na: http://www.racunovodstvo.net/pojasnila/8315/davcna-obravnavadnevnic-zaposlenih-pri-tujih-delodajalcih-pojasnilo-durs-st-4217-6236-2014-2-10-6-2014 (17-07-2016).
100
Finančni urad RS, že navedeno delo (2016), str. 9.
101
Bundesministerium fuer Finanzen, že omenjeno delo (2015), str. 34.
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prispevke, osnovo za prispevek v pokojninsko blagajno in višino prispevka, odmerno
osnovo za dohodnino in izračun dohodnine. Delodajalec mora pristojnemu finančnemu
uradu po preteku koledarskega leta do konca februarja posredovati letni plačilni listek
za vsakega zaposlenega, ki mora biti dostavljen na predpisanem obrazcu.102

2.4.1.1 Davčna lestvica in davčne olajšave
Na osnovi davčne reforme v letu 2015, velja v Avstriji od leta 2016 nova davčna
lestvica. Namen davčne reforme je bil predvsem znižati davčne stopnje in posledično
znižati davke tudi za srednji družbeni sloj. Z znižanjem vhodne davčne stopnje iz 36,5%
na 25% so vsi davkoplačevalci v enakem položaju, ne glede na to v kateri davčni razred
spadajo. Prejšnja davčna lestvica je bila sestavljena iz treh davčnih razredov, nova je
sestavljena iz šestih. Novost je tudi to, da so prehodno zvišali davčno stopnjo za
dohodke nad 1 milijon evrov, in sicer iz sedanjih 50% na 55%. Prehodno obdobje traja
od leta 2016 do 2020. Po letu 2020 bodo dohodki nad 1 milijon evrov obdavčeni s 50%
davkom.103

Tabela 2: Davčna lestvica 2015 in 2016

Mejna davčna stopnja
2009-2015

Mejna davčna stopnja
2016

0%

0%

Nad 11.000-18.000

36,50%

25%

Nad 18.000-25.000

36,50%

35%

Nad 25.000-31.000

43,21%

35%

Nad 31.000-60.000

43,21%

42%

Nad 60.000-90.000

50%

48%

Nad 90000-1000000

50%

50%

Nad 1.000.000

50%

55%

Letni dohodek v evrih
Do 11.000

Vir: BMF, 2015
102

Gaiser B., Wie kann ich Urlaubsgeld, Weichnachtsgeld und Einmalzahlungen richtigvereinbaren und
abrechnen?, Lexware, Freiburg,2015.
103
Bundesministerium fuer Finanzen, že omenjeno delo (2015), str. 20-21.
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Avstrija ima kot davčno olajšavo za vse zavezance v enaki višini in predstavlja
eksistenčni minimum, ki ni obdavčen. To je 11.000 evrov letno. Ostale olajšave pa se
obračunavajo kot odbitek davka, torej ne zmanjšujejo zgolj davčne osnove, pač pa že
obračunan davek na dohodek. Zakon o dohodnini iz leta 1988 (EStG) predvideva
naslednje davčne odbitke, predstavljene v tabeli:

Tabela 3: Odbitki davka

Odbitek za delojemalce in dnevne
migrante

54,00 € / leto do leta 2015

Odbitek za stroške prevoza

291,00 € / leto do leta 2015

Odbitek za upokojence

400,00 / leto od leta 2016
400,00 € / leto

Povišan odbitek za upokojence

764,00 € / leto

Odbitek za edinega hranilca z enim
otrokom

494,00 € / leto

izbrisan 2016

Odbitek za edinega hranilca z dvema
669,00 € / leto
otrokoma
Odbitek za samohranilca z enim otrokom 494,00 € / leto
Odbitek za samohranilca z dvema
otrokoma

669,00 € / leto

Odbitek za otroke

58,40 € / mesec in otroka

Odbitek za preživninske upravičence

29,20 do 58,40 € / mesec in otroka

"Pendler" Euro

2 € na km običajne poti med domom in
delovnim mestom

Vir: BMF, 2015
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Odbitek za delojemalce in dnevne migrante
Davčni zavezanci, ki so prejemali plačo so bili do leta 2016 upravičenci do tega odbitka
v višini 54 evrov na leto. Od leta 2016 se ta odbitek priključi k Odbitku za prevoz, ki od
leta 2016 znaša 400 evrov. Pri nizkih dohodkih, ki niso obdavčeni (dohodki do 11.000
evrov), lahko pride ob uveljavitvi tega odbitka do negativnega davka, ki se na koncu
leta izkaže kot vračilo davka zavezancu.104

Odbitek za upokojence
Upravičenci so prejemniki pokojnine, ki lahko odbijejo do 400 evrov letno in sicer za
pokojnine do 17.000 evrov. Pri pokojninah med 17.000 in 25.000 evri se odbitek
postopno znižuje. Enako velja za pokojnine, ki jih zavezanec prejema iz tujine. Pri
višjih pokojninah pravice do odbitka ni.105

Povišan odbitek za upokojence
Prejemniki pokojnin so upravičeni do povišanega odbitka za upokojence v višini 764
evrov na leto, če:
-

je upokojenec v koledarskem letu poročen oziroma živi v partnerski skupnosti
najmanj šest mesecev,

-

dohodek iz pokojnine ne presega 19.930 evrov letno

-

zakonski oziroma izven zakonski partner ni dosegel dohodkov, večjih od 2.200
evrov

-

upokojenec nima zahtevka za odbitek iz naslova edinega hranilca.106

Odbitek za edinega hranilca in samohranilca
Edini hranilec je oseba, ki:
-

v koledarskem letu več kot šest mesecev poročena oziroma ne živi ločeno od
svojega neomejeno davčno zavezanega partnerja

104

)Prav tam, str. 20.
Prav tam, str. 21.
106
Prav tam, str. 23.
105
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-

v koledarskem letu več kot šest mesecev živi z neomejeno davčno zavezanim
partnerjem in eden izmed njiju uveljavlja za najmanj enega otroka odbitek za
otroka.

V obeh primerih prejemki zakonskega partnerja ne smejo presegati mejne vrednosti
6.000 evrov. Do odbitka ima tako pravico zgolj ena oseba v partnerski skupnosti.
Samohranilec je oseba, ki:
-

v koledarskem letu več kot šest mesecev ne živi v zakonski oziroma partnerski
skupnosti in

-

uveljavlja odbitek za otroke za najmanj enega otroka

Osnovni znesek za edinega hranilca brez otrok je 364 evrov na leto. Če za enega ali več
otrok prejema otroški dodatek najmanj sedem mesecev, mu pripada še diferenciran
otroški dodatek:
-

za enega otroka dodatno 130evrov, kar skupaj znese 494 evrov odbitka

-

za dva otroka dodatnih 305 evrov, kar skupaj znese 669 evrov odbitka

-

za tri otroke dodatnih 525 evrov, kar skupaj znese 889 evrov odbitka

-

za vsakega dodatnega otroka velja dodatnih 220 evrov odbitka.

Če obstaja pravica do otroškega dodatka, je možno tudi izplačilo teh zneskov kot
negativni davek oziroma kot vračilo dohodnine.107
Odbitek za preživninskega zavezanca in za otroke
Upravičenec je preživninski zavezanec, ki dokaže, da plačuje zakonsko določeno
preživnino za otroka, s katerim ne živi v skupnem gospodinjstvu, za katerega ne
prejema družinskega dodatka, niti on sam, niti njegov (zakonski) partner, ki živi z njim
v skupnem gospodinjstvu. Preživnino mora zavezanec plačevati v polnem obsegu, sicer
ni upravičen do odbitka.
Znesek odbitka za otroke je 58,40 evrov za vsakega otroka. Dodatek za več otrok je v
znesku 36,40 evrov za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Pravico do dodatka za
veliko otrok imajo zavezanci, ki v koledarskem letu niso presegli družinskega dohodka
v višini 55.000 evrov.108

107
108

Prav tam, str. 24
Prav tam, str.28.
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»Pendlereuro«
Če obstaja pravica do Pendlerpauschala, potem obstaja tudi pravica do Pendlereura.
Višina takega odbitka se izračuna na osnovi razdalje med stalnim bivališčem in
delovnim mestom, za vsak kilometer zavezancu pripada 2 evra. Pendlereuro zniža
obračunano akontacijo dohodnine.109
Davčni odbitki, ki se zavezancu upoštevajo pri davčni napovedi lahko privedejo do tako
imenovanega negativnega davka, tako zavezanec namesto doplačila davka dobi
povrjeno plačano akontacijo dohodnine. Glede na toliko možnosti odbitkov ocenjujem,
da veliko avstrijskih davčnih zavezancev prejme vračilo plačane dohodnine.

2.4.1.2 Stroški iz delovnega razmerja

Prevoz na delo in iz dela
Stroški prevoza se načeloma poravnavajo z odbitkom davka za prevoz. Pod določenimi
pogoji obstaja dodatna pravica do malega ali velikega zneska za vozače
(Pendlerpauschal). Pravico do malega zneska za vozače imajo zavezanci, ki bi lahko za
prevoz v službo uporabljali javna prevozna sredstva. Pravico do velikega pavšalnega
zneska za vozače pa imajo zavezanci, ki za prevoz do svojega delovnega mesta ne
morejo uporabljati javnega prevoza.110

Tabela 4: Letni zneski pavšala za vozače
Razdalja
od 2 km do 20 km
nad 20 km do 40 km
nad 40 km do 60 km
nad 60km

Mali pavšalni znesek/leto
0€
696 €
1.356 €
2.016 €

Veliki pavšalni znesek/leto
372 €
1.476 €
2.568 €
3.672 €

Vir: BFM, 2016

109
110

Ernst & Young, že navedeno delo (2015), str. 76.
Wirtschaftskammern Oesterreich, Pendlerpauschale und Pendlereuro, Wien, 2016, str. 3.
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Stroški službenih potovanj
Službeno potovanje je potovanje, na katerega je bil s strani delodajalca napoten
delojemalec. Delojemalec je lahko napoten na službeno potovanje v bližnji okolici, to
pomeni, da se dnevno vrača domov, lahko pa je napoten na daljše službeno potovanje,
da se vsak dan ne more vračati domov. To razlikovanje je pomembno z vidika
dodeljevanja neobdavčljivih dnevnic. Stroški, ki nastanejo v zvezo s službenimi
potovanji so:


prevozni stroški (npr. kilometrina)

Povračila dejanskih prevoznih stroškov, kot so karte za vlak, letalo, taksi,

so

neobdavčljiva, pri uporabi osebnega vozila za službene namene pa se lahko izplača
kilometrina, ki je neobdavčena do zakonsko določenih zneskov. Kilometrina za
osebna vozila se lahko neobdavčeno izplača do 30.000 prevoženih kilometrov letno,
za kolo pa za največ 1500 kilometrov letno. Neobdavčeni zneski kilometrin so:
-

za osebno vozilo 0,42 evrov na kilometer ter za vsakega sopotnika dodatnih 0,05
evra na kilometer,

-

za motorno kolo 0,24 evrov na kilometer ter

-

za kolo 0,38 evrov na kilometer

Za neobdavčeno kilometrino je potrebno voditi knjigo voženj, poleg kilometrine pa
ni možno uveljavljati drugih stroškov, ki so nastali na poti. Kilometrina namreč
pokriva tudi stroške cestnin, predornin, stroške vinjete ter parkirnin.


dnevnice

Neobdavčljiva višina dnevnice za službena potovanja v državi je v višini 26,40 evra.
Če službeno potovanje traja več kot tri ure, se za vsako dodatno uro službenega
potovanja dnevnica poviša za 2,20 evra, kar je 1/12 osnovne dnevnice. Časovna
omejitev za izplačilo dnevnic velja, kadar se zaposleni več dni zaporedoma vozi na
enak kraj delovnega mesta. V tem primeru dnevnice več niso neobdavčljive, saj v
tem primeru za delojemalca nastane novo središče dejavnosti.


stroški nočitev

Na območju države se lahko neobdavčeno izplača oziroma povrne stroške nočitev z
zajtrkom na osnovi predloženih računov. Če računi ne obstajajo pa v višini največ
15 evrov na nočitev. Če so za nočitev zagotovili drugo možnost, brez stroškov, se ne
48

sme izplačati neobdavčljivega pavšalnega zneska. Stroški zajtrka se lahko uveljavijo
pri finančnem uradu kot povišani stroški v zvezi s pridobitvijo dohodka.


službena potovanja v tujino

Za dnevnice in stroške nočitev v tujini lahko delodajalec neobdavčeno izplača
zneske, ki so določeni v Smernicah o davku od plače. Za Slovenijo velja
neobdavčen znesek za dnevnico 31 evrov in za stroške nočitev 23,30 evrov.111

Drugi dohodki
Drugi dohodki so dohodki, ki se izplačujejo enkrat ali v večjih razmikih poleg redne
plače. Najpogostejša druga dohodka sta regres (nem. Urlaubsgeld) in božičnica (nem.
Weihnachtsgeld), ki se imenujeta tudi 13. in 14. plača. Ostali dohodki pa so še
odpravnine, premije, bilančnine, jubilejni dodatki in udeležbe pri dobičku. Božičnica in
regres sta do zneska 620 evrov neobdavčena. Znesek nad to vrednostjo se obdavči s
fiksno davčno stopnjo 6%. Ostali dohodki pa se obdavčijo do meje letne šestine112 s 6%
davkom.113
2.4.1.3 Primer obračuna plače čezmejnemu migrantu pri delodajalcu v Avstriji
V nadaljevanju bomo na podlagi primera izračunali dohodek, ki ga prejme zaposleni
čezmejni delovni migrant za opravljeno delo pri tujem delodajalcu. Čezmejni migrant se
dnevno vozi na delovno mesto v Avstrijo, ki je od njegovega kraja bivanja oddaljeno 80
kilometrov v eno smer. Za prevoz na delo uporablja svoje osebno vozilo. Začetek
delovnega dneva se začne ob 6.30 in konča ob 15.15. To pomeni, da je čezmejni delovni
migrant na delovnem mestu prisoten 8 ur in 45 minut, delodajalec pa mu v obračun
plače šteje le 8 ur, saj čas, ki ga porabi za malico, ni vštet v obračun dela.

111

Prav tam, str.4-5.
Letna šestina se izračuna tako, da tekoče bruto dohodke v tekočem letu delimo s številom mesecev v
tem koledarskem letu ter pomnožimo z 2. Pri fiksnih dohodkih torej dobimo natančno 13. in 14. plačo.
113
Gaiser, že navedeno delo (2015).
112
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Tabela 5: Primer obračuna plače in regresa
PLAČA
Bruto plača
Osnova za prispevke
Prispevki delojemalca (18,12%)
Pavšal za vozače
Osnova za davek
Davek pred odbitki
pendlereuro
Odbitek za delojemalce in prevoz
Davek (Lohnsteuer)
Neto izplačilo
Obremenitev plače za delojemalca

2.000,00
2.000,00
362,40
306,00
1.331,60
99,73
13,33
33,33
53,07
1.584,53

REGRES
Bruto plača
Osnova za prispevke
Prispevki delojemalca (17,12%)
Neobdavčeno
Osnova za davek
Davek pred odbitki

2.000,00
2.000,00
342,40
620,00
1.037,60
62,26

Davek (Lohnsteuer)
Neto izplačilo

62,26
1.595,34

20,80%

BOŽIČNICA
Bruto plača
Osnova za prispevke
Prispevki delojemalca (17,12%)

2.000,00
2.000,00
342,40

Osnova za davek
Davek pred odbitki

1.656,00
99,36

Davek (Lohnsteuer)
Neto izplačilo

99,36
1.558,24

20,20%

Vir: BMF114
Iz tabele je razvidna primerjava davčne obremenitve za delojemalca. Od njegovega
bruto zaslužka se povprečno 20% dohodka nameni državi, ostanek pa je neto izplačilo,
ki ga zaposleni porabi za lastne namene.
Obračun plače poteka tako, da se od bruto osnove najprej obračunajo prispevki za
socialno in zdravstveno zavarovanje, v deležu 18,12%. Nato se izračuna osnova za
davek, ki se izračuna tako, da se od bruto osnove odšteje znesek prispevkov, nato se
odšteje še znesek »pendlerpaušala«, ki v našem primeru znaša 306 evrov na mesec, saj
se v našem primeru čezmejni migrant dnevno vozi 80 kilometrov v eno smer in za
prevoz ne more uporabiti javnega prevoznega sredstva. Zato je upravičen do velikega
»pendlerpaušala«. Davčna osnova tako znaša 1331,60 evrov. Davek se nato izračuna po
progresivni lestvici. To pomeni, da je prvih 916,67 evrov obdavčenih z 0%, preostalih
414,93 evrov pa z davkom 25%. davek pred odbitki tako znaša 103,73%, po odbitku za
prevoz in »pendlereuru«, je končni davek za plačilo 53,07 evra. 115
Obračun regresa oziroma 13. plače ima podoben postopek izračuna, le da se davčna
osnova izračuna na osnovi bruto plače, zmanjšane za znesek plačanih prispevkov v
višini 17,12%. Od te davčne osnove se odšteje še neobdavčljiv znesek v višini 620
evrov. Od te osnove se nato obračuna davek v višini 6%. Pri božičnici oziroma 14. plači
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Onlinerechner. Dostopno na: http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html.
Steiermarkische GKK, Wichtige Beträge in der Sozialversicherung, 2016. Dostopno na:
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22,09%

je obračun podoben, le da od bruto osnove odštejemo le znesek prispevkov v višini
17,12%. Od tako dobljene davčne osnove se izračuna davek s stopnjo 6%.116
V primeru, da je bil čezmejni delovni migrant pri avstrijskem delodajalcu zaposlen celo
koledarsko leto, je tako prejel skupno 14 plač, kar v našem primeru znese bruto
dohodek v višini 28.000 evrov. Delodajalec je dolžan finančni upravi dostaviti letno
plačilno listo v elektronski obliki. Obrazec mora vsebovati podatke, kot so navedeni na
obrazcu L16117. Ta obrazec mora delojemalec hraniti, saj finančni urad dobi podatke
neposredno od delodajalca.
V primeru, da čezmejni delovni migrant ugotovi, da je doplačilo davka v Sloveniji
nižje, kot bi imel vračilo davka v Avstriji, lahko v Avstriji vloži davčno napoved. Tukaj
lahko to izpostavimo kot problem, saj vložitev davčne napovedi v Avstriji ni tako
enostavna, zato večina čezmejnih delovnih migrantov niti ne vloži napovedi za
dohodnino v Avstriji ali pa je ta povezana z visokimi stroški davčnega svetovanja.

2.4.2 Davčni postopek odmere dohodnine v Sloveniji
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v svojem 267. členu navaja pravila za odmero
dohodnine. Davčni organ odmeri dohodnino na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga
davčni organ. V primeru čezmejnih delovnih migrantov so ti podatki pridobljeni s strani
davčnega zavezanca – migranta, ki te podatke prijavi finančnemu uradu z medletno
napovedjo, kjer finančni urad odmeri akontacijo dohodnine. Pri odmeri dohodnine se je
potrebno držati v zakonu določenih datumov. Finančni urad zavezancu pošlje
informativni izračun dohodnine za preteklo leto najpozneje do 31. maja tekočega leta. V
kolikor zavezanec v roku 15 dni ne vloži ugovora zoper informativni izračun, se
informativni izračun spremeni v odločbo o odmeri dohodnine. V tem primeru torej
velja, da se je odpovedal pritožbi. Če davčnemu zavezancu, rezidentu, informativni
izračun ni bil vročen do 15. junija, mora zavezanec sam vložiti davčno napoved in sicer
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Gaiser, že navedeno delo (2015).
Obrazec na strani BMF: http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/interSteuern/pdfs/2011/L16.pdf.
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najpozneje do 31. julija tekočega leta za preteklo leto. Za oddajo davčne napovedi za
leto 2015 velja datum 1. avgust 2016.118

Za zavezance, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu le ta opravi vse formalnosti v
zvezi s predložitvijo podatkov in plačilom akontacije dohodnine. Delodajalec je tako
plačnik davka, zato mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka,
plačati pa na dan izplačila dohodka. Za čezmejne migrante pa velja, da morajo sami
poskrbeti, da finančni urad dobi potrebne podatke za izračun akontacije dohodnine.
Čezmejni migrant to stori z medletno napovedjo za odmero akontacije dohodnine.
Predpostavimo, da čezmejni migrant iz našega primera ni oddal medletne napovedi za
odmero akontacije dohodnine. S tem je storil davčni prekršek, ki se na podlagi 394.
člena ZdavP-2 kaznuje z globo v višini 200 do 400 evrov za fizično osebo. Ker
zavezanec ni oddal medletne napovedi, mu finančni urad tudi ni poslal informativnega
izračuna. Zavezanec zato mora najkasneje do 31. julija pripraviti davčno napoved in jo
poslati finančnemu uradu. Pri tem mora paziti, da v napoved vnese vse dohodke, ki jih
je prejel iz tujine, znesek davka, ki ga je plačal v tujini, znesek prispevkov, ki jih je
plačal v tujini, priglasi olajšave, ki jih bo koristil v svoji davčni napovedi ter prijavi
stroške v zvezi s prehrano in prevozom na delo in iz dela, ki jih bo uveljavljal za
zmanjšanje davčne osnove.119
Napoved za odmero dohodnine se odda na predpisanem obrazcu s strani finančne
uprave. Vložitev je lahko ročna, tako da se napoved pošlje po pošti ali nese osebno na
finančni urad, lahko pa se odda preko sistema e-Davki.

118
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Tabela 6: Stopnje dohodnine v letu 2016

Če znaša neto letna davčna osnova v evrih
nad

Znaša dohodnina v eurih

do
8.021,34

16%

8.021,34

20.400,00

1.283,41

+ 27 % nad 8.021,34

20.400,00

70.907,20

4.625,65

+ 41 % nad 20.400,00

25.333,60

+ 50 % nad 70.907,20

70.907,20

Vir: FURS

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni
delodajalec, se za davčno leto 2016 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana
na 1/12 leta.
Pri določanju davčne obveznosti se upoštevajo nekatere osebne okoliščine na strani
davčnega zavezanca. Sodobna dohodnina je oblikovana dvostopenjsko, kar pomeni, da
na prvi stopnji poskuša kar se da celovito zajeti posameznikovo ekonomsko moč, na
drugi stopnji pa poskuša opredeliti tisti del dohodka, ki ni na razpolago za obdavčitev.
Tako se je razvil nauk o nerazpoložljivem dohodku, kar pomeni, da je potrebno iz
davčne osnove izločiti tisti del dohodka, ki je potreben za zadovoljevanje nujnih
življenjskih potreb. zagotoviti je potrebno varstvo tako imenovanega eksistenčnega
minimuma davčnega zavezanca. Če je davčni zavezanec dolžan vzdrževati tudi druge
osebe (zakonca, otroke..), se na ta način zmanjšuje njegova ekonomska moč, poveča pa
se ekonomska moč vzdrževanih oseb.120
Splošna davčna olajšava je v ZDoh-2 določena v 111. členu, ki opredeljuje upravičenca
do uveljavljanja splošne davčne olajšave. Upravičenec mora biti rezident Slovenije, zanj
ne sme kdo drug uveljavljati olajšave za vzdrževanega člana. Rezidenti, ki izpolnjujejo
te pogoje, so upravičeni do znižanja letne davčne osnove. Do določenih davčnih olajšav
pa so upravičeni tudi nerezidenti, če dokažejo da so rezidenti druge države članice EU,
če v Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti ali
dohodke iz osnovne kmetijske ali osnovne gozdarske dejavnosti ali z dokazili dokaže,
120

Škof in drugi, že navedeno delo (2007), str. 253.
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da predstavljajo njegovi dohodki z virom v Sloveniji najmanj 90% celotnega
obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Osnovna osebna olajšava temelji na načelu
neobdavčljivega eksistenčnega minimuma. Njen namen je, da se iz obdavčitve izključijo
življenjski stroški, ki so potrebni za preživetje davčnega zavezanca oziroma njegove
družine. Določitev višine eksistenčnega minimuma je izrazito kompleksno področje,
zato tudi prizadevanja za izdelavo enotne metodologije za ugotavljanje minimalnih
stroškov doslej niso bila uspešna.121
Poleg splošne olajšave, ki za leto 2016 znaša 3.302,70 eurov, se rezidentu, katerega
skupni dohodek iz zaposlitve, dejavnosti, osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, prenosa premoženjske pravice in drugih dohodkov (brez dohodka, ki je
oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo) v letu, za katero se
odmerja dohodnine, ne presega za leto 2016 10.866,37 evrov, prizna dodatno
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3.217,12 eurov letno, skupaj torej 6.519,82
eurov. Če skupni dohodek rezidenta presega 10.866,37 eurov in ne presega 12,570,89
eurov, se poleg splošne olajšave prizna dodatno zmanjšanje letne davčne osnove v višini
1.115,94 eurov letno, skupaj torej 4.418.64 eurov.122
Menim, da bi splošna olajšava morala biti enaka za vse zavezance, saj gre v nasprotnem
primeru za neko vrsto davčne diskriminacije, saj so tisti z nižjimi dohodki v tem
primeru v ugodnejšem davčnem položaju od zavezancev z nekoliko višjimi dohodki. Če
upoštevamo navedbe, da je splošna olajšava določitev eksistenčnega minimuma, bi to
moralo veljati za vse davčne zavezance.
Tabela 7: Splošna davčna olajšava

Če znaša skupni dohodek v eurih
Nad
Do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

Znaša splošna olajšava v eurih
6.519,82
4.418,64
3.302,70

Vir: FURS
121

Toplak M., Vpliv davčnih olajšav in družinskih prejemkov na horizontalno in vertikalno izenačenost
obdavčitve družin, magistrsko delo, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, 2016, str. 80.
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Zakon poleg splošne davčne olajšave predvideva še štiri vrste dodatnih olajšav. Te so
olajšava za invalide s 100% telesno okvaro, olajšava za dijake in študente, olajšava za
vzdrževane otroke oziroma vzdrževanega družinskega člana, ter olajšava za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Tabela 8: Posebne olajšave

Namen
Olajšava invalidu s 100% telesno okvaro
Posebna olajšava za dijake in študente
Olajšava za vzdrževane otroke
Za prvega vzdrževanega otroka
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego
in varstvo
Za drugega vzdrževanega otroka
Za tretjega vzdrževanega otroka
Za četrtega vzdrževanega otroka
Za petega vzdrževanega otroka

Letna olajšava v evrih
17.658,84
2.477,03
2.436,92
8.830,00
2.649,24
4.418,54
6.187,85
7.957,14

Za vse nadaljne vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za
147,44 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
do 2.819,09
zavarovanje
Vir: FURS

Splošni pogoj za uveljavljanje olajšav je status rezidenta Slovenije. Zavezanec, ki ni
rezident za davčne namene v Sloveniji, ne more uveljavljati davčnih olajšav.

Na osnovi podatkov, ki jih je zavezanec dosegel v tujini, pri tujem delodajalcu, bomo v
nadaljevanju sestavili napoved dohodnine, ki jo čezmejni migrant dostavi na finančni
urad do zakonsko določenega roka. Pri tem bomo upoštevali splošno olajšavo, ki jo
čezmejni migrant lahko uveljavi. Prav tako bomo uveljavili olajšavo za vzdrževanega
otroka in sicer brez otrok, za enega otroka oziroma dva otroka.
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Tabela 9: Odmera dohodnine v Sloveniji

brez otrok

en otrok

dva otroka

28.000,00

28.000,00

28.000,00

(-)Prispevki

5.135,34

5.135,34

5.135,34

(-)Stroški prehrane ter prevoza na delo in iz dela

7.456,20

7.456,20

7.456,20

(-)Splošna olajšava

3.302,70

3.302,70

3.302,70

2.436,92

5.086,16

12.105,76

9.668,84

7.019,60

Izračunana dohodnina

2.386,20

1.728,24

1.123,14

(-)Plačan davek v tujini

939,52

939,52

939,52

1.446,68

788,72

183,62

Bruto dohodek

(-)Olajšava za vzdrževanega člana

-

(=)Osnova za dohodnino

(=)Za plačilo
Vir: Lasten

Na osnovi obeh izračunov lahko ugotovimo, da čezmejni migrant, ki nima otrok
oziroma vzdrževanih družinskih članov, doplača kar 1.446,68 evrov dohodnine.
Čezmejni migrant z enim vzdrževanim članom doplača 788,72 evrov dohodnine in
čezmejni migrant z dvema vzdrževanima otrokoma doplača 183,62 evrov dohodnine. Iz
navedenega izhaja, da je davčna obremenitev v Sloveniji višja kot v Avstriji.
V skladu z Zakonom o davčnem postopku (273. člen) davčni zavezanec rezident
uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, v ugovoru zoper informativni izračun
dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine (ne glede na morebitno
uveljavljanje in upoštevanje pri medletni akontaciji dohodnine). Sestavni del ugovora
oziroma napovedi pa so tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike
Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem,
da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. V tujini plačani davek
se upošteva na podlagi predloženih dokazil o dejanskem dokončnem plačilu davka v
tujini123.
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Finančni urad RS, Odgovori v zvezi z obdavčitvijo dohodkov, Ministrstvo za finance, 2016. Dostopno
na:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/
Novice/2016/Odgovori_v_zvezi_z_obdavcitvijo_dohodkov_iz_tujine.pdf (17-06-2016).
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Menim, da so čezmejni delovni migranti, kar se tiče plačevanja dohodnine,
administrativno v slabšem položaju kot rezidenti, ki delajo v Sloveniji, saj morajo sami
skrbeti za pravilnost in pravočasnost oddanih davčnih napovedi, medtem ko za
rezidente, ki delajo v Sloveniji, vse aktivnosti v zvezi s plačevanjem akontacij
dohodnine in oddajo davčne napovedi uredi delodajalec, razen dohodkov iz tujine.
Plačevanje davkov je nujno, zato bi bilo smiselno razmisliti, kako uvesti sistem
izmenjave podatkov tako, da bi bili podatki o dohodkih iz tujine avtomatično zajeti v
informativni izračun tudi za čezmejne migrante.
Slovenija ima denimo z Avstrijo že sklenjen dvostranski sporazum o izmenjavi
podatkov za davčne namene. A ta naši finančni upravi omogoča, da samo na podlagi
suma o davčni utaji avstrijski davčni organ zaprosi za posredovanje informacij o računih
slovenskih rezidentov. Torej mora svojo prošnjo utemeljiti s konkretnim sumom.
Mednarodni sporazum, ki ga je Slovenija skupaj s še 51 državami in jurisdikcijami
podpisala, pa določa, da si bodo po novem države podpisnice takšne informacije
izmenjevale samodejno, brez prošenj in poizvedovanj. FURS beleži porast informacij
iz naslova avtomatične izmenjave informacij, kar naj bi posledično vplivalo tudi na
povečanje davčnih učinkov iz naslova nadzora davčnih obračunov zavezancev za davek.
V letu 2015 se je pričela avtomatična izmenjava informacij na podlagi Direktive124 o
upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, ki uvaja obvezno avtomatično
izmenjavo informacij za nekatere kategorije dohodka in kapitala. Popolnoma
avtomatizirano izmenjavo podatkov bi naj imeli od leta 2017.125

2.4.3 Davčni postopek odmere dohodnine v Avstriji
V Avstriji velja progresivna davčna stopnja s šestimi tarifnimi razredi. Letni dohodek
do 11.000 evrov s pribitkom raznih zneskov za uveljavljanje davčne olajšave je davkov
prost. Ta neobdavčen znesek velja le za neomejene davčne zavezance, pri katerih se
uporablja odbitek stroškov od že obračunanega davka. Nasprotno pa so pri postopku za
124

Direktiva Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja z dne 15.2.2011.
Smrekar T., Pozor, začenja se avtomatična menjava podatkov med davkarijami , Finance, 2014.
Dostopno na: http://www.finance.si/8814654/Pozor-Zacenja-se-avtomaticna-menjava-podatkov-meddavkarijami (13-07-2016).
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odmero davka omejeni davčni zavezanci oproščeni plačila davkov le pri višini 2.000
evrov letno, kar velja kot osnovni dohodek, ki zagotavlja eksistenco. V praksi se to
izvaja tako, da se fiktivnih 9.000 evrov prišteje k letnim dohodkom, potem pa se
uporabi splošna dohodninska tarifa. Zavezanci

morajo oddati napoved za odmero

dohodnine v naslednjih primerih:


Če dohodek poleg obdavčljivih vsebuje tudi druge dohodke (npr. iz podjemne
pogodbe) v skupnem znesku več kot 730 evrov in skupni dohodki presegajo
12.000 evrov.



Če ustvarjate dohodke iz dejavnosti (dohodki iz kmetijske, gozdarske, poklicne
ali druge neodvisne samostojne dejavnosti) in se ugotovi dobiček. V napovedi za
odmero dohodnine je potrebno navesti tudi druge oblike dohodkov (npr. donos
kapitala).126

Rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine za preteklo davčno leto je 30. april
tekočega leta, oz. pri elektronski vlogi preko FinanzOnline127 do 30. junija tekočega
leta. Po obravnavi davčne napovedi s strani pristojnega finančnega urada, zavezanec
prejme odločbo o odmeri dohodnine, ki vsebuje obračun in višino odmerjenega
davka.128
Za vložitev napovedi za odmero dohodnine je postavljen rok 5 let. To pomeni, da se
lahko napoved dohodnine za leto 2015 vloži do konca leta 2020. V običajnih primerih,
predvsem za čezmejne migrante velja, da je delodajalec že med letom, pri izplačilu
dohodka upošteval vse olajšave in odbitke, ki jih lahko uveljavlja čezmejni delovni
migrant, zato je običajno rezultat napovedi dohodnine brez vračila oziroma brez
doplačila. V kolikor zavezanec ni prepričan, da je delodajalec upošteval vse olajšave in
odbitke od davka, se lahko odloči, ali bo vložil napoved za odmero dohodnine ali ne.
Zavezanec lahko pričakuje vračilo davka v primeru, če je med letom prejemal različno
visoke prejemke, in delodajalec zanj ni izvedel davčne izravnave, če je med letom
zamenjal delodajalca, če ima zaradi nizkih dohodkov pravico do »negativnega davka«,
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če ima pravico do določenih odbitnih deležev, ki jih delodajalec med letom ni
upošteval.129
Pri tem sem mnenja, da v kolikor zavezanec, čezmejni migrant vloži davčno napoved v
Avstriji in morebiti dobi izplačano vračilo davka, mora to vračilo tudi prijaviti
finančnemu uradu v Sloveniji. Tega zneska vrnjenega davka tako ne more upoštevati
kot odbitek davka plačanega v tujini in ima zato višjo davčno obveznost v Sloveniji.

2.4.4 Izračun višine dohodnine z vidika oddaljenosti od kraja bivanja do sedeža
delodajalca
Rezident Slovenije si lahko v zmanjšanje davčne osnove vključi tudi stroške prehrane
med delom in stroške prevoza na delo in iz dela. Glede na to, da smo postavili tezo, da
ima čezmejni migrant, ki je zavezanec za dohodnino v Sloveniji boljše izhodišče,
oziroma plačuje nižjo dohodnino, v kolikor je razdalja med krajem bivanja in delovnim
mestom večja.

Na osnovi predhodnega primera glede prejemanja dohodkov v Avstriji, bomo primerjali
tri različne izračune dohodnine z vidika razdalje med krajem bivanja in delovnim
mestom. Za izračun 1 bomo predpostavili razdaljo 10 km, za izračun 2 razdaljo 60 km
in za izračun 3 razdaljo 150 km. Stroški prehrane ostanejo glede na primer enaki in sicer
znašajo 1.321,80 evrov. Prav tako ostane enako število dni prisotnosti na delovnem
mestu in sicer ta znaša 213 dni.
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Tabela 10: Izračun davčne obveznosti z vidika razdalje med krajem bivanja in
krajem opravljanja dela

Razdalja med krajem bivanja in krajem
opravljanja dela (km)
Bruto dohodek
(-)Prispevki
(-) Stroški prehrane
(-)Stroški prevoza na delo in iz dela
(-)Splošna olajšava
(=)Osnova za dohodnino
Izračunana dohodnina
(-)Plačan davek v tujini
(=)Za plačilo

Izračun1

Izračun2

Izračun3

10

60

150

28.000,00
5.135,34
1.321,80
4.600,80
3.302,70
13.639,36
2.800,28
939,52
1.860,76

28.000,00
5.135,34
1.321,80
11.502,00
3.302,70
6.738,16
936,95
939,52
2,57

28.000,00
5.135,34
1.321,80
766,80
3.302,70
17.473,36
3.835,46
939,52
2.895,94

-

Vir: Lasten

Na osnovi izračuna smo ugotovili, da je čezmejni migrant, ki se mora na delovno mesto
v tujino voziti najdlje, torej 150 kilometrov v eno smer, na koncu leta manj davčno
obremenjen, saj z velikim delom stroškov iz prevoza na delo in iz dela toliko zmanjša
davčno osnovo, da je njegova izračunana dohodnina skoraj enaka davku, ki ga je že
plačal v tujini. Če se čezmejni migrant vozi na delo v Avstrijo v zgolj 10 kilometrov
oddaljeno podjetje, bo njegova odbitna postavka za prevoz bistveno nižja. To pomeni,
da bo končni izračun dohodnine prinesel kar 2.895,94 evrov doplačila. Če gledamo
zgolj doplačilo, je to kar velik znesek. Vendarle menim, da bi tukaj morali pogledati
malce širše, saj tisti, ki se vozi v eno smer 150 kilometrov dnevno, zagotovo porabi
bistveno več časa na poti, medtem, ko je tisti, ki ima do delovnega mesta zgolj 10
kilometrov doma relativno hitro. Z vidika kakovosti življenja bi lahko rekli, da je v
boljšem položaju tisti z manj prevoženimi kilometri.
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2.5 Obravnava čezmejnih delovnih migrantov iz Republike Avstrije v Republiko
Nemčijo

2.5.1 Dohodninska ureditev v Republiki Nemčiji
Davek na dohodek je v Nemčiji urejen v Zakonu o davku na dohodke (nem.
Einkommensteuergesetz, EStG). Zakon razlikuje med neomejeno davčno obveznostjo,
ki se nanaša na dohodke, ki so doseženi kjerkoli po svetu (načelo svetovnega dohodka)
in veljajo za rezidente, in omejeno davčno obveznostjo, ki se nanaša na davčno
obveznost za dohodke, ki jih zavezanec doseže v državi (obdavčitev na viru), kar velja
za nerezidente.. Zakon opredeljuje tudi vrsto osebnih ali družinskih davčnih ugodnosti,
kot na primer delitev dohodka za zakonca, davčne olajšave za posebne izdatke ali
izredne finančne obremenitve v omejenem obsegu, ki so namenjene zavezancem z
omejeno davčno obveznostjo.130
2.5.1.1 Davčna zavezanost fizičnih oseb
Tako kot v Avstriji, tudi v Nemčiji zakon opredeljuje omejeno in neomejeno zavezanost
fizičnih oseb. Neomejeno davčno zavezane sto tiste osebe, ki so rezidenti Nemčije. Vsi
ostali, ki ne izpolnjujejo pogojev za neomejeno davčno zavezanost, torej niso rezidenti
Nemčije, pa so omejeno davčno zavezani. V posebnih primerih se lahko ljudje, ki imajo
stalno prebivališče v tujini, prav tako obravnava, kot neomejene davčne zavezance. 131
Praviloma se davek plačuje za preteklo davčno leto in sicer na osnovi davčne odločbe,
ki jo finančni urad izda na osnovi davčne napovedi zavezanca. Poročeni pari se lahko
odločijo, ali bodo davčno napoved oddali posamično, ali skupaj z zakoncem. Ob tem
morata biti oba neomejeno davčno zavezana in morata biti poročena v celem
koledarskem letu.

130
131

Bundesministerium der Finanzen, Steuern von A bis Z, Berlin, 2016, str. 70.
Bundesministerium der Finanzen, 2013, str.134.
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V primeru skupne napovedi, se dohodki obeh zakoncev seštejejo in se obdelajo tako kot
bi se za enega zavezanca. Dohodnina se nato izračuna na osnovi metode delitve in sicer
na osnovi davčne lestvice. Dohodnina izračunana na ta način, je nižja, kot če bi davčno
napoved zakonca oddala posamično. Če se par poroči med davčnim letom, se davčna
napoved odda ločeno. Stroške, ki so nastali med letom, lahko uveljavlja tisti zakonec, ki
jih je plačal. Od leta 2013 pa zakonca lahko zahtevata, da se stroški delijo in vsakemu
pripada polovica.132
2.5.1.2 Obdavčljivi dohodki
Skladno z 2. členom EStG se dohodnina obračunava od naslednjih dohodkov:
-

Dohodki iz kmetijstva in gozdarstva

-

Dohodki iz poslovne dejavnosti

-

Dohodki iz samozaposlitve

-

Dohodki iz zaposlitve

-

Dohodki iz kapitala

-

Dohodki od dajanja premoženja v najem in zakup,

-

Drugi dohodki133

Če dohodka ne moremo pripisati nobeni izmed teh skupin dohodkov, potem tak
dohodke ni zavezan plačilu dohodnine, prav tako pa ne moremo izvzeti stroškov, ki so
nastali pri pridobitvi takega dohodka. V primeru dohodka iz kmetijstva in gozdarstva,
poslovne dejavnosti in samozaposlitve se dohodek obdavči na osnovi dobička iz
dejavnosti. Torej kot presežka prihodkov nad odhodki. Od prihodkov se tako lahko
odbijejo stroški, ki so nastali iz dejavnosti. Kot stroškov ne moremo uveljavljati recimo
življenjskih stroškov (hrana, oblačila, gospodinjstvo).134

132

Nahrsted B., že navedeno delo (2000), str. 21.
Prav tam, str. 22.
134
Bundesministerium der Finanzen, že navedeno delo (2016), str.137.
133
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2.5.2 Davčni postopek odmere dohodnine v Nemčiji
Dohodnina se obračunava od naslednjih dohodkov iz zaposlitve:


plače (nem. Gehälter/Löhne), nagrade za uspešnost (nem. Gratifikationen),
dodatki za zvestobo podjetju (nem. Tantiemen), drugi prejemki iz javne ali
zasebne službe,



nadomestila za začasno brezposelnost (nem. Wartegelder), pokojnine (nem.
Ruhegelder), družinske pokojnine (nem. Waisengelder), vdovske pokojnine
(nem. Witwengelder), drugi prejemki iz minulega delovnega razmerja.135

V Nemčiji so fizične osebe na osnovi delovnega razmerja, od katerega prejemajo plačo,
obdavčene nekoliko drugače kot v Sloveniji. Na začetku koledarskega leta ali pred
začetkom delovnega razmerja mora vsak delojemalec izpolniti občinsko kartico
plačanih davkov na osebni dohodek (nem. Lohnsteuerkarte). Kartico predloži občini, v
kateri ima stalno prebivališče. S pomočjo predložene kartice, v kateri je delojemalec na
podlagi družinskega statusa, otroških olajšav za otroke, mlajše od 18. let, razvrščen v
enega izmed davčnih razredov (nem. Lohnsteuerklassen), ga delodajalec obdavči in
nakaže ob izplačilu plače dohodnino davčnemu organu, ki je v Nemčiji Zvezno
ministrstvo za finance.136
Bruto plače delojemalca v Nemčiji obdavčujejo trije različni davki:


davek na plače (nem. Lohnsteuer), katerega velikost je odvisna od obdavčljive
bruto plače, družinskega statusa in časovnega izračuna obdavčitve. Od trajanja
delovnega razmerja je odvisno ali bo časovni izračun obdavčitve dnevni,
mesečni ali letni;



cerkveni davek (nem. Kirchensteuer) plačujejo samo davčni zavezanci, ki
pripadajo katoliški ali evangeličanski cerkvi. Višina cerkvenega davka je
različna med posameznimi pokrajinami. Na Bavarskem in v BadenWürttembergu znaša 9% v drugih pokrajinah pa 8% od davčne osnove, katero
predstavlja višina davka na plače;

135

EStG-de, 19. člen.
Rozman, Primerjava slovenskega in nemškega dohodninskega sistema s poudarkom na obdavčitvi
dela, diplomsko delo, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011, str. 11.
136
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solidarnostni davek (nem. Solidaritätzuschlag), ki znaša 5,5% od davčne
osnove.137

Od višine zavezančeve plače v preteklem letu je odvisno, kolikokrat v tekočem letu bo
moral izplačevalec plače plačati akontacijo dohodnine. Če je znašala plača v preteklem
letu do 1.000 evrov, bo plačal dohodnino delodajalec letno, če je znašala med 1.000 in
4.000 evrov bo plačal četrtletno, če bo presegla 4.000 evrov, pa mesečno. Pri izračunu
plače za preteklo leto se od bruto plače upošteva samo davek na plače, cerkveni davek
in solidarnostni davek pa se ne upoštevata. Davčni razredi so potrebni zato, ker
delodajalec kot izplačevalec dohodka iz delovnega razmerja v danem trenutku pozna
samo to vrsto izplačila dohodka. Opredelitev zavezanca v davčni razred vpliva plačilo
akontacije dohodnine iz plače. Končna davčna obveznost na osnovi letnega dohodka se
obračuna na osnovi oddane davčne napovedi. Od leta 2013 so podatki o davčnih
zavezancih dostopni v bazah podatkov, ki se lahko pridobijo na osnovi zahtevka.
Oddaja dohodnine poteka elektronsko preko programa ELStAM.138
Zavezanec za plačilo dohodnine je delojemalec. Delodajalec je zavezan obračunati
akontacijo dohodnine in podatke preko ELStAMa posredovati finančni upravi.
Dohodnino je potrebno odvesti od zavezancev, ki so neomejeno davčno zavezani v
Nemčiji, od zavezancev, ki so omejeno davčno zavezani, torej če so rezidenti druge
države in so zaposleni v Nemčiji, ali če dobivajo plačo iz javnih sredstev.139
2.5.2.1 Davčne olajšave
Da bi zagotovili točnost obračuna dohodnine, so zavezanci razporejeni v davčne razrede
in sicer v odvisnosti od statusa, predvsem kar se tiče družinskega statusa. Višina in
upravičenost do davčne olajšave je namreč odvisna od tega, v kateri davčni razred
spada posameznik.
Nemški dohodninski zakon predpisuje šest davčnih razredov, in sicer (EstG, 38b. člen):
137

Conrad C.J, Schnelleinsteig Lohn und Gehaltsabrechnung, Freiburg-Berlin-Muenchen, 2009, str. 122–
126.
138
Conrad C.J, že navedeno delo (2009), str. 341.
139
Bundesministerium der Finanzen, že navedeno delo(2016), str.134.

64

1. davčni razred I: V ta razred razvrščamo samske oziroma neporočene delojemalce,
ločene, poročene z v tujini živečim zakoncem, oziroma delojemalce, ki imajo stalno
ločeno življenje z zakonskim partnerjem, ter ovdovele.
2. davčni razred II: V ta razred razvrščamo vse imenovane delojemalce iz razreda I z
najmanj enim otrokom v skupnem gospodinjstvu, ki uveljavljajo olajšavo zanj ali
prejemajo otroški dodatek.
3. davčni razred III: V ta razred razvrščamo poročene delojemalce, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu v Nemčiji ter zakonec ni zaposlen oz. če je zaposlen, je razvrščen v
davčni razred V. V ta razred spadajo tudi vdovci tisto leto, ko je njihov zakonski partner
umrl, pod pogojem, da so prej živeli skupaj in bili zavezanci za dohodnino.
4. davčni razred IV: V ta razred razvrščamo vse poročene delojemalce, ki živijo v
skupnem gospodinjstvu v državi in sta oba zakonca zaposlena ter prejemata plačo.
5. davčni razred V: V ta razred razvrščamo delojemalce, ki izpolnjujejo pogoje iz
davčnega razreda IV, vendar le, če njihov zakonec spada v davčni razred III.
6. davčni razred VI: V ta razred je razvrščen delojemalec, ki ima sklenjenih več
delovnih razmerij in ima več davčnih kartic.
Od davčnega razreda je odvisno, katere olajšave lahko zaposleni upoštevajo pri
obračunu plače. Olajšave za leto 2016 tako znašajo:
Tabela 11: Olajšave pri obračunu dohodnine za leto 2016

I

II

III

IV

V

VI

Osnovni neobdavčen znesek

8.652,00

8.652,00

17.304,00

8.652,00

ne

ne

Standardna olajšava za zaposlene

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Posebna pavšalni olajšava

36,00

36,00

36,00

36,00

ne

ne

Olajšava za samohranilce

ne

1.308,00

ne

ne

ne

ne

7.248,00

7.248,00

7.248,00

3.624,00

ne

ne

Olajšava za otroke

Vir: BMF-de
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Menim, da nemška zakonodaja davkoplačevalcu ponuja veliko obširnješi sklop olajšav
in drugih odbitkov, ki posledično lahko privedejo do tako imenovanega negativnega
davka, torej zavezanec dobi povrnjeno plačilo preplačanega davka.
2.5.2.2 Davčna lestvica
Davčna lestvica je osrednji del Zakona o dohodkih. Na osnovi te lestvice se izračuna
dohodnina od dohodkov, ki jih je davčni zavezanec prejel v preteklem letu. Davčna
lestvica je sestavljena tako, da tudi ta upošteva eksistenčni minimum davčnega
zavezanca. To pomeni, da del dohodka ni obdavčen.140
Tabela 12: Davčna lestvica za leto 2016

Obdavčljivi dohodki posameznika Obdavčljivi dohodki zakoncev
(€)
(€)
do 8.652
do 17.304
nad 8.652 do 52.882
nad 17.304 do 105.764
nad 52.882 do 250.731
nad 105.764 do 501.462
nad 250.731
nad 501.462

Davčna stopnja
0%
14%
42%
45%

Vir: Lohn-info141

Posebnost nemškega sistema je, da lahko zakonci izbirajo med individualno in tako
imenovano splitting metodo obdavčitve. Na osnovi splitting metode je lahko izračunana
davčna obveznost za zakonce nižja, kot če bi zakonca oddala napoved posamično.

2.5.3 Izračun dohodnine čezmejnega delovnega migranta rezidenta Republike
Avstrije v Republiki Nemčiji
Na primeru bomo prikazali, kako poteka obračun plače in obračun dohodnine za
delavca, čezmejnega migranta, ki se dnevno vozi na delo v Nemčijo. Da bomo lažje
primerjali davčno obremenitev, bomo podobno kot na primeru slovenskega čezmejnega

140
141

Prav tam , str.138.
Dostopno na: http://www.lohn-info.de/lohnsteuerzahlen.html.
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migranta predpostavili mesečni dohodek v višini 2.000 evrov. Predpostavimo, da se na
delo v Nemčijo vozi dnevno, v eno smer 20 kilometrov.
Tabela 13: Obračun plače za čezmejnega migranta – rezidenta Avstrije

Mesečni obračun
Bruto dohodek

Letni obračun

2.000,00

24.000,00

187,00

2.244,00

30,00

360,00

168,00

2.016,00

28,50

342,00

413,50

4.962,00

10,80

129,60

Dohodnina

196,50

2.358,00

Skupaj davki

207,30

2.487,60

1.379,20

16.550,40

(-) prispevek za pokojnsko zavarovanje
(-) preispevek za zaposlovanje
(-) prispevek za zdravstveno zavarovanje
(-) prispevek za negovanje
Skupaj socialni prispevki
Davki
solodarnostni davek

Neto dohodek

Vir: Lasten

Druga izplačila iz naslova delovnega razmerja so še božičnica in regres za letni dopust.
Vendar pa je treba vedeti, da pravica do regresa in božičnice v Nemčiji ni zakonsko
urejena, torej delodajalec ni zavezan za plačilo dodatnih izplačil. Pravica do božičnice
ali regresa, pa je lahko urejena v kolektivni pogodbi za posamezno dejavnost, kjer je
določen minimalni znesek teh izplačil. Božičnica in regres sta obdavčljiva z vsemi
davki in socialnimi prispevki, kot bi šlo za izplačilo plače. Zato je tudi govora o 13.
oziroma 14. plači.142
Prevoz na delo in stroški prehrane med delom prav tako, kot v Avstriji, niso posebej
obračunani. Stroški v zvezi z delom, ki lahko nastanejo so kilometrine, dnevnice in
stroški nočitev.143

142
143

Gaiser, že navedeno delo (2015).
Bundesministerium der Finanzen, že navedeno delo (2016), str. 142.
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Tudi Nemčija in Avstrija imata sklenjen Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja
(DBA). Sporazum je napisan po vzorčni konvenciji OECD. Na osnovi tega sporazuma
je preprečeno dvojno obdavčevanje za podjetja in posameznike, ki dosegajo dohodke v
tujini. V 23. členu DBA je opredeljen način obračuna oziroma izvzetja plačanega davka
v tujini. Na osnovi sporazuma je onemogočeno, da bi zavezanec plačal davek v obeh
državah. V DBA so zajeti davek na dohodke, davek na dohodek pravnih oseb, davek od
dohodka iz poslovanja in davek na premoženje. Na strani Avstrije pa so zajeti davek od
dohodka, davek od dohodka pravnih oseb in davek na premoženje. rezidenti obeh držav
so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka. Iz tega izhaja, da mora zavezanec določiti
svoj status za davčne namene144.
V primeru čezmejnega delavca iz Avstrije, ki je zaposlen v nemškem podjetju, obstajajo
nekatere posebnosti. Definicija čezmejnega delavca je podana v DBA. Čezmejni delavci
so osebe, ki živijo v bližini meje in se vsak dan vozijo na delo v Nemčijo in sicer največ
30 kilometrov od meje. Pomembno je tudi, da se čezmejni delavec vsakodnevno vračajo
na svoj stalni naslov. Čezmejni delavec je zavezan za plačilo dohodnine v Avstriji, torej
kjer ima svoje stalno prebivališče. V primeru, da je njegovo delovno mesto od meje
oddaljeno več kot 30 kilometrov oziroma se čezmejni delavec v enem letu ne vrne
domov več kot 45 dni, plača dohodnino kot omejeni davčni zavezanec v Nemčiji.145
Rezident Avstrije, ki se dnevno vozi na delo v Nemčijo in ima status čezmejnega
delovnega migranta je zavezan za plačilo dohodnine po svetovnem dohodku v Avstriji.
Vendar je na osnovi Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko
Avstrijo in Republiko Nemčijo, dohodek iz zaposlitve, ki ga prejme v Nemčiji in je tam
tudi obdavčen, izvzet iz davčne napovedi v Republiki Avstriji. Dejstvo, da dohodka iz
Nemčije avstrijskemu delojemalcu ni potrebno prijavljati v davčno napoved gre
pripisati temu, da je obdavčitev v Nemčiji iz vidika dohodnine višja, zato v Avstriji tako
ali tako ne bi bilo doplačila. Obratno pa je seveda pri nemškem delojemalcu, ki se
dnevno vozi na delo v Avstrijo, saj mora ta prijaviti dohodek iz Avstrije v nemški
davčni napovedi (torej tam, kjer je rezident). Davek na dohodek, ki ga je plačal v

144
145

DBA. Dostopno na: http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_182_3/2002_182_3.pdf.
Bundesagentur fuer Arbeit, Wegweiser fuer grenzgaenger aus Oesterreich, Nuernberg, 2016a, str. 10.
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Avstriji iz naslova dohodnine, pa se, tako kot v Sloveniji, upošteva kot davčni
odbitek.146

2.6 Diskriminatorno obravnavanje čezmejnih delovnih migrantov

V skladu s Pogodbo ES se fizične osebe lahko prosto gibajo iz ene države članice v
drugo, pri tem pa ne smejo biti diskriminirane niti v državi rezidentstva, niti v državi
zaposlitve. Čezmejni delovni migranti so osebe, ki živijo v eni državi članici EU in
delajo v drugi. Na ravni Evropske skupnosti ne obstajajo posebna in skupna pravila
glede čezmejnih delavcev. Države, v katerih je veliko čezmejnih migrantov imajo s
sosednjimi državami sklenjene bilateralne sporazume o izogibanju dvojnega
obdavčevanja. Dohodek, ki ga čezmejni migrant zasluži v drugi državi članici, je
običajno obdavčen že na viru dohodka, vendar se potem na podlagi sporazumov o
izogibanju dvojega obdavčevanja, dokončna obdavčitev opravi v državi rezidentstva.147
Ustava Republike Slovenije v svojem 14. členu določa, da so vsakomur zagotovljene
enake človekove pravice, ne glede na katerekoli osebne okoliščine in da so pred
zakonom vsi enaki. Ta člen torej loči med prepovedjo diskriminacije in zapovedjo
enakosti pred zakonom.148
Posebna davčna olajšava, ki je bila uveljavljena z novelo Zdoh-2E, je bila namenjena
čezmejnim delovnim migrantom in sicer v višini 7.576,62 evrov, ki pa je bila, z
odločbo Ustavnega sodišča leta 2013, ukinjena. Ustavno sodišče je posebno olajšavo za
dnevne migrante razveljavilo, ker je kršilo načelo enakosti pred zakonom. Po tem
načelu mora zakonodaja vse, ki so v enakem položaju, obravnavati enako. Na davčnem
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Buslowski V., Steuerfreier Ersatz von Reisekosten, 2016, Dostopno na:
https://www.stuttgart.ihk24.de/FuerUnternehmen/recht_und_steuern/steuerrecht/Lohnsteuer/Steuerfreier_Ersatz_von_Reisekosten/6768
78#titleInText1 (22-07-2016).
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Evropska komisija, Čezmejni migranti, Bruselj, 2016. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/crossborder_workers/index_en.htm
(22.07.2016).
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področju to pomeni, da morajo vsi zavezanci plačevati davke po enaki lestvici in biti
upravičeni do enakih olajšav.149
Čezmejni delovni migranti so glede na načelo obdavčitve svetovnega dohodka
rezidentov Slovenije in upoštevajoč metodo omejenega odbitka za odpravo dvojnega
obdavčenja v enakem položaju kot drugi zavezanci za plačilo dohodnine. Zakonodajalec
lahko enake položaje ureja različno, če za to izkaže obstoj razumnega razloga, ki izhaja
iz narave stvari. Ker za posebno davčno olajšavo za čezmejne delovne migrante iz
petega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) tak razlog ni bil izkazan, je
sodišče ugotovilo, da je zakonska ureditev v neskladju z načelom enakosti iz drugega
odstavka 14. člena Ustave.150
Znani pravnik Boštjan M. Zupančič151 se je s kritiko odzval na odločitev Ustavnega
sodišča. Meni namreč, da gre pri davčni olajšavi za čezmejne migrante za kar nekaj
popolnoma upravičenih ekonomskih, socialnih in drugih razlogov. Delo čezmejnih
migrantov označuje za izvoz, saj denar, ki ga tam zaslužijo, prinesejo v Slovenijo in ga
tukaj porabijo. Nadalje navaja, da zaposlovanje slovenskih delavcev v sosednji Avstriji
pomaga reševati problem nezaposlenosti v slovenski severo-vzhodni regiji. Zaključi pa
s priporočilom čezmejnim migrantom, da se naj obrnejo na Evropsko sodišče za
človekove pravice, ki bo vso zadevo »obrnilo na glavo«.152
Če je Ustavno sodišče v zadevni sodbi opredeljevalo načelo enakosti pred zakonom,
potem se tukaj pojavi vprašanje, zakaj se dohodki rezidentov Slovenije, ki jih prejmejo
kot uslužbenci EU (institucij Evropskih skupnosti, Evropske centralne banke, Evropske
investicijske banke in vključno Evropskega investicijskega sklada), ki so v navedene
institucije napoteni na podlagi sklepa Vlade RS oziroma Državnega zbora obdavčijo z

149

Šušteršič S., Davčni privilegiranci iz Apač, 2014. Dostopno na: http://siol.net/siolplus/kolumne/snezana-sustersic-davcni-privilegiranci-iz-apac-34103 (22.07.2016).
150
Sodba US RS, UI-147/12.
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več uglednih univerzah v ZDA, nato do 1993 na PF v Ljubljani, od 1990 kot redni profesor za kazensko
procesno pravo, kazensko materialno pravo in pravno filozofijo. V letih 1993−1998 je bil sodnik
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, leta 1998 pa je nastopil službo sodnika na Evropskem sodišču za
človekove pravice v Strasbourgu.
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dohodnino na način kot velja za poslance Evropskega parlamenta. Določba 12. člena
Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljevanju: Protokol) določa,
da so uradniki in drugi uslužbenci EU dolžni plačevati davek v korist EU od plač, mezd
in prejemkov, ki jih prejemajo od EU, v skladu s pogoji in postopki, ki jih določa
evropski zakon ter da so oproščeni nacionalnih davkov od teh prejemkov. Protokol tudi
določa, da države članice EU, pri izračunu davka od preostalega dohodka takega
rezidenta, ne smejo upoštevati oproščenega dohodka. Skladno s tem se za obdavčitev
evropske pokojnine, ki je prejeta za preteklo delo v eni izmed evropskih institucij,
uporabljajo pravila in določbe, ki veljajo za obdavčitev dohodkov rezidentov Slovenije,
ki so zaposleni v institucijah Evropskih skupnosti. To pomeni, da je tudi evropska
pokojnina oproščena plačila dohodnine v Sloveniji, in da prejemniki teh dohodkov o
svojih dohodkih niso dolžni poročati Davčni upravi RS.153
Menim, da je razlogov za drugačno obravnavo čezmejnih migrantov več. Pomembno je
dejstvo, da so čezmejni delovni migranti poiskali delo v tujini zaradi reševanja
eksistenčnih težav sebe in svojih družin, saj jim Slovenija ni mogla zagotoviti dela, tudi
podjetniško okolje ni bilo dovolj stimulativno, da bi se delavci podali na samostojno
podjetniško pot. Kljub temu, da delavci migranti dosegajo dohodke v tujini, pa vendarle
velja poudariti, da denar, ki ga zaslužijo v tujini, porabijo v Sloveniji. Iz tega naslova
država v proračun dobi veliko več dohodkov iz naslova davka na dodano vrednost, kot
če čezmejni delovni migranti ne bi bili zaposleni v tujini in bi po možnosti iz državnega
proračuna črpali socialne transferje.
Davčna politika je diskriminatorna, če s tem odvrača rezidente od čezmejnega dela.
Bistvo Skupnosti je namreč integracija prej samostojnih ekonomij in rušenje pregrad za
čezmejne aktivnosti ter preprečevanje postavljanja novih, ki bi preprečevale čezmejno
delovanje davkoplačevalcev.
Za odstranitev diskriminacije pri obračunavanju in plačevanju davkov bi bilo potrebno
harmonizirati davke. Z davčno harmonizacijo so namreč davkoplačevalci soočeni z
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Finančna uprava RS, Pojasnilo Izvajanje določbe 34. člena ZDoh-2, Ministrstvo za finance, 2014.
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enakimi davčnimi obremenitvami, ne glede na to kje delajo, varčujejo, nakupujejo,
živijo ali investirajo. Zaradi davčne konkurence so politiki prisiljeni sprejemati
občutljive reforme davčnega sistema. Z davčno reformo mislimo predvsem na nižanje
davkov in na vpeljavo ugodnejše in pravičnejše davčne obremenitve za posameznike in
ne nazadnje tudi na pravne osebe, ki bi z nižanjem davkov lahko prispevale k večji
produktivnosti, višjim osebnim dohodkom in boljšemu ekonomskemu razvoju
države.154
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Mitchell D.J., Ekonomika davčne konkurence, 2007, Tribunal: 10.5.2007. Dostopno na:
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3 NAPOTENI DELAVCI IZ REPUBLIKE SLOVENIJE

3.1 Pravni viri za napotitev delavcev v tujino
V nadaljevanju bomo predstavili zakonodajo, ki se nanaša na napotene delavce.
Poznavanje in upoštevanje te zakonodaje je potrebno tako s strani delodajalca kot tudi
delojemalca.
Napoteni delavec je oseba, ki je običajno zaposlena v eni državi in je začasno napotena
v drugo državo, v kateri dela za svoje podjetje. Delavec je napoteni delavec, kadar je
zaposlen v eni državi članici, vendar ga njegov delodajalec začasno napoti opravljat
delo v drugo državo članico. Ponudnik storitev na primer pridobi naročilo v drugi državi
in svoje zaposlene v to državo napoti izvajat naročilo. Delavec, ki je napoten na delo v
drugo državo, ostane zavarovan v državi osnovne zaposlitve, kar pomeni, da še naprej
plačuje prispevke v sistem socialne varnosti v tej državi.155
Evropska komisija ocenjuje, da je vsako leto iz ene države EU v drugo napotenih kar
milijon delavcev. Ti delavci so v tujino napoteni s strani svojega delodajalca začasno, v
okviru čezmejnega opravljanja storitev. Ne preseneča tudi podatek, da pri napotitvah
prevladujejo moški, ki so najpogosteje napoteni v okviru gradbene dejavnosti.156

3.1.1 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti
Ena od štirih svoboščin, ki jih poleg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala
opredeljuje notranji trg EU, je prost pretok oseb oz. delovne sile. Slednji omogoča
pravico do prestopa, zaposlovanja in življenja v katerikoli državi, ki je članica EU. Gre
za možnost zaposlitve izven meja posameznikove rezidenčne države, njihovo prosto
gibanje v okviru EU, njihov vstop, bivanje in delo v drugih državah, priznavanje
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Skorupan M., Postopki napotitve slovenskih delavcev na delo v države članice Evropske unije,
Ljubljana, Združenje delodajalcev Slovenije, 2008, str.7.
156
Currie S., Men on the sidelines: the reconciliation of work and family life agenda in the context of
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poklicnih kvalifikacij in koordinacijo sistemov socialne varnosti, zaradi česar se je
interes za delo v tujini izjemno povečal. S povečanjem zaposlovanja v tujini pa se je
odprlo veliko vprašanj povezanih z obdavčitvijo rezidentov, ki so zaposleni v drugi
članici EU. 157
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES) vsebuje določila o
prostem pretoku oseb. Na podlagi teh določil se mora v Skupnosti zagotoviti prosto
gibanje najpozneje do konca prehodnega obdobja vsake posamezne države članice
Evropske skupnosti.
Prosto gibanje delovne sile pomeni odpravo diskriminacije na podlagi državljanstva
delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi in
zaposlitvenimi pogoji. Ob upoštevanju omejitev, utemeljenih z javnim redom, javno
varnostjo in javnim zdravjem, zajema prosto gibanje pravico:


prijaviti se za dejansko ponujeno delovno mesto;



se v ta namen na območju držav članic prosto gibati;



bivati v državi članici zaradi zaposlitve skladno z določbami zakonov ali drugih
predpisov, ki urejajo zaposlovanje državljanov te države;



ostati na ozemlju države članice po prenehanju zaposlitve v tej državi pod
pogoji, zajetimi v izvedbenih predpisih, ki jih pripravi Evropska komisija.158

3.1.2 Direktiva o napotitvi delavcev v okviru opravljanja storitev
Direktiva 96/71/ES je direktiva, ki določa pravila o napotitvi delavcev v okviru
opravljanja storitev. Je temeljni akt, ki odpravlja ovire za prosti pretok oseb in storitev
med državami članicami EU in zagotavlja minimalne pravice delavcem, ki jih
napotujejo podjetja na delo na območje druge države članice v okviru čezmejnega
opravljanja storitev. Delavcem, ki so napoteni na delo na območje države članice EU
morajo biti namreč ne glede na to, da njihovo delovno razmerje ureja pravo druge
157
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države, zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni z
nacionalnimi predpisi ali s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, kjer se
delo opravlja159.
Direktiva se uporablja za podjetja s sedežem v eni od držav članic, ki v okviru
čezmejnega opravljanja storitev napotijo delavce na ozemlje druge države članice.
Direktiva se uporablja za podjetja, ki:


napotijo delavce na ozemlje ene od držav članic na lasten račun in pod lastnim
vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce napotilo,
in pogodbenico, kateri so storitve namenjene, pod pogojem, da v času napotitve
obstaja delovno razmerje med podjetjem, ki delavca napoti, in delavcem;



napotijo delavce v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju ene od
držav članic, pod pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje med
podjetjem, ki delavca napoti, in delavcem;



kot podjetje ali agencija za začasno delo posredujejo delo delavca podjetju
uporabniku s sedežem ali dejavnostjo na ozemlju ene od držav članic EU, pod
pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje med podjetjem ali
agencijo za začasno delo in delavcem. 160

Direktiva pa ima tudi določene slabosti, kot so delimo razlike v regulativi znotraj
posamezne države, administrativne ovire in izvrševanje direktive. Slabosti v okviru
predpisa so v tem, da ni natančno definiran čas napotitve. Razlog je v različnosti
storitev v okviru napotitev. Prav tako se kažejo pomanjkljivosti v smislu izkoriščanja
pravice do opravljanja storitev, saj ni natančno definirano, koliko krat lahko podjetje
istega delavca napoti na delo v tujino.161
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3.1.3 Direktiva 2014/67/EU
Ta direktiva162 vzpostavlja skupni okvir sklopa ustreznih določb, ukrepov in nadzornih
mehanizmov, potrebnih za boljše in enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje v praksi
Direktive 96/71/ES, vključno z ukrepi za preprečevanje in kaznovanje kakršne koli
zlorabe veljavnih pravil in izogibanja tem pravilom, ter ne posega v področje uporabe
Direktive 96/71/ES. Namen te direktive je zagotoviti spoštovanje ustrezne ravni varstva
pravic delavcev, napotenih na delo z namenom čezmejnega opravljanja storitev, zlasti
uveljavljanje pogojev za zaposlitev, ki se uporabljajo v državi članici, kjer se storitev
opravlja v skladu s členom 3 Direktive 96/71/ES, ter hkrati olajšati uveljavljanje
svobode opravljanja storitev za ponudnike storitev in spodbujati pošteno konkurenco
med ponudniki storitev ter tako podpirati delovanje notranjega trga.
Na osnovi te Direktive lahko pristojni organi ugotavljajo, ali gre za pravo napotitev in
če poteka v skladu z zakonom. Pri tem preverjajo predvsem:
-

identiteto ponudnika storitev;

-

predvidenim številom jasno določljivih napotenih delavcev;

-

predvidenim trajanjem ter začetnim in končnim datumom napotitve;

-

naslovom ali naslovi delovnega mesta ter

-

naravo storitev, ki upravičujejo napotitev.

Sedanja zakonodaja je še posebej ranljiva zaradi neučinkovitih upravnih postopkov in
slabega spremljanja zakonitosti napotitev. Država napotitve je pristojna za nadzor in
obveščanje o posameznih napotitvah, čeprav velikega manevrskega prostora za
izvajanje nadzora nimajo. Po eni strani, morajo nacionalni organi zagotoviti, da so
njihovi ukrepi nujno in primerni ter njihove zahteve sorazmerne. Po drugi strani,
izmenjava informacij med napoteno državo in državo napotitve omejena. Tudi izvajanje
direktive je precej neučinkovito. Čeprav Direktiva zavezuje vse države članice, da
vzpostavijo mehanizem z ustreznimi ukrepi, ki bi zagotavljali verodostojno izvrševanje,
države članice pa lahko prosto izberejo mehanizem sankcioniranja. Posledično so
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Direktiva o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in
spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za
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nekatere države članice uvedle nove mehanizme za nadzor (na primer Nemčija),
medtem ko so se druge države odločili, da uporabijo že obstoječe mehanizme, ki urejajo
začasno delo v okviru čezmejnega dela.163

3.1.4

Uredba o uporabi sistemov socialne varnosti

Uredba 883/2004164 je s 1. majem 2004 nadomestila Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z
dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe,
samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti.
Uredba podrobno ureja način in obseg pridobljenih pravic, do katerih je upravičen
delavec, ki se giblje med državami. Po Uredbi je kot pojem «obmejni delavec“
opredeljena vsaka oseba, ki opravlja dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe v eni
državi članici in stalno prebiva v drugi državi članici, v katero se praviloma vrača vsak
dan ali najmanj enkrat na teden. Možnost, ki jo Uredba predvideva je, da delavec med
tem, ko dela v drugi državi, ostane v sistemu socialne varnosti države, iz katere je
napoten, seveda za časovno omejeno obdobje in ob izpolnjevanju vseh pogojev.165
Osnovna načela Uredbe so:


načelo

enakega

obravnavanja,

ki

državi

prepoveduje

kakršnokoli

diskriminacijo zaradi državljanstva - osebe, ki prebivajo v katerikoli državi
članici in za katere velja uredba, imajo enake obveznosti in uživajo enake
pravice kot državljani te države. Delavec migrant ni vključen v sistem socialne
varnosti v dveh državah (za določitev pravic in obveznosti oseb, za katere velja
uredba, se za isto časovno obdobje uporablja samo ena zakonodaja, primarno je
to zakonodaja države, v kateri migrant dela);


pravilo seštevanja obdobij določa, da mora pristojna ustanova za pridobitev,
ohranitev in izračun prejemkov pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za
pridobitev določene pravice, upoštevati obdobja zavarovanja ali zaposlitve ali
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prebivanja, ki jih je oseba dopolnila v drugi državi članici, kot da bi bila
dopolnjena v tej državi;


pravilo preprečevanja prekrivanja pravic preprečuje možnost, da bi bila
oseba hkrati upravičena do enakih prejemkov po zakonodajah več držav članic;



pravilo izplačevanja prejemkov v drugi državi članici zagotavlja izplačilo
prejemkov, pridobljenih v eni državi članici, v katero koli drugo državo članico,
v kateri prebiva upravičenec, brez sprememb, znižanj ali mirovanja
prejemkov.166

Med posebnimi pravili za napotene delavce velja izpostaviti, da ostane v veljavi
zakonodaja države članice, kjer so ti zaposleni, pod pogojem, da delo ki ga opravljajo v
drugi državi članici ne traja več kot dve leti. Sodišče EU zavzema stališče, da je namen
tega pravila pospeševanje postopka opravljanja storitev, tako da se olajša položaj
podjetij, ki izvajajo napotitve v druge države članice EU. Z odstranitvijo
administrativnih ovire olajšuje gospodarsko vključevanje na tuje trge. Svobodno gibanje
delavcev in opravljanje storitev sta pri napotenih delavcih najtesneje povezana.167
Obmejni delavec, ki se starostno ali invalidsko upokoji, v primeru bolezni upravičen do
nadaljnjega prejemanja storitev v državi članici, v kateri je nazadnje opravljal dejavnost
zaposlene ali samozaposlene osebe, kolikor gre za nadaljevanje zdravljenja, ki se je
začelo v tej državi članici. Upokojenec, ki je v petih letih pred dejanskim datumom
starostne ali invalidske pokojnine najmanj dve leti opravljal dejavnost zaposlene ali
samozaposlene osebe kot obmejni delavec, je upravičen do storitev v državi članici, v
kateri je opravljal tako dejavnost kot obmejni delavec, če sta ta država članica in država
članica, v kateri ima sedež pristojni nosilec, odgovoren za stroške storitev, ki so
upokojencu zagotovljene v državi članici stalnega prebivališča, izbrali to.168
73. člen Uredbe št. 883/2004 od držav članic zahteva, da se medsebojno obveščajo ter
spodbujajo izmenjavo izkušenj in najboljših upravnih praks za lažjo enotno uporabo
zakonodaje Skupnosti. To načelo temelji na načelu učinkovite izmenjave informacij
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med nosilci ter obveznosti državljanov in delodajalcev, da pravočasno zagotovijo točne
informacije.169

3.1.5 Zakon o napotitvi delavcev na delo
Predlog zakona170 na enem mestu ureja vsa področja povezana z napotitvami delavcev
na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev. Poleg že sedaj prenesene Direktive iz
leta 1996 o napotitvi delavcev na delo v slovenski pravni red prenaša tudi tako
imenovano izvedbeno direktivo iz leta 2014 in ureja izvajanje uredb EU, ki se nanašajo
na koordinacijo sistemov socialne varnosti. Predlog ureja tako pogoje napotitve
delavcev tujih delodajalcev na delo v Sloveniji ter obveznosti tujih delodajalcev kot tudi
pogoje napotitve delavcev slovenskih delodajalcev na delo v tujino ter s tem povezane
obveznosti slovenskih delodajalcev. Predlog zakona posebno pozornost namenja
področju izdaje obrazcev A1 – evropskega potrdila o socialnem zavarovanju, ki
dokazuje, da je napoteni delavec vključen v socialna zavarovanja. Obrazec A1 je
obvezen dokument, s katerim mora delodajalec razpolagati v primeru napotitve
delavcev na delo v drugo državo članico EU. Praksa kaže, da je del napotitev delavcev
iz Slovenije v druge države članice EU posledica zlorabe slovenske zakonodaje in
zakonodaje EU, ki ureja to področje, še zlasti v primerih slamnatih podjetij, torej
podjetij, ki v Sloveniji praviloma sploh ne opravljajo nobene dejavnosti in nimajo
prometa ali pa opravljajo le nekatere upravljavske funkcije. Skladno s tem predlog
zakona predvideva zaostritev pogojev za izdajo obrazca A1 v prvi vrsti na področju
preverjanja, ali delodajalec res opravlja znaten del svoje dejavnosti v Sloveniji. Predlog
zakona je usmerjen v preprečevanje napotovanja s strani slamnatih podjetij in podjetij
katerih izključni namen je napotovanje in prepuščanje delavcev, saj se kaže velika
potreba po ureditvi tega področja, na kar opozarjajo sindikati in pristojni organi drugih
držav članic EU. Zakon vsebuje tudi določbe o sodelovanju med državami članicami
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Evropska komisija, Praktični vodnik: Zakonodaja, ki se uporablja za delavce v Evropski uniji (EU),
Evropskem gospodarskem prostoru(EGP) in Švici, Bruselj, 2012, str. 5.
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Trenutno je zakon šele v javni obravnavi, zato ga bom imenovala kot Predlog.
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EU na področju napotenih delavcev ter v tem kontekstu ureja tudi čezmejno izvrševanje
kazni, naloženih delodajalcem, ki napotujejo delavce na delo v nasprotju s predpisi.171

Novi zakon pa predvideva tudi subsidiarno odgovornost v primeru napotitve delavcev
tujih delodajalcev v Slovenijo. Če tuji delodajalec, ki je podizvajalec, napotenemu
delavcu ne bo zagotavljal višine plače (vključno z delovno uspešnostjo in dodatki) po
določbah veljavnih predpisov Slovenije, bodo za izpolnitev te pravice subsidiarno
odgovorni vsi pogodbeniki med tujim delodajalcem in naročnikom storitve.172

3.2 Opredelitev pojmov in tipične oblike čezmejnega opravljanja dela
Vedno več slovenskih podjetij želi koristiti sosednji trg in tam ponuditi svoje storitve,
ne da bi jim bilo treba tam ustanoviti podjetje. Svoboda opravljanja storitev jim to
omogoča, če je dejavnost začasna.

3.2.1 Storitve
Podjetje, ki ima sedež v državi članici in izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev, lahko
svoje storitve ponudi in opravlja v drugi državi članici, ne da bi moralo tam ustanoviti
podjetje. Storitve so obrtniške, trgovske in rokodelske storitve ter storitve prostih
poklicev, ki jih podjetje opravlja začasno in proti plačilu v drugi državi članici. Med
storitve sodijo tudi gradbena dela, pravno in davčno svetovanje, oglaševanje, storitve v
zvezi z nepremičninami, čiščenje, turizem, gostinske storitve in pa tudi montaža
izdelkov. Poseben izziv je določiti, ali je storitev začasne narave. Ali je dejavnost
začasna, se določa na podlagi pogostosti, rednega ponavljanja in stalnosti dejavnosti. Za
tiste, ki opravljajo dejavnost trajno, svoboda opravljanja storitev ne velja. V drugi
171

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, V javni razpravi predlog Zakona o napotitvi delavcev
na delo, 2016. Dostopno na:
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http://www.taxgroup.si/sl/novice/odslej-strozji-pogoji-za-napotitve-delavcev-na-delo-v-tujino (15-072016).
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državi članici se morajo nastaniti, to pomeni, da morajo tam ustanoviti podjetje ali
podružnico. Z zakonom ni določeno, kako dolgo lahko traja začasno obdobje. Evropsko
sodišče zastopa mnenje, da začasno obdobje lahko traja več let, kot na primer v primeru
večjih gradbenih projektov. Avstrijske oblasti pa menijo, da je storitev začasna samo, če
ne traja več kot 6 mesecev. Z davčnega vidika pa je treba upoštevati, da je lahko tudi v
primeru začasnega opravljanja storitev izpolnjen pogoj »stalne poslovne enote«. V
primeru gradbišča, objekta v izgradnji ali inštalacijskega projekta je izpolnjen pogoj za
stalno poslovno enoto, če gradbišče, objekt v izgradnji ali inštalacijski projekt traja več
kot 12 mesecev. Poslovna enota je zavezana, da v kraju, v katerem se nahaja, obdavči
dohodek iz dejavnosti poslovne enote. Če torej dela slovenskega podjetja na gradbišču v
Avstriji trajajo več kot 12 mesecev, mora slovensko podjetje v Avstriji prijaviti
poslovno enoto in v Avstriji obdavčiti dohodek, ki ga je ustvarila poslovna enota v
Avstriji. Enako velja tudi za avstrijsko podjetje v Sloveniji. 173

3.2.2 Posojanje delovne sile
Posojanje delavcev je zelo fleksibilna oblika zaposlovanja, ki podjetjem omogoča
dinamično uravnavanje količine zaposlenih in način njihove zaposlitve glede na potrebe
poslovanja. V Sloveniji smo z Zakonom o delovnih razmerjih to dejavnost poimenovali
kot "zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu", v praksi pa se je uveljavil izraz
"posojanje delavcev". Gre za trikotno zaposlovanje, med delavcem in delodajalcem za
zagotavljanje dela, ki je urejeno s pogodbo o zaposlitvi, med uporabnikom in
delodajalcem za zagotavljanje dela ter med uporabnikom in delavcem, kjer mora
delavec opravljati delo po navodilih uporabnika, uporabnik mora delavcu zagotavljati
pravice iz delovnega razmerja. Agencija torej s svojimi delavci ne izvaja dela, ampak
delavce samo zagotovi. 174
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Škof M., Čezmejno opravljanje storitev v Avstriji in Sloveniji, 2011. Dostopno na:
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px (15-07-2016).
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Pri tej obliki napotitve družba s sedežem v določeni državi posodi oz. prepusti delavca
družbi s sedežem v drugi državi (prejemnici napotitve). Pri tem tuja družba velja kot
pravni delodajalec napotenega delavca, družba v državi gostiteljici, pri kateri delavec
dejansko dela, pa šteje za njegovega ekonomskega delodajalca. Plačo napotenemu
delavcu v času napotitve še nadalje izplačuje tuja družba, ki za opravljeno delo družbi v
državi napotitve izstavi račun, torej celotne stroške napotitve v končni fazi nosi družba
prejemnica storitve kot ekonomski delodajalec delavca. Med drugim je ta dolžna tudi
pristojnemu davčnemu organu v državi napotitve (kot državi vira dohodka) mesečno
plačevati akontacijo dohodnine od dohodka napotenega delavca (enako kot v primeru
napotitve na osnovi izvajanja storitev), ob upoštevanju določb ustrezne nacionalne in
mednarodne davčne zakonodaje. V času trajanja posoje delavca, le-ta ostane obvezno
socialno zavarovan v državi sedeža njegovega pravnega delodajalca.175

3.2.3 Napotitev zaposlenih

Napotitev zaposlenih je podrobneje urejena v Zakonu o delovnih razmerjih. V 208.
členu ta navaja da lahko delodajalec skladu s pogodbo o zaposlitvi začasno napoti
delavca na delo v tujino. Pod posebnimi pogoji lahko delavec odkloni napotitev v
tujino, če obstajajo upravičeni razlogi, kot so nosečnost, varstvo otroka, ki še ni dopolnil
sedem let starosti, vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec
živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo, invalidnost, zdravstveni
razlogi, drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki
neposredno zavezuje delodajalca. Če obstoječa pogodba o zaposlitvi ne predvideva
možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o
zaposlitvi. Pogodba se lahko sklene za čas dokončanja projekta oziroma za čas
dokončanja dela, ki ga napoteni delavec opravlja v tujini. Po prenehanju opravljanja
dela v tujini mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.
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Lah U., Čezmejne napotitve v Republiki Sloveniji, magistrsko delo, Fakulteta za družbene vede,
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Če je delavec začasno napoten na delo v tujino, mora pogodba o zaposlitvi poleg
obveznih sestavin po tem zakonu vsebovati še določila o176:
-

trajanju dela v tujini,

-

praznikih in dela prostih dnevih,

-

minimalnem letnem dopustu,

-

višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,

-

dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,

-

drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas
dela v tujini,

-

načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in
drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja,
zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon
oziroma ugodneje,

-

pogojih vrnitve v Slovenijo.177

V primeru, da tuji delodajalec napoti svojega zaposlenega na delo v Slovenijo, mu
mora mora delodajalec zagotoviti pravice po predpisih Republike Slovenije in po
določbah kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, ki urejajo delovni čas, odmore in
počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno
varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.
Delodajalec lahko zaposlenega napoti na delo v tujino za največ dve leti.178

3.2.4 Zaposlitev v več kot eni državi
Za osebe, ki običajno delajo v dveh ali več državah članicah, obstajajo posebna pravila,
ki so določena v 13. členu Uredbe 883/2004. Ta pravila so kot vsa druga pravila za
določitev zakonodaje, ki se uporablja, zasnovana tako, da zagotavljajo uporabo
zakonodaje o socialni varnosti samo ene države članice naenkrat. Kadar oseba običajno
176

Evropska komisija, Posting of workers: EU safeguards against social dumping, Bruselj, 2013. Dostopno
na: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_en.htm (27-07-2016).
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opravlja dejavnost zaposlene osebe, je treba najprej določiti, kje oseba opravlja večji del
svoje dejavnosti.
a) Če večji del dejavnosti opravlja v državi svojega rezidentstva, se za pravice iz
socialnega varstva uporablja zakonodaja rezidenčne države.
b) Če večji del dejavnosti ne opravlja v državi svojega rezidentstva, pač pa v eni ali
več državah članicah, pa se pravila razlikujejo od primera do primera, in sicer
velja:
-

zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota
podjetja delodajalca, če je oseba zaposlena pri enem podjetju ali delodajalcu;

-

zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota
podjetij delodajalcev, če je oseba zaposlena pri dveh podjetjih, ki imata
statutarni sedež ali poslovno enoto v isti državi članici;

-

zakonodaja države članice, v kateri je statutarni sedež ali poslovna enota
podjetja delodajalca, ki ni država članica stalnega prebivališča, če je oseba
zaposlena pri dveh podjetjih, pri čemer ima eno statutarni sedež v državi članici
stalnega prebivališča, drugo pa v drugi državi članici;

-

zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če je oseba zaposlena pri
različnih podjetjih ali različnih delodajalcih, ki imajo statutarne sedeže ali
poslovne enote v različnih državah članicah zunaj države stalnega prebivališča;

-

če oseba opravlja dejavnost zaposlene osebe v dveh ali več državah članicah v
imenu delodajalca, ki ima sedež zunaj ozemlja Evropske unije, in če ta oseba
stalno prebiva v državi članici, v kateri ne opravlja znatnega dela svoje
dejavnosti,

se

zanjo

uporablja

zakonodaja

države

članice

stalnega

prebivališča.179

Koordinacijska pravila glede zakonodaje, ki se uporablja so temeljnega pomena. Gre za
tako imenovana kolizijska pravila, ki določajo pristojnost države članice in posledično
zakonodaje, ki se uporablja v posameznem primeru. Glavna značilnost kolizijskega
pravila je, da učinkuje izključno in nadrejeno. Izključno učinkovanje pomeni, da za isto
osebo v enakem časovnem obdobju velja zakonodaja samo ene države članice,

179
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nadrejeno pa pomeni, da se tuja zakonodaja uporabi tudi v primeru nasprotnih si določb
v primerjavi z nacionalno zakonodajo.180

3.3 Postopek napotitve delavca v tujino
Postopek napotitve je v državah članicah EU, EGP in Švici urejen na podlagi Uredbe
883/2004 in Uredbe 987/2009. Pri napotitvi je potrebno ločiti od napotitve zaposlene
osebe in napotitve samozaposlene osebe.
Za zaposleno osebo velja, da181:
-

je vključena v zavarovanje v Sloveniji vsaj en mesec pred napotitvijo na delo v
tujino,

-

da obstaja pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini oziroma aneks k
obstoječi pogodbi o zaposlitvi

-

da gre za plačano zaposlitev

-

da delovno razmerje obstaja celotno obdobje napotitve v tujino.

Trajanje zaposlitve napotenih delavcev v tujini ne sme preseči 24 mesecev, prav tako
skupno trajanje vseh napotitev ne sme preseči 5 let. Delodajalec, ki napotuje delavce,
ne sme za enako delo po preteku dveh let nadomestiti enega delavca z drugim. 182
Pri napotitvah na delo je zelo pomembno načrtovano obdobje napotitve, saj se glede na
to ugotovi, kateri postopek je potrebno uporabiti in sicer:


Postopek napotitve na delo v tujino za dobo do 24 mesecev

Listino za zaposlene osebe in samozaposlene osebe, ki so zavarovane v Republiki
Sloveniji, izda pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
po kraju, kjer ima delodajalec ali samozaposlena oseba urejeno obvezno zavarovanje.
180

Kupljen K., že navedeno delo (2011), str. 51.
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Delodajalec, zaposlena oziroma samozaposlena oseba mora izpolniti ter predložiti
Zavodu pravilno izpolnjen vprašalnik za delodajalce, katerega se dobi na območni enoti
Zavoda ali na spletnih straneh Zavoda. Enako je potrebno ravnati tudi v primeru
napotitev za krajše obdobje, v trajanju parih dni ali zgolj enega samega dne.


Postopek napotitve na delo v tujino za dobo nad 24 mesecev

V primeru napotitve na delo v tujino za dobo nad 24 mesecev, vendar ne za dalj kot 5
let, lahko pristojni instituciji držav članic skleneta izjemni dogovor, skladno s 16.1
členom Uredbe (ES) št. 883/2004. Pristojni organ v Republiki Sloveniji za sklepanje
izjemnih dogovorov v zvezi z določitvijo zakonodaje je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve RS. Zato mora oseba zavarovana v Republiki Sloveniji oziroma njen
delodajalec nasloviti prošnjo za izredni dogovor na Ministrstvo ter hkrati posredovati
izpolnjen vprašalnik za delodajalce.
Pri tem je potrebno upoštevati, da je postopek za sklenitev izjemnega dogovora lahko
dolgotrajen, saj gre za poslovanje med državnimi organi, ki poteka na mednarodni
ravni. Pomembno je, da delodajalec oz. samozaposlena oseba zaprosi Ministrstvo za
ureditev zavarovanja vsaj nekaj mesecev pred pričetkom opravljanja dela v drugi državi
članici.183

3.4 Službeno potovanje v tujino ali napotitev delavca
Pri davčni obravnavi dohodkov delavcev, ki so na delu v tujini, je treba najprej
razmejiti, kdaj gre za napotitev na delo v tujino in kdaj gre za službeno pot v tujino. Ta
razmejitev v davčnih predpisih ni posebej opredeljena, zato lahko pri opredelitvi
izhajamo iz predpisov, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in delovno pravno področje.
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja184 v drugem odstavku 129. člena
določajo, da se za službeno potovanje šteje potovanje, na katerega je zavarovanec
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poslan in traja toliko časa kot je opredeljeno na njegovem potnem nalogu, vendar ne
dlje kot 3 mesece od začetka potovanja v tujino. Če traja službeno potovanje dalj časa,
se šteje kot napotitev na delo v tujino, vendar pa je ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vključitev v zavarovanje kot napoteni delavec v pristojnosti Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Bistvena razlika med službeno potjo in napotitvijo je opredelitev kraja opravljanja dela.
Ko gre za službeno pot, je bistveno to, da delodajalec na osnovi potnega naloga svojega
zaposlenega pošlje izven kraja opravljanja dela, v primeru napotitve pa gre za
spremembo kraja opravljanja dela. 185
Z upoštevanjem določb ZDR-1 (208. in 209. člen) in določb Pravil lahko rečemo, da gre
za napotitev na delo v tujino takrat, kadar je iz vsebine razmerja razvidno, da je
dogovorjena napotitev na delo v tujino in traja ta napotitev dalj časa (npr. v novi
pogodbi o zaposlitvi ali v aneksu k obstoječi pogodbi), oziroma za službeno potovanje
takrat, kadar delodajalec pošlje delavca na delo v tujino na podlagi potnega naloga za
službeno potovanje, katerega obdobje trajanja ne sme preseči 3 mesecev od začetka
potovanja v tujino.

Iz sodne prakse (Sodba I U 149/2010, Sodba X Ips 387/2011 in Sodba VIII Ips
215/2007) izhaja, da lahko za službeno pot opredelimo tisto pot, ki ne predstavlja
rednega dela na sedežu delodajalca oziroma v kraju določenemu v pogodbi o zaposlitvi.
Sodišče se je v omenjenih primerih opredelilo, da delavci, ki svoje delo ves čas
opravljajo v tujini, izven sedeža delodajalca oziroma njihovih poslovnih enot, niso na
službeni poti, pač pa so napoteni na delo v tujino. Iz tega razloga jim torej dnevnice kot
povračilo stroškov na službenem potovanju ne pripadajo.186
Odločitev sodišča je nekoliko pomanjkljiva, saj ima posameznik kot kraj opravljanja
dela v pogodbi o zaposlitvi lahko opredeljeno delo na terenu, pa gre kljub temu za
službeno pot in posamezniku so za to delo povrnjeni potni stroški. Sodba prav tako ne
185

Pal D., Napoteni delavci iz tretjih držav v države članice EU, Davčno –finančna praksa, št. 9, 2015,
str.8.
186
Kamenščak I., Razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo delavcev na delov tujino, 2016, Verlag
Dashöfer.
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pojasni, kdaj opravljanje dela na nekem kraju, ki ni dogovorjen s pogodbo o zaposlitvi
oziroma ni sedež delodajalca, postane redno. Ali je to po treh mesecih kot to določajo
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ali tudi že prej, saj na primer napotitev
lahko traja manj kot tri mesece, in kje je tista meja med enim in drugim. 187
Zakon o dohodnini v 44. členu predpisuje, da povračila potnih stroškov niso obdavčena
z dohodnino, če so izplačana pod pogoji in do višin, določenih v uredbi o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. To pomeni, da
delodajalec zaposlenemu lahko neobdavčeno izplača dnevnice ter povrne stroške
prevoza in prenočitev (oziroma v vašem primeru zagotovi nastanitev) do višine
zneskov, določenih z omenjeno uredbo, in če je službena pot ustrezno dokumentirana s
potnim nalogom, računi in morebitnimi drugimi dokazili (na primer pogodbo o najemu
stanovanja). Morebitne presežke teh zneskov je treba vključiti v davčno osnovo od
dohodka iz zaposlitve. Če je delavec napoten na delo v tujino, pomeni, da se njegov kraj
opravljanja dela, ki je določen v njegovi pogodbi o zaposlitvi, premakne v tujino. Zato
mora podjetje s takim zaposlenim skleniti pogodbo o napotitvi v skladu z 212. členom
ZDR, v kateri se opredelijo njegove pravice in obveznosti v času napotitve. Ker tu ne
gre za službeno pot, temveč spremembo kraja opravljanja dela, delavec v tem primeru
ni upravičen do dnevnic oziroma povračil stroškov prenočitev.188

3.5 Obdavčitev dohodkov napotenih delavcev v tujino
Če gre za napotitev delavca na delo v tujino, mora delodajalec izpolniti bistvene
aktivnosti, da je napotitev na delo zakonita. Delodajalec mora na podlagi 3. odstavka
211. člena ZDR z delavcem sklenili novo pogodbo o zaposlitvi in opredelili poleg
obveznih še dodatne določbe, določene v 212. členu ZDR189. To pomeni, da delavec
ostane zavarovan v Sloveniji in plačuje prispevke in dohodnino v Sloveniji. Direktiva
187

Magister T., Prispevki za socialno varnost pri čezmejnem opravljanju dela, magistrsko delo, Pravna
fakulteta Maribor, 2016, str. 5.
188
Magister T., Če gre delavec v tujino na službeno pot, mu mora delodajalec zagotoviti povračilo
stroškov, 2009. Dostopno na: http://www.finance.si/250085/Sluzbena-pot-ali-napotitev-na-delo-vtujino?metered=yes&sid=469902344 (13-07-2016).
189
Trajanje dela v tujini, o praznikih in dela prostih dnevnih, minimalnem letnem dopustu, višina plače in
valuta, v kateri se izplačuje plača, dodatno zavarovanje, drugi prejemki in pogoji vrnitve v domovino.
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96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v tujino določa, da morajo biti tem delavcem
zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni z nacionalnimi
predpisi v državi, v kateri se delo opravlja. Za napotenega delavca je potrebno pred
napotitvijo na delo v tujino na Zavodu za zdravstveno zavarovanje izpolniti vprašalnik
za izdajo potrdila A1.

3.5.1 Davčna obravnava rezidentov
Če slovenski rezident opravi delo za slovensko podjetje na ozemlju druge države
pogodbenice, se glede dodelitve pravice do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve, ki jih
izplačuje slovensko podjetje, upoštevajo določbe konkretne mednarodne pogodbe, ki jo
ima Slovenija sklenjeno s to drugo državo pogodbenico. Obdavčitev dohodkov iz
zaposlitve ureja 15. člen mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V
skladu s prvim odstavkom tega člena se dohodki iz zaposlitve obdavčijo samo v državi
rezidentstva zaposlenega, razen če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. Če
se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici, se lahko tako dobljeni prejemki
obdavčijo v tej drugi državi. Dohodek iz zaposlitve posameznega rezidenta se torej
prednostno obdavči v tisti državi pogodbenici, kjer se zaposlitev dejansko izvaja. Ker je
v takšnih primerih pravica do obdavčitve istega dohodka dana obema državama
pogodbenicama, se v državi rezidentstva prejemnika dohodka upošteva ustrezna metoda
za odpravo dvojne obdavčitve, ki je določena s konkretno mednarodno pogodbo. 190
Izjema je pravilo, ki izhaja iz drugega odstavka 15. člena mednarodne pogodbe, ki
določa, da se prejemek, ki ga prejme rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se
izvaja v drugi državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če:
- prejemnik prebiva v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne presegajo skupno 183
dni v kateremkoli dvanajstmesečnem obdobju, ki se začne ali konča v obračunskem
letu, in
- prejemek izplača oziroma ga izplačajo v imenu delodajalca, ki ni rezident druge
države, in

190

Državi vira in državi rezidentstva.
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- prejemka ne plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo ima delodajalec v drugi
državi.
Če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji iz drugega odstavka 15. člena mednarodne
pogodbe, se plača davek na dohodke iz zaposlitve v državi prebivanja oziroma
rezidentstva. Če eden od pogojev ni izpolnjen, se ti dohodki obdavčijo v državi, kjer se
zaposlitev izvaja, v skladu s prvim odstavkom 15. člena mednarodne pogodbe, pri
čemer se pri obdavčitvi upošteva nacionalna zakonodaja države pogodbenice.
Če ima v skladu z določbo prvega odstavka 15. člena mednarodne pogodbe druga
država prednostno pravico do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve slovenskega rezidenta,
je Slovenija na podlagi drugega odstavka 23. člena mednarodne pogodbe, ki govori o
odpravi dvojne obdavčitve, dolžna zagotoviti odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka,
ki ga rezident Slovenije doseže z zaposlitvijo v drugi državi tako, da se uporabi metoda
navadnega odbitka.191

3.5.2 Davčna obravnava nerezidentov
Oseba je nerezident, če ne izpolnjuje nobenega izmed pogojev za status rezidenta
Slovenije, kar pomeni, da v Sloveniji nima uradno prijavljenega stalnega prebivališča,
običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov, oziroma je v
kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupno manj kot 183 dni.

V primeru, da ostajajo tuji delavci, ki jih slovensko podjetje napoti na delo v tujino za
davčne namene rezidenti v svoji matični državi, se glede dodelitve pravice do
obdavčitve dohodkov iz zaposlitve, ki jih izplačuje slovensko podjetje, upoštevajo
določbe konkretne mednarodne pogodbe, ki je sklenjena med državo rezidentstva
prejemnika dohodka in državo vira dohodka, torej državo, iz katere se dohodek
izplačuje. V skladu s prvim odstavkom 15. člena mednarodne pogodbe, ki je sklenjena z
državo rezidentstva prejemnika dohodka, se dohodek iz zaposlitve obdavči v državi
rezidentstva zaposlenega, razen če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. Ker
v primeru napotitve na delo v tujino rezident druge države pogodbenice, opravi delo za
191

Finančni urad RS, že navedeno delo (2015), str. 4.
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slovensko podjetje na ozemlju druge države, ima država rezidentstva prejemnika
dohodka izključno pravico do obdavčitve tega dohodka.192
Nerezidenti imajo za izkoriščanje ugodnosti, ki jim jih daje mednarodna pogodba o
izogibanju dvojnega obdavčevanja za dohodke, obdavčene na viru v Sloveniji, dve
možnosti, in sicer:


znižanje ali oprostitev plačila davka; če je dohodek po sporazumu obdavčen z
nižjo stopnjo oziroma je oproščen davka v Sloveniji. Prejemnik dohodka –
nerezident mora plačniku davka (slovenskemu izplačevalcu) predložiti zahtevek,
preden je dohodek izplačan, nato pa plačnik davka predloži izpolnjen zahtevek
davčnemu organu. Plačnik davka lahko izplača dohodek in obračuna davek po
nižji stopnji ali od dohodka ne izračuna in ne odtegne davka, šele ko prejme od
davčnega organa potrjen zahtevek. Praviloma mora plačnik davka davčnemu
organu za vsako izplačilo dohodka predložiti nov zahtevek, razen v primerih, ko
plačnik davka izplačuje dohodek v rednih časovnih presledkih, lahko davčni
organ odobri ugodnosti za daljše časovno obdobje.



vračilo preveč plačanega davka; če je plačnik davka (slovenski izplačevalec) ne
glede na ugodnosti, ki jih določa mednarodna pogodba, obračunal davek ali ga
je obračunal po višjih stopnjah, lahko prejemnik dohodka – nerezident zahteva
vračilo davka. Če je bil davek obračunan od dohodka, ki je v skladu z
mednarodno pogodbo oproščen davka, se prejemniku dohodka vrne ves znesek
plačanega davka.193

Ugodnosti lahko nerezidenti uveljavljajo na obrazcih zahtevkov za uveljavljanje
ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO
obrazci194), in sicer je za vsako posamezno vrsto dohodka določen poseben obrazec za
uveljavljanje ugodnosti.
3.5.3 Davčni postopek odmere dohodnine in obračun prispevkov

192

Finančni urad RS, že navedeno delo (2015), str. 4.
Prav tam, str. 5.
194
KIDO obrazci so dostopni na:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/#c98.
193
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Pri napotenih delavcih je za namen obračuna dohodnine potrebno ugotoviti davčno
osnovo. Ker se davčna osnova ugotovi na podlagi načela svetovnega dohodka velja, da
so tudi dohodki, ki jih rezident doseže v tujini, obdavčeni v Sloveniji.
Na osnovi 8. člena ZDoh-2 imajo dohodki vir v Sloveniji, če je mogoče določiti vir
dohodka v Sloveniji. Temeljno pravilo za obdavčitev dohodka iz zaposlitve v Sloveniji
izhaja iz določbe 9. člena ZDoh-2, kjer se za dohodke iz zaposlitve šteje, da imajo vir v
Sloveniji takrat, kadar se zaposlitev oz. storitve dejansko opravljajo v Sloveniji, ne
glede na to, kje oziroma od kod so ti dohodki dejansko izplačani. 10. člen ZDoh-2 pravi,
da imajo dohodki vir v Sloveniji, če je dohodek izplačala ali ji je bil zaračunan, oseba,
ki je rezident po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb,
ali poslovna enota nerezidenta po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davek od
dohodkov pravnih oseb.
Ta določba razširja slovenski vir dohodka, pri čemer se uporabljata dva kriterija:


lokacija izplačevalca; temu kriteriju je zadoščeno, če dohodke izplačuje oseba
(oz. bremeni osebo), ki je rezident Slovenije, ne glede na tehnično izvedbo
samega izplačila dohodka (npr. napoteni delavci s strani agencij za
zaposlovanje),



dodatni kriterij je, da se zneski dohodka iz zaposlitve štejejo kot odbitna
postavka pri izračunu davčne osnove izplačevalca, ki je obdavčljiva v
Sloveniji.195

Podjetje, registrirano v Sloveniji, ki ima poslovno enoto v tujini, bo drugemu pogoju
zadostilo, ko v svojih poslovnih knjigah evidentira vse prihodke in odhodke, ki jih v
tujini ustvari njegova poslovna enota. Torej v teh primerih dohodki iz zaposlitve, ki jih
izplača poslovna enota slovenskega podjetja v drugi državi, v prvi fazi sicer bremenijo
to poslovno enoto, v končni fazi pa tudi samo slovensko družbo, saj kot odhodek
zmanjšujejo njeno davčno osnovo v Sloveniji. 196
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Žunič B., Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja nerezidentov doma in v tujini, Slovenski inštitut
za revizijo, 2004, str. 120.
196
Finančni urad RS, že navedeno delo (2015), str. 5.
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Pri izračunu in plačilu akontacije dohodnine od dohodka rezidenta napotenega na delo v
tujino, lahko delodajalec upošteva odbitek v tujini plačanega davka, če le-ta razpolaga z
ustreznimi dokazili glede davčne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije.
Delojemalec – rezident, odbitek v tujini plačanega davka uveljavlja v ugovoru zoper
informativni izračun dohodnine.
V nadaljevanju bomo prikazali primer obračuna plače in v zvezi s tem obračun
dohodnine na mesečni ravni. Predpostavimo, da slovensko podjetje na delo v Avstrijo
napoti svojega zaposlenega, ki je rezident Slovenije oziroma napoti svojega
zaposlenega, ki ni rezident Slovenije pač pa rezident druge države članice. Zaradi
primerjave davčne obremenitve napotenih delavcev in delavcev doma, smo obračunali
tudi dohodek rezidenta, zaposlenega v Sloveniji. Delo, ki ga bo opravljal napoteni
delavec v Avstriji, je enako kot delo, ki ga opravlja rezident v Sloveniji.

Tabela 14: Obračun plače napotenim delavcem

Rezident - dela v
Slo
Bruto osnova

1.500,00

Dodatek za napotitev (razlika do
plače v tujini)

Rezidentnapoten v
Avstrijo
1.500,00
500,00

Nerezident napoten v
Avstrijo
1.500,00
500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

893,27

1.393,27

1.393,27

Prispevki delojemalca (22,1%)

331,50

331,50

331,50

Akontacija dohodnine

167,65

302,65

302,65

270,83

270,83

167,65

31,82

31,82

1.000,85

1.365,85

1.365,85

Osnova za prispevke
Osnova za dohodnino (brutoprispevki-spl.ojalšava)

Davek plačan v tujini
Plačilo davka v Sloveniji
Neto izplačilo

Vir: Lasten
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Iz tabele je razvidno, da dobi delavec, ki je napoten v Avstrijo, višje neto izplačilo kot
rezident, zaposlen v Sloveniji. Plača rezidenta, ki dela v Sloveniji, se obračuna tako, da
se od bruto dohodka odštejejo prispevki delojemalca v višini 22,10%, ki se obračunajo
od bruto osnove 1500 evrov, in akontacija dohodnine. Osnova akontacije dohodnine se
izračuna tako, da se od bruto osnove odštejejo plačani prispevki in splošna davčna
olajšava197. Akontacija dohodnine se nato izračuna198 na osnovi veljavne progresivne
davčne lestvice. Po plačilu prispevkov in akontacije dohodnine, je rezidentu izplačan
neto dohodek v višini 1000,85 evrov.
Plača rezidenta Slovenije, ki je napoten na delo v Avstrijo, se izračuna podobno, vendar
z razliko za višino bruto dohodka, ki ga je za delo, ki je enako delu v Sloveniji, prejel v
Avstriji. V Avstriji namreč veljajo najnižji zneski plač za opravljeno delo in sicer
različno po dejavnostih. V našem primeru je ta razlika 500 evrov. Osnova za plačilo
prispevkov za zavarovance – napotene delavce v delovnem razmerju je v skladu z
drugim odstavkom 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Zpiz-2) plača, ki bi bila prejeta za enaka dela v Sloveniji. To pomeni, da se v osnovo za
obračun prispevkov za socialno varnost rezidenta ne všteva tisti del plače, ki jo prejme
izključno samo zaradi napotitve na delo v tujino, v našem primeru 500 evrov. Plačilo
prispevkov je torej enako, kot če bi bil zaposlen doma. Osnova za akontacijo dohodnine
pa se obračuna tako, da se od skupne osnove 2000 evrov odštejejo plačani prispevki ter
splošna davčna olajšava. Osnova za akontacijo dohodnine tako znaša 1393,27 evrov in
od tega izračunana akontacija dohodnine 302,65 evrov. Ker napoteni delavec dobiva
plačo za delo v tujini, mora v Avstriji prav tako plačati dohodnino in sicer v višini
270,83 evrov. Za preprečitev dvojnega obdavčenja se na osnovi sporazuma o izogibanju
dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Avstrijo znesek plačanega davka v tujini,
odšteje od akontacije dohodnine v Sloveniji. Rezident Slovenije tako plača akontacijo
dohodnine v višini 31,82 evrov. Neto plača, ki mu pri tem pripada je 1365,85 evrov. 199

197

V našem primeru smo upoštevali le splošno davčno olajšavo, zaradi enostavnosti razumevanja in
primerjave.
198
106,95€ + 0,27*(1393,27-668,44).
199
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/98
in 22/06). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1042.
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Višina dodatka za delo v tujini je odvisna od dogovora med delavcem in delodajalcem.
Dodatek za delo v tujini tako lahko upošteva višino stroškov najemnine, stroškov
višjega/težjega življenjskega standarda v državi gostiteljici (hrana, gorivo, ipd.),
stroškov šolanja otrok v tujini in drugih podobnih stroškov, ki delavcu nastanejo zaradi
opravljanja dela v tujini. Uradnih pojasnil o morebitni dovoljeni/predpisani višini
dodatka za delo v tujini oziroma o morebitnem dovoljenem razmerju med plačo, ki bi jo
delavec prejel za enako delo v Republiki Sloveniji ter plačo, ki jo prejme za to delo v
tujini, ni. Pri določanju višine dodatka se je torej smiselno opreti na argumente, ki jasno
utemeljujejo vsebino dodatka, sicer pa v zvezi s tem velja relativna svoboda.200
Pri obračunu nerezidenta smo predpostavili, da je nerezident rezident članice EU, zato
je zaradi uveljavljanja davčnih olajšav v Sloveniji na finančni urad podal zahtevek za
uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP. Te lahko uveljavlja v
primeru, če dokaže, da 90% njegovih dohodkov izvira iz zaposlitve v Sloveniji. Zaradi
tega, je obračun plače enak obračunu plače rezidenta, ki je bil napoten v Avstrijo. Do
razlike pa pride v končni davčni napovedi, ki jo mora kot rezident oddati v svoji
rezidenčni državi. Takrat se mu upošteva akontacija dohodnine, ki je bila plačana v
Sloveniji, v skladu s sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja z rezidenčno
državo in Slovenijo.201
Menim, da bi bilo za napotenega delavca bolj spodbudno, če bi iz davčne osnove izvzeli
dohodke iz naslova dodatka za napotitev, saj se tu postavlja vprašanje ali je korist
zaposlenega res toliko večja, ker dela v tujini, hkrati pa je za dalj časa ločen od svoje
družine oziroma stran od svojih osebnih in ekonomskih interesov.
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3.5.4 Povračila stroškov v zvezi z delom
Za delavce, napotene na delo v tujino, se pri davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi
z delom, upoštevata 3. in 4. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ki določata, da se
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi
z delom, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada v Uredbi o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.


Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

Povračilo stroškov za prevoz na delo in iz dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka
iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnega prebivališča
do mesta opravljanja dela, pri čemer je običajno prebivališče delojemalca prebivališče,
ki je najbližje mestu opravljanja dela. Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more
uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo, ne glede na tretji in četrti odstavek
tega člena, ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 evra za vsak polni
kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
Delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se prizna strošek
prevoza na delo in z dela do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med
običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.


Prehrana med delom

Tako kot za zaposlenega v Sloveniji, velja tudi za napotenega delavca, da mu pripada
povrnitev stroškov prehrane med delom. Pomeni, da se v davčno osnovo ne všteva
povračilo stroškov za prehrano do 6,12 evra za vsak dan več kot štiri urne prisotnosti na
delu. Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, lahko obračuna
strošek prehrane nad 8 ur do višine 0,76 evra.


Stroški za službeno potovanje

Povračila stroškov za službeno potovanje, prav tako nočitve, se delavcu lahko izplačajo
neobdavčeno, če je delavec v tujini napoten na službeno pot s potnim nalogom
delodajalca, kar pomeni, da se je njegova službena pot začela v kraju opravljanja dela v
tujini, torej v kraju kamor je bil napoten na delo (npr. kraj napotitve je Dunaj, v času
trajanja njegovega dela v tujini pa je bil poslan na službeno pot v Gradec). 202
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4 PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV ČEZMEJNIH
DELOVNIH MIGRANTOV MED AVSTRIJO, NEMČIJO IN
SLOVENIJO

V nadaljevanju bomo primerjalno analizirali pravno ureditev za čezmejne delovne
migrante med Avstrijo, Nemčijo in Slovenijo in sicer iz vidika davčne osnove, davčnih
stopenj, davčnih olajšav in postopka odmere dohodnine. S to analizo želimo prikazati,
da je slovenska dohodninska zakonodaja primerljiva z dohodninskima zakonodajama
Avstrije in Nemčije.
Davčni sistem ima precejšen vpliv na migracije delovne sile, saj bo posameznik raje
delal v tisti državi, kjer bo za enako količino dela prejel višje plačilo. Visoki davki
zvišujejo strošek dela, in posredno vplivajo na nižji neto dohodek. Slovenski davčni
sistem tako odvrača davčne zavezance od dela, saj so stroški dela na enoto BDP precej
višji kot v Avstriji ali Nemčiji.203

4.1 Davčna osnova

Davčna osnova je v denarju izražena vrednost davčnega objekta. Za pravilno ugotovitev
davčne osnove je potrebno bruto dohodke zmanjšati za stroške, ki so potrebni za
njihovo pridobitev. Ekonomska moč posameznika se tako odraža na velikosti njegovih
neto dohodkov.204
Predmet obdavčitve z dohodnino so tako vsi obdavčljivi dohodki, ki so taksativno
navedeni v dohodninskem zakonu vseh treh primerjanih držav.
Avstrijski davek, ki ga plačujejo fizične osebe se imenuje davek na dohodek, ki je
urejen v zakonu o davku od dohodkov (EStG). V sklopu zakona se ločujejo dohodki iz
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dejavnosti in dohodki iz zaposlitve. Dohodki iz dejavnosti so obdavčeni z davkom na
dohodek, dohodki iz delovnega razmerja pa so obdavčeni z davkom na plače. Davčna
osnova je opredeljena kot seštevek vseh dohodkov, ki jih rezident prejme oziroma
ustvari, tako doma, kot v tujini. Gre za obdavčitev po načelu svetovnega dohodka.
Načelo svetovnega dohodka velja za rezidente Avstrije, in pomeni, da država obdavči
vse dohodke, ki jih rezident ustvari kjerkoli na svetu. Rezidenti so zato neomejeno
davčno zavezani. Neomejena davčna zavezanost pa velja za nerezidente, ki v Avstriji
sicer dosegajo dohodke, bodisi iz dejavnosti, bodisi iz zaposlitve, vendar v Avstriji
nimajo stalnega ali začasnega bivališča in njihov center ekonomskih in socialnih
interesov ni v Avstriji. Nerezidenti, ki so omejeno davčno zavezani tako ne morejo
uveljavljati davčnih olajšav v Avstriji. V kolikor pa nerezident, ki dosega dohodke v
Avstriji dokaže, da v Avstriji dosega več kot 90% vseh dohodkov in da v drugi državi
ne doseže več kot 11.000 evrov dohodkov (toliko, kot znaša v Avstriji eksistenčni
minimum), lahko zaprosi za status neomejene davčne zavezanosti. S tem mu pripadajo
vse olajšave v enakih obsegih kot za zaposlene rezidente. V primeru čezmejnih
migrantov iz Slovenije, je običajno da so v Avstriji neomejeno davčno zavezani, torej
koristijo olajšave v obsegu, kot jih določa zakon.205
Davčna osnova v Avstriji so vsi dohodki, ki jih je zavezanec prejel po načelu
svetovnega dohodka, zmanjšani za zakonsko določenim zneskom za eksistenčni
minimum, zmanjšan za socialne prispevke in zmanjšan za druge odbitke v skladu z
zakonom. Tako dobljena davčna osnova se nato obdavči na osnovi progresivne davčne
lestvice, ki velja za posamezno leto.
Tako kot v Avstriji je tudi v Nemčiji davek na dohodek urejen v Zakonu o davku na
dohodek (EStG). Tudi ta zakon opredeljuje dohodke iz dejavnosti in dohodke iz
zaposlitve. Dohodek iz zaposlitve je obdavčen z davkom na plače in se obračunava ob
vsakokratnem izplačilu dohodka iz zaposlitve. Ob koncu koledarskega leta se nato
zberejo vsi dohodki, ki so jih zavezanci rezidenti dosegli po načelu svetovnega
dohodka, in se obdavčijo na osnovi veljavne davčne lestvice za davek na dohodek.
Davčna osnova je odvisna od načina davčne obveznosti. Neomejena davčna obveznost
velja za zavezance rezidente, ki so obdavčeni po svetovnem dohodku, neomejena
205
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davčna obveznost pa za nerezidente, ki so obdavčeni po viru, torej za vsak dohodek, ki
ga dosežejo v Nemčiji. Nerezidenti pa lahko postanejo neomejeno davčno zavezani, če
dokažejo, da v Nemčiji dosegajo 90% vseh dohodkov, poleg tega pa v drugih državah
ne presežejo obdavčljivih dohodkov v višini 8.652 evrov, kolikor zanaša eksistenčni
minimum v Nemčiji za leto 2016. V tem primeru jim pripadajo davčne olajšave v
zakonsko določenih zneskih.206
Davčna osnova za plačilo davka na dohodek se izračuna tako, da se seštejejo vsi
dohodki, ki jih je zavezanec prejel po načelu svetovnega dohodka, nato se zmanjšajo za
plačane socialne prispevke in davčne olajšave v skladu z zakonom. Tako dobljena
davčna osnova se nato obdavči na osnovi progresiven davčne lestvice, veljavne za tisto
leto.
V Sloveniji je davčna osnova urejena v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Zakon razlikuje
med davčnimi zavezanci rezidenti in nerezidenti. Rezidenti so obdavčeni po načelu
svetovnega dohodka, torej od dohodka, ki ga prejmejo kjerkoli po svetu, medtem ko so
nerezidenti obdavčeni na dohodek, ki ga prejmejo v Sloveniji. Pomembno je, da
nerezidenti ne morejo uveljavljati davčnih olajšav na osnovi zakona, zato se jim davčni
odtegljaj obračuna od bruto davčne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno varnost.
V primeru, da nerezident v Sloveniji dosega 90% vseh svojih dohodkov in če dokaže,
da so dohodki v državi rezidentstva izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni, lahko
vložijo zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav. Zakon opredeljuje tudi posebno
davčno osnovo, ki izhajajo iz delovnega razmerja javnega uslužbenca in funkcionarja,
ki je bil napoten na delo v tujino. V davčno osnovo se tako všteva le tisti del dohodkov,
ki je po obsegu in vsebini enak dohodkom, kot bi jih za enaka dela prejemal v
Sloveniji.207
Visoka dohodninska obremenitev pri nizkih dohodkih je v Sloveniji splošen problem
vseh slovenskih dohodninskih rezidentov, ne le delovnih migrantov, in nad tem bi se
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moral zakonodajalec zamisliti, še zlasti ob dejstvu, da se državljani izseljujejo iz
države.208
Definicija davčnih osnov obravnavanih držav zelo primerljiva. Menim pa, da imata
Avstrija in Nemčija možnost zniževanja davčne osnove do tako imenovane negativne
davčne osnove, na osnovi katere pride do izračuna negativnega davka, ki se davčnemu
zavezancu vrne. Avstrija in Nemčija sta bolj socialno naravnani, saj dopuščata
zniževanje davčne osnove za stroške, ki so potrebni pri ustvarjanju dohodka, vključno s
stroški davčnega svetovanja.

4.2 Davčne olajšave
Davčnih olajšav sicer ne moremo enačiti z dohodninskim pragom, vendarle pa je
dohodninski prag neke vrste neobdavčljiv eksistenčni minimum. Lahko se upošteva kot
odbitek od davčne osnove ali kot ničelno obdavčen prvi dohodninski razred.209
Slovenski davčni sistem splošno davčno olajšavo odbije od skupnega dohodka, ki se
potem obdavči po progresivni lestvici, avstrijski in nemški dohodninski sistem pa
dohodninski prag opredeljujeta v prvem dohodninske razredu, ki je obdavčen po stopnji
0%. Težko je reči, kateri sistem je boljši, ocenjujem pa, da je na koncu rezultat enak.
Avstrijska splošna davčna olajšava, imenovana tudi kot olajšava za eksistenčni
minimum je v višini 11.000 evrov. Dohodek do davčne osnove 11.000 je torej obdavčen
s stopnjo 0%. Kot zmanjšanje dohodka si lahko davčni zavezanci odbijejo stroške, ki so
nastali v zvezi

s pridobivanjem obdavčljivega dohodka. To so na primer stroški

delovnih oblačil, delovnih sredstev in orodja, delovne sobe, izobraževanja, prispevki za
svet delavcev, računalnik, dvojno gospodinjstvo in vožnje k družini (dodatek zaradi
odsotnosti od družine), strokovna literatura, prevozni stroški (kilometrina), dnevnice,
terenski dodatek, telefon, internet in tako dalje, obstaja pa tudi lestvica za določitev
pavšalnih stroškov v zvezi z opravljanjem dejavnosti (igralci, umetniki, novinarji,
kulturniki, glasbeniki, hišniki, člani mestnih in občinskih svetov) in sicer v določenem
208
209
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odstotku od davčne osnove. V davčno olajšavo se lahko štejejo tudi zneski iz plačila
določenih rent, zavarovalnih premij, stroškov davčnega svetovanja, gradnjo in sanacijo
stanovanja, cerkveni prispevki in drugi. Nekatere olajšave so omejene z najvišjim
zneskom, druge pa lahko uveljavijo v celoti. Od davčne osnove, ki smo jo zmanjšali z
navedenimi možnimi stroški, dobimo davčno osnovo za izračun davka. Izračunan davek
pa lahko zmanjšamo še z nekaterimi odbitki od davka. Torej znižujemo že izračunan
davek. Odbitki od davka so odbitek za delojemalce in dnevne migrante, odbitek za
upokojence, povišan odbitek za upokojence, odbitek za edinega hranilca in
samohranilca, odbitek za preživninskega zavezanca, odbitek za otroke in tako
imenovani pendlereuro.210
Tudi nemški davčni sistem pozna kot splošno davčno olajšavo znesek, ki ni obdavčen.
To je tako imenovani eksistenčni minimum v višini 8.652 evrov. Ta dohodek je
neobdavčen in velja za vsakega davčnega zavezanca. Poleg eksistenčnega minimuma pa
nemški davčni sistem predvideva še številne davčne olajšave, ki zmanjšujejo davčno
osnovo in sicer v obliki dejanskih stroškov, ki so nastali zaradi pridobivanja dohodka
davčnih zavezancev. To so na primer stroški za zdravljenja, določeni potni stroški,
stroški negovanja, stroški vzdrževanja prostorov, ki jih daje v najem in drugi. V zakonu
je predvideno tudi vračilo tako imenovanega negativnega davka, to pomeni, da si lahko
davčno osnovo zavezanec zniža do te mere, da mu finančni urad na koncu davčnega leta
vrne preveč plačanega davka.211
Posebnost je tudi tako imenovana družinska napoved dohodnine, ki davkoplačevalcu
nudi še dodatno davčno ugodnost, saj se skupni dohodki dveh zakoncev delijo na dva
enaka dela, olajšave in odbitke pa koristi vsak v polnem znesku. Slovenija sicer nima
družinske napovedi, lahko pa starša olajšavo za vzdrževanega družinskega člana
razdelita v kateremkoli razmerju med oba.
V Sloveniji se skladno z ZDoh-2 davčnemu zavezancu rezidentu prizna splošna olajšava
v višini 3.302,70 evra, pod pogojem, da drug rezident prvega ne uveljavlja kot
vzdrževanega družinskega člana. Za dohodke nad 10.866,37 evrov in pod 12.570,89
210
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evrov se prizna olajšava 4.418,64 evrov, ter za dohodke pod 10.866,37 evrov olajšava v
višini 6.519,82 evrov. Iz tega izhaja, da je olajšava za zagotavljanje eksistenčnega
minimuma v Sloveniji, ki velja za vse zavezance let 3.302,70 evra. Poleg splošne
olajšave pozna slovenski davčni sistem še osebno olajšavo invalidu s 100% telesno
okvaro v višini 17.658,84, posebno olajšavo dijaku ali študentu v višini 2.477,03 evra,
posebna olajšava za vzdrževane otroke in sicer za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92
evrov, za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 evrov, za
drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 evrov, za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54,
za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 evrov, za petega vzdrževanega otroka
7.957,14 evrov ter za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za
1.769,30 evrov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. Za
vzdrževanega člana, ki ni otrok je olajšava 2.436,92 evrov. Zadnja izmed olajšav je tako
še olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 evrov
letno.212
Menim, da avstrijski in nemški dohodninski sistem davkoplačevalcu nudita veliko več
možnosti uveljavljanja davčnih olajšav in tako imenovanih davčnih odbitkov, ki
znižujejo že izračunan davek in lahko privede tudi do negativnega davka, ki ga
zavezanec dobi povrnjenega. Pogoj za tako ugoden dohodninski sistem je gotovo
močno gospodarstvo, kot ga imata Avstrija in Nemčija, ki izkazuje znižanje davčnih
prihodkov iz dohodnine. Leta 1980 je dohodnina v Nemčiji predstavljala 11,3% BDP,
lepa 2003 pa samo še 8,5% BDP.213

4.3 Davčna stopnja
Davčna stopnja je postavka, na podlagi katere se iz davčne osnove izračuna višina
davčnega dolga in tako predstavlja funkcionalno povezavo med davčno osnovo in
davčno obveznostjo. Od višine davčne stopnje je odvisna tudi velikost ekonomske moči,
ki po plačilu davka ostane zavezancu.214
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Avstrijska dohodninska lestvica je od leta 2016 z novo davčno reformo spremenjena iz
štirih dohodkovnih razredov na kar šest dohodkovnih razredov. V prehodnem obdobju
do leta 2020 je dodan še sedmi dohodkovni razred, ki opredeljuje obdavčitev dohodkov
nad en milijon evrov z davčno stopnjo 55%. Po letu 2020 se bo davčna stopnja za te
dohodke znižala na 50%.
Prvi dohodninski razred opredeljuje neobdavčljive dohodke, ki predstavljajo eksistenčni
minimum v Avstriji. Dohodki do 11.000 evrov so tako neobdavčeni. Dohodki nad
11.000 evrov do 18.000 evrov so obdavčeni s 25%, dohodki nad 18.000 evri do 31.000
evrov so obdavčeni s 35%, nad 31.000 evrov do 60.000 evrov je obdavčenih z 42%,
dohodki nad 60.000 evri do 90.000 evrov so obdavčeni z 48% in dohodki nad 90.000
obdavčeni s 50%. 215
Primer izračuna:
Zavezanec ugotovi letno davčno osnovo v višini 32.000 evrov. Izračun dohodnine na
letni ravni bi tako bil sledeč:
11.000 € x 0,00 + 18.000 € x 0,25 + 3.000 € x 0,35 = 5.550 €
Davčna obveznost iz naslova dohodnine za zavezanca je 5.550 evrov.
Tudi v Nemčiji je podoben sistem izračuna dohodnine na osnovi dohodninske lestvice.
Nemška dohodninska lestvica ima štiri dohodninske razrede, če upoštevamo, da je v
prvi razred vključen neobdavčljiv dohodek v višini eksistenčnega minimuma, ki za leto
2016 v Nemčiji znaša 8.652 evrov za posameznika oziroma 17.304 evrov za zakonca.
Nemški davčni sistem predvideva obračun dohodnine bodisi za posameznika, bodisi
skupno za zakonca. Prvi obdavčljiv davčni razred je nad 8.652 evrov (17.304 evra za
zakonca) do 52.882 evrov (105.764 evra za zakonca) in je obdavčen s stopnjo 14%,
drugi razred je nad 52.882 evrov do 250.731 evrov (501.462 evra za zakonca) obdavčen
s stopnjo 42%, in tretji razred z dohodki nad 250.731 evrov (501462 evra za zakonca) s
stopnjo 45%. 216
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Primer izračuna:
Zavezanec ugotovi letno davčno osnovo v višini 32.000 evrov. Izračun dohodnine na
letni ravni bi bil (za posameznika) sledeč:
8652 € x 0,00 + 23.348 € x 0,14 = 3.268,72 €
Davčna obveznost zavezanca iz naslova dohodnine je 3.268,72 €.
Slovenski dohodninski sistem predvideva davčno lestvico s štirimi dohodninskimi
stopnjami. Prvi razred velja za dohodke do 8.021,34 evrov in se obdavči s stopnjo 16%.
Drugi razred je za dohodke nad 8.021,34 evrov do 20.400 evrov in se obdavči s stopnjo
27%, tretji dohodninski razred velja za dohodke nad 20.400 evrov do 70.907,20 evrov
in se obdavči s stopnjo 41%, zadnji razred pa velja za dohodke nad 70.907,20 evrov in
se obdavči po stopnji 50%217. Neobdavčljivega razreda, kot ga imata Avstrija in
Nemčija, Slovenija ne pozna.
Primer izračuna:
Zavezanec ugotovi letno davčno osnovo v višini 32.000 evrov. Izračun dohodnine na
letni ravni bi bil (za posameznika) sledeč:
8.021,34 € x 0,16 + 20.400 € x 0,27 + 3.578,66 € x 0,41% = 8.258,66 €
Iz primerjanih izračunov je moč zaključiti, da Slovenija v primerjavi z Avstrijo in
Nemčijo najbolj davčno obremeni svojega zavezanca.
Avstrijski in nemški dohodninski lestvici sta veliko ugodneje nastavljeni v primerjavi s
slovensko dohodninsko lestvico. Pogoj za tako ugoden dohodninski sistem je prav
gotovo močno gospodarstvo, ki v proračun prispeva sredstva iz drugih virov. S tem se
spodbuja davkoplačevalce da ustvarjajo in porabljajo denar doma, ter tako polnijo
proračun.
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4.4 Postopek odmere dohodnine
V skladu z dohodninsko zakonodajo vseh treh primerjanih držav, si čezmejni delovni
migranti, ki so zaposleni v tujini in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko vozijo na
delovno mesto in nazaj do stalnega bivališča, za davčne namene lahko uredijo status
tako, da so za davčne namene v tuji državi obravnavani kot davčni rezident druge
države. To je pomembno zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in nasploh enakovrednega
položaja zaposlenih znotraj neke države. Namreč, v kolikor zavezanec v drugi državi
dosega obdavčljive dohodke v višini najmanj 90% vseh njegovih obdavčljivih
dohodkov, je lahko obravnavan kot rezident države, kjer je zaposlen. Uveljavljanje
davčnih olajšav bistveno prispeva k znižanju davčne obveznosti zavezanca.
Plačnik davka od plače, ki jo čezmejni migrant prejema v drugi državi, je delodajalec, ki
je na osnovi zakona dolžan obračunati in plačati akontacijo dohodnine za zavezanca, ki
prejema dohodek iz zaposlitve. V kolikor je delojemalec svojemu delodajalcu med
letom sporočil okoliščine, ki vplivajo na izračun akontacije dohodnine (npr. oddaljenost
od kraja bivanja, število otrok…), je akontacija dohodnine na mesečni ravni,
preračunano na letno raven točna.
V Nemčiji iz tega naslova vsak zaposleni dobi tako imenovano davčno karto
(Lohnsteuerkarte), na kateri so v bazi podatkov finančnega urada vneseni vsi bistveni
podatki posameznega zavezanca, ki vplivajo na izračun davčne obveznosti. Davčni
postopek za izračun davka na dohodne v Nemčiji je tak, da mora vsak davčni
zavezanec, ki prejema dohodke, na koncu koledarskega leta vložiti davčno napoved.
Davčni postopek vložitve davčne napovedi je v Nemčiji veliko bolj zapleten kot v
Sloveniji, zato si veliko povprečnih davčnih zavezancev za ta namen najame storitev
davčnega svetovalca. Strošek tega svetovalca, si lahko v davčni napovedi uveljavlja kot
znižanje davčne osnove. Rok za oddajo davčne napovedi je do 31. maja tekočega leta,
za preteklo leto. Napoved dohodnine se odda preko elektronskega sistema Elster.de.218

218

Bundesagentur fuer Arbeit, Wegweiser fuer grenzgaenger aus Deutschland, Nuernberg, 2016b, str.

9.

105

V Avstriji obstaja zavezanost za oddajo davčne napovedi v primeru, da zavezanec poleg
obdavčljivih dohodkov iz zaposlitve doseže še druge dohodke v višini nad 720 evrov,
ali če je dosegal dohodke iz gozdarske in kmetijske dejavnosti in jih je vodil v
poslovnih knjigah. Rok za oddajo davčne napovedi je do 30. aprila tekočega leta za
prejšnje leto oziroma do 30. junija tekočega leta za prejšnje leto, če je davčna napoved
oddana elektronsko preko sistema FinanzOnline.219
Avstrijska in nemška napoved dohodnine sta zaradi obsežnosti in števila davčnih
olajšav in odbitkov veliko bolj zapleteni, zato veliko zavezancev poišče pomoč
davčnega svetovalca pri oddaji napovedi dohodnine. Za razliko od Avstrije in Slovenije,
Nemčija nudi možnost oddaje dohodnine v tako imenovanem Splitt sistemu, ker
zakonca oddata skupno napoved dohodnine. V Sloveniji pa je dana možnost, da starši
uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane tako, da si jo razdelita.
Menim, da bi bila harmonizacija dohodninskih sistemov v Evropski uniji rešitev, da do
razlik, ki jih občutijo predvsem čezmejni delovni migranti in napoteni delavci, ne bi
prihajalo. Glede na dejstvo, da se posamezne države zelo oklepajo suverenosti pri
določanju dohodninske zakonodaje, pa je verjetnost, da bi do tega dejansko prišlo, zelo
majhna.
Predlagam, da bi v slovensko dohodninsko zakonodajo vključili olajšavo za davčno
svetovanje, saj morajo slovenski čezmejni delovni migranti sami vlagati dohodninske
napovedi in izvajati vsa aktivnosti v zvezi z dohodki, ki jih prejmejo iz tujine, medtem
ko za slovenskega delavca doma poskrbi njegov delodajalec. V tem pogledu so
čezmejni delovni migranti administrativno bolj obremenjeni in se od njih zahteva večje
davčno znanje. Glede na to, da tudi nekatere druge evropske države poznajo takšno
olajšavo, to ne bi bilo nič posebnega. Ker je storitev davčnega svetovanja plačana iz
neto zaslužka, bi lahko strošek davčnega svetovanja znižal že izračunano dohodnino,
torej bi bil ta strošek neke vrste odbitek od davka, kot ga poznajo tudi v Nemčiji in
Avstriji.
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5 ZAKLJUČEK

Države članice EU v svoj pravni red uvajajo načela in določila, ki jih predpisuje EU.
Načeloma pa imajo države Članice suverenost pri določanju zakonodaje iz področja
davkov. Morebitne dvostranske težave države med seboj rešujejo z bilateralnimi
sporazumi. Eden izmed takih sporazumov, ki se uporablja v razmerju dvojnega
obdavčevanja je prav gotovo Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki ga
vsaka država članica oblikuje na osnovi vzorčne konvencije OECD. S tem sporazumom
je preprečeno, da bi rezident EU, ki dela ali ustvarja dohodek iz dejavnosti v dveh
državah Članicah, plačeval davke v državi vira in državi rezidentstva.
V magistrski nalogi smo tako obravnavali dve obliki dela iz vidika obdavčitve. To sta
obdavčitev dela čezmejnih delovnih migrantov in napotenih delavcev.
V prvem delu magistrske naloge, kjer smo obravnavali davčni vidik obdavčitve
čezmejnih migrantov, je na osnovi primerjave med davčnimi zakonodajami med
primerjanimi državami mogoče dejati, da je davčna zakonodaja Avstrije, Nemčije in
Slovenije primerljiva. Vse tri države obračunavajo davek imenovan dohodnina in sicer
od davčne osnove od dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, dohodkov iz
poslovne dejavnosti, dohodkov iz samozaposlitve, dohodkov iz zaposlitve, dohodkov iz
kapitala, dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in zakup ter od drugih dohodkov.
Po številnih definicijah so čezmejni delovni migranti osebe, ki se na delo dnevno ali
najmanj enkrat tedensko vozijo v drugo državo Članico. Pri tem je pomembno prav
dejstvo, da se dnevno ali tedensko vračajo v svojo rezidenčno državo. Avstrijski in
nemški sistem poleg te definicije navajata tudi, da je čezmejni migrant tista oseba, ki je
zaposlena v drugi državi, vendar je delovno mesto od meje oddaljeno največ 20
kilometrov. Princip obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih dosegajo
čezmejni delovni migranti je zelo podoben.
Najprej je pomembna določitev statusa rezidenta čezmejnega migranta. Davčni sistem v
Sloveniji opredeljuje rezidenta kot osebo, ki ima kraj bivanja v Sloveniji in center
njegovih ekonomskih in socialnih aktivnosti je v Sloveniji. To poenostavljeno pomni,
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da živi v Sloveniji skupaj z družino, ima v lasti premičnine ali nepremičnine in
podobno. Za nerezidenta pa velja, da Slovenija ni središče njegovih ekonomskih in
socialnih aktivnosti, poleg tega pa mora izpolnjevat pogoj, da je izven Slovenije
neprekinjeno bival najmanj 183 dni. Iz vidika statusa rezidenta je pomembno to, da se
opredeli način obračunavanja dohodnine. Za rezidente velja, da so obdavčeni po načelu
svetovnega dohodka, kar pomeni, da je dohodek, ki ga ustvarijo kjerkoli na svetu,
obdavčen doma. Za nerezidente velja obdavčitev na viru, kar pomeni, da se dohodek
obdavči ob izplačila, v državi izplačila. Nemški in Avstrijski dohodninski sistem sta
praktično identična, saj avstrijska dohodninska zakonodaja izhaja iz nemške. Njuna
zakonodaja opredeljuje davčno obveznost na dva načina. Neomejena davčna obveznost
velja za osebe s stalnim prebivališčem v matični državi. Rezidenti so torej obdavčeni po
načelu svetovnega dohodka. Omejena davčna obveznost pa velja za tiste, ki v Avstriji
ali Nemčiji nimajo stalnega prebivališča. Za vse tri primerjane države pa velja, da
nerezident, ki ustvarja dohodke v eni izmed držav, ki ni njegova rezidenčna država,
lahko pridobi status rezidenta za davčne namene oziroma zavezanca z neomejeno
davčno obveznostjo. To je v primeru, kadar dokaže, da v dotični državi dosega najmanj
90% vseh obdavčljivih dohodkov. Takrat lahko uveljavlja vse davčne ugodnosti v obliki
olajšav ali davčnih odbitkov, kot bi jih, če bi bil rezident države kjer je zaposlen.
Vsaka izmed držav ima postavljeno davčno lestvico, ki dohodnino obračunava po
progresivni metodi. Progresivna metoda obračuna pomeni, da davčna osnova »polni«
dohodninsko lestvico od prvega davčnega razreda naprej. Slovenska dohodninska
lestvica je sestavljena iz štirih davčnih razredov, nemška iz štirih, če upoštevamo
dejstvo, da so v prvem razredu dohodki, ki so obdavčeni s stopnjo 0% oziroma so
neobdavčeni. Avstrijska davčna lestvica je izmed primerjanih treh najbolj razširjena in
ima najmehkejši sistem prehodov med razredi. Trenutno ima kar sedem davčnih
razredov, od katerih je prvi razred prav tako kot v nemškem sistemu namenjen
neobdavčenemu dohodku. Najvišji, sedmi razred, obdavčuje dohodke nad 1 milijon
evrov, ki so do leta 2020 obdavčeni kar s 55%. Od leta 2020 bo zgornja meja
obdavčitve pri 50%. Avstrija ima tako dohodninsko lestvico postavljeno tako, da
razbremeni najrevnejše.
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Dohodninski sistemi se razlikujejo tudi pri uveljavljanju davčnih olajšav. Avstrijski in
nemški davčni sistem dajeta zavezancem možnost uveljavljanja najrazličnejših davčnih
olajšav. Tudi takih stroškov na primer, ki nastanejo zaradi pridobivanja obdavčljivega
dohodka. V Avstriji se olajšave uveljavljajo tudi kot odbitek že obračunanega davka, ki
tako še dodatno zmanjša davčno obveznost. Nemčija dovoljuje tudi skupno oddajo
davčne napovedi za poročene pare. V Nemčiji pa je drugačen tudi način obravnave
davčnega zavezanca, ki prejema plačo. Vsak zaposlen davčni zavezanec ima tako
imenovano davčno karto, iz katere je razvidno tudi v kateri tarifni razred spada
posamezni zavezanec. Obstaja šest kategorij razredov v katero se lahko uvrsti
posameznik, od tega pa je potem odvisno, kater davčne olajšave mu pripadajo.
Že Adam Smith220 je v svojem delu Bogastvo narodov ugotovil, da previsoka
obdavčitev prisiljuje ljudi, da selijo svoja podjetja v taka okolja, kjer so v večji meri
deležni sadov svojega dela. Lahko bi rekli, da podobno velja za čezmejne delovne
migrante, saj visoki davki doma in s tem posledično visoka doplačila dohodnine niso
stimulativni do davkoplačevalcev, da bi si poiskali delo v produktivnejših državah in
hkrati ostali rezidenti v Sloveniji, kjer bi potem svoje, v tujini pridobljene dohodke, v
celoti porabili doma in s tem prispevali k polnitvi državne blagajne.
Za podrobnejšo preučitev obdavčitve čezmejnih delovnih migrantov, ki se v Avstrijo
vozijo dnevno oziroma se najmanj enkrat tedensko vračajo v domovino, smo v
magistrski nalogi primerjali obračun plače čezmejnega migranta, ki jo dobi v Avstriji in
plačo, ki jo v enaki višini dobi rezident Slovenije v Sloveniji. Ugotovili smo, da je
davčna obremenitev obračuna plače za enak znesek v Sloveniji višja kot v Avstriji. Za
čezmejnega migranta, ki dela v Avstriji smo upoštevali, da je v Avstriji pridobil pravico
do olajšav, s tem, ko je dokazal, da več kot 90% svojih dohodkov doseže v Avstriji.
Čezmejni migrant torej plačuje davke in prispevke v Avstriji, vendar je na koncu
koledarskega leta dolžan vložiti davčno napoved v Sloveniji, saj je rezident Slovenije.
Da ne bi prišlo do dvojne obdavčitve, torej na viru in v državi rezidentstva, se pri
obračunu dohodnine upošteva mednarodna pogodba o preprečevanju dvojnega
obdavčevanja mer Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo. Sporazum predvideva,
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da se od obračunanega davka v Sloveniji z metodo navadnega odbitka odšteje davke, ki
ga je zavezanec že plačal v tujini. Zaradi na splošno visoke davčne obremenitve v
Sloveniji, je zato čezmejni migrant dolžan doplačati razliko dohodnine. Pri tem si od
bruto dohodka lahko odšteje tudi socialne prispevke, ki jih je plačal v Avstriji in pa
stroške v zvezi z delom, kot sta strošek prehrane med delom in strošek prevoza na delo
in iz dela. Avstrijska zakonodaja namreč ne opredeljuje povračila teh stroškov na način
kot v Sloveniji, zato čezmejni delovni migrant lahko od davčne osnove odšteje se
stroške prehrane in prevoza za vsak dan, ko je bil dejansko prisoten na delovnem mestu.
ZDoh-2 pa ne opredeljuje povračila stroškov v zvezi z delom, ki jih čezmejni migrant
dosega v Avstriji. Tako na primer ob upoštevanju veljavne zakonodaje čezmejni
migrant ne more od osnove odbiti tudi stroškov kilometrin, dnevnic in nočitev. V
zakonu namreč piše, da se od svetovnega dohodka obračuna dohodnina, čezmejni
delovni migranti pa lahko iz osnove izvzamejo le dohodke, ki so navedeni v 44. členu
ZDoh-2.
Preverjanje prve teze na podlagi izračunov in primerjave rezultatov ter primerjave
dotične davčne zakonodaje nam je dala naslednji rezultat:
Čezmejni delovni migranti iz vidika obstoječe zakonodaje niso bolj davčno obremenjeni
kot rezidenti, ki so zaposleni v Sloveniji, če primerjamo zgolj plačo delavca, ki je
zaposlen na sedežu avstrijskega podjetja. Kadar pa je čezmejni migrant zaposlen na
terenu, torej opravlja delo na primer trgovskega potnika ali serviserja na terenu, takrat
pa je v primerjavi z delavcem, zaposlenem v slovenskem podjetju, ki opravlja enako
delo, v slabšem položaju, saj si stroškov kilometrine, dnevnic in nočitev ne nore odšteti
od davčne osnove, niti do višine, kot je določena v uredbi o višini stroškov v zvezi z
delom. Čezmejni migrant je v tem primeru diskriminatorno obravnavan.
Drugi del prve teze, da je čezmejni migrant, ki je bolj oddaljen od kraja bivanja do
delovnega mesta, manj davčno obremenjen, smo potrdili s primerom obračuna plač in
nato uveljavljanja zmanjšanja davčne osnove zaradi prevoza na delo in iz dela. Bolj
oddaljen delavec tako plača manj davka.
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V slovenskem javnem prostoru trenutno najbolj odmeva zaposlitev čezmejnih
migrantov, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo. Problematika obdavčitve je razdelila
tako laično kot strokovno javnost. Na eni strani so čezmejni delovni migranti in njihovi
podporniki, ki zahtevajo vrnitev posebne davčne olajšave, ki jim je bila dodeljena z
letom 2009, leta 2014 pa zaradi odločitve Ustavnega sodišča RS odvzeta. Odvzem so
utemeljili z obrazložitvijo, da gre za neustavnost posebne davčne olajšave v smislu
neenakopravnega položaja rezidentov. Z ukinitvijo člena o posebni olajšavi pa je v
ZDoh-2 izginila tudi definicija čezmejnega delovnega migranta, ki ga noben drug zakon
več ne opredeljuje. Menim, da bi bilo vendarle primerno v zakon vključiti definicijo
čezmejnega migranta, saj gre za pomembno obliko dela, ki je v Sloveniji zelo prisotna.
Čezmejni delovni migranti so se najprej združevali v Civilni iniciativi Apače, s katero
so skušali z državo doseči vrnitev davčne ugodnosti v smislu posebne davčne olajšave,
vendar jim to ni uspelo. Znano je, da čezmejni delovni migranti ves svoj zaslužek
porabijo v Sloveniji, bodisi za plačilo vrtca, gospodinjskih izdatkov, nadstandardnih
zdravstvenih storitev, komunalnih storitev in podobno. Posredno torej vplivajo na boljšo
gospodarsko stanje v državi in hkrati polnijo državno blagajno.
Čezmejni delovni migranti so pomembni za slovensko državo, posebno za SV del
Slovenije, kjer običajno beležimo višjo stopnjo brezposelnosti. Menim, da bi to lahko
bil dovolj utemeljen razlog, da država poišče primerno davčno razbremenitev za
čezmejne migrante, bodisi v obliki dodatne olajšave, bodisi v obliki odpisa davka ali
enostavno v obliki izvzema dohodka iz tujine iz dohodninske osnove v Sloveniji.
Strinjam se tudi s priznanim pravnikom Boštjanom M. Zupančičem 221, ki pravi, da je bil
odvzem olajšave za čezmejne migrante zgrešen.

Menim, da bi Slovenija morala, glede na visoko brezposelnost in nizko gospodarsko
rast, biti bolj davčno stimulativna do tistih, ki si delo iščejo izven Sloveniji oziroma
dosegajo dohodke izven Slovenije. Če bi Slovenija za dohodke čezmejnih delovnih
migrantov uvedla metodo izvzetja iz obdavčitve, bi ta oportunitetni strošek države bil
bistveno nižji, kot če bi ti ljudje ostali doma in bi iz državnega proračuna prejemali
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socialne transferje. Podobno so naredili v Združenih državah Amerike, ko so po
terorističnem napadu 11.9.2001 uvedli davčne spodbude v obliki zniževanja davkov za
podjetja in gospodinjstva, z namenom spodbuditve gospodarske rasti in razvoja v mestu
New York.222
V drugem delu osrednjega dela magistrske naloge smo podrobneje proučili drugo obliko
dela, to so napoteni delavci. Napotitve delavcev so se povečali z vstopom Slovenije v
EU, ko so bile odpravljene meje znotraj EU. Slovenija pravkar pripravlja zakonodajo, ki
bo olajšala razumevanje te oblike dela in navodila ter postopke za napotitev napotenih
delavcev. Slovenska zakonodaja je oprta na Direktivo EU, ki se govori o pravicah
napotenih delavcev ter na uredbo, ki govori o uveljavljanju socialnih pravic napotenih
delavcev.
V prvem delu poglavja smo pregledali veljavno zakonodajo iz področja napotenih
delavcev. Zakonodaja, ki jo v zvezi z napotenimi delavci pripravlja Slovenija, je močno
oprta na Direktivo 93/71/ES, ki govori o napotitvi delavcev v okviru opravljanja
čezmejnih storitev, in Uredbo 883/2004, ki govori o uporabi sistemov socialne varnosti
za osebe, ki se gibljejo v Skupnosti.
V nadaljevanju smo opredelili tipične oblike čezmejnega dela, kot so čezmejno
opravljane storitev podjetij, ki lahko svojo dejavnost opravljajo tudi v katerikoli drugi
državi članici. Naslednja oblika dela je posojanje delovne sile, ki je v zadnjem času zelo
razširjena oblika dela, saj gre pri tem za trikotno zaposlovanje med delavcem in
delodajalcem, delavcem in agencijo ter delodajalcem in agencijo. Plačo delavcu
nakazuje agencija, ki delodajalcu izstavi račun za opravljeno storitev v višine plače za
delojemalca vključno z dogovorjeno provizijo. Klasična napotitev delavcev je takrat, ko
podjetje svojega zaposlenega napoti na delo v tujino, pri tem pa napotitev ne sme trajati
več kot dve leti. Delodajalec mora pri napotitvi upoštevati določena pravila, delavec pa
lahko napotitev tudi odkloni. Ob končani napotitvi mora delodajalec delavcu zagotoviti
vrnitev v Slovenijo. Zadnja opisana oblika čezmejnega opravljanja dela je zaposlitev v
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več kot eni družbi, za katero veljajo posebna pravila predvsem glede upoštevanja
zakonodaje ene ali druge države. Po določbah Uredbe 883/2004 se uporablja
zakonodaja tiste države, kjer družba opravlja večji del svoje dejavnosti.
Po preučitvi postopkov napotitve delavcev v tujino smo ugotovili, da mora podjetje, ki
napotuje delavca v tujino izpolniti vrsto obveznosti. Obveznosti delodajalca bodo v
bodoče zbrane v Zakonu o napotitvi delavcev na delo, ki je trenutno v javni obravnavi,
veljati pa bi naj začel s 1.1.2017. Prav tako smo primerjali napotitev in službeno
potovanje v tujino, pri čemer smo ugotovili, da službeno potovanje ne sme trajati dlje
kot tri mesece, sicer gre za napotitev in je potrebno ugotavljanje vključitve v
zavarovanje v napoteni državi.

Da bi potrdili postavljeno drugo tezo, da so napoteni delavci bolj obremenjeni s
plačevanjem davčnih obveznosti od delavcev, ki so zaposleni v matični državi, smo
obračunali plačo za delavca v Sloveniji in za napotenega delavca in sicer za enako delo,
kot bi ga opravljal v Sloveniji. Iz izračuna je razvidno, da mora napoteni delavec plačati
več davka in sicer iz razlike v bruto plači, ki jo dobi zaradi odhoda na delo v tujino. S
tem smo potrdili drugo tezo, da je rezident, ki je napoten na delo v tujino, davčno bolj
obremenjen od delavca, ki dela v Sloveniji.
Zadnje poglavje smo zaključili s primerjavo dohodninske ureditve med Avstrijo,
Nemčijo in Slovenijo. S primerjavo davčnih osnov, davčnih stopenj in davčnih olajšav
smo prišli do zaključka, da je dohodninska zakonodaja primerjanih držav zelo podobna.
Iz posamezne ureditve pa je zaznati, da je vsaka izmed primerjanih držav avtonomna pri
oblikovanju svoje nacionalne davčne zakonodaje, zato so tudi razlike med davčnimi
lestvicami in davčnimi olajšavami. Na osnovi teh primerjav smo prišli do zaključka, da
bi Slovenija morala razmisliti o splošni davčni olajšavi tako, kot imata to urejeno
Avstrija in Nemčija. Splošna olajšava bi naj predstavljala eksistenčni minimum in bi
morala veljati za slehernega davčnega zavezanca. Menim, da s 3.302 evra splošne
davčne olajšave, ki velja za vse, ne bi bilo mogoče dostojno živeti. Dvig splošne davčne
olajšave na višji znesek, ki bi veljal za vse zavezance enako, bi tako rešil marsikatero
očitek o diskriminatornosti med posameznimi davčnimi zavezanci, posebno med
čezmejnimi migranti.
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ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16.
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb), Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 111/07ZPPreb.

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje
(BATIDO). Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/98 in 22/06. Dostopno na:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1042 (17-07-2016).
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo
o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja
(BDEIDOD). Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006.
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS št. 47/2015.
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Uradni list RS, št. 117/2006.

Sodna praksa in drugi sodni dokumenti

Odločba Ustavnega sodišča U I 147/12-18, z dne 29.5.2013.
Sodba Upravnega sodišča RS I U 149/2010, z dne 5.7.2011.
Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 387/2011, z dne 28.6.2012.
Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 215/2007, z dne 7.10.2008.
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Zadeva C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt v Schumacker z dne 14.2.1995, ZOdl.1995,
str. I-00225.

Zadeva C-385/00, de Groot z dne 12.12.2002, ZOdl. 2002, str.I-11819.
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